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SEDAN SIST 

Convocation Pacem in ter-ris 

hölls under andra hälften av februari detta år i New York. Johnson-Founda
tion och Center for the study of Democratic Institutions ville därmed bidra 
till internationell avspänning i den anda, som påven Johannes XXIII anvisat 
i sin fredsencyklika. Avsikten var att företrädare för olika ståndpunkter skulle 
mötas i öppna och uppriktiga överläggningar kring de principer, vilka Pacem 
in terris uppställer såsom realistiska grundvalar för freden. 

När tanken att avhålla en sådan konferens första gången väcktes, före
slogs att man skulle inbjuda Johannes XXIII att personligen närvara. Av 
kända skäl blev detta förslag snart inaktuellt och detsamma gällde planerna på 
att inbjuda Chrustjev. Men då konferensen öppnades räknade den trots detta 
en stor och kvalificerad samling deltagare: ledande politiker från europeiska, 
afrikanska och asiatiska stater, nationalekonomer och andra experter, bl. a. ju
rister med Chief Justice i USA, Earl W arren, i spetsen. 

Bortsett från de hälsningsanföranden, som hölls av amerikanske vicepresi
denten samt U Thant och Adlai Stevenson, förekom endast tre relativt korta 
föredrag. Konferensens tyngdpunkt låg på debatterna. Att icke-katoliker tagit 
initiativet till överläggningarna hade den fördelen att encyklikan blev sakligt 
och kritiskt behandlad, bl. a. av den kände amerikanske teologen Paul Til
lich. Men debatterna fördes i en vänskaplig anda, vilket enligt vår sagesman 
berodde på att »påven Johannes XXIII:s vinnande personlighet satte sin 
prägel på konferensen». 

Endast ett litet axplock bland de många synpunkter, som framfördes. Ni
gerias FN-delegat underströk i anslutning till Pacem in ter-ris vikten av att 
njälpen till u-länderna inte missbrukades för »indirekt kolonialism». Han 
liksom andra afrikanska och asiatiska deltagare föreslog att hjälpen skulle 
centraliseras genom en för ändamålet särskilt upprättad avdelning inom FN. 
Barbara Ward, som ledde en officiell diskussion om u-ländernas problem, 
svarade för interna överläggningar mellan företrädare för olika katolska 
organisationer. Vid dessa överläggningar uttryckte man önskemål om att även 
kyrkans u-landshjälp skulle centraliseras, över ett sekretariat i Vatikanen. 
Dessutom diskuterades rasproblem liksom faran av en aggressiv missions
metodik av den typ, som kommunismen och vissa kristna sekter praktiserar. 
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Sedan sist 

I nära tre år 

har kyrkan levat tillsammans med konciliet och det har hänt så mycket 
under den korta tiden att det inte förvånar om man finner tecken till oro 
och spänning. I kyrkans stora familj gick livet sin gilla gång, uppbyggt på 
evigt orubbliga sanningar och inrutat i till synes lika orubbliga traditioner, 
seder, bruk och tänkesätt. Men plötsligt var det inte så. En ny tid bröt in 
och den stora familjen skulle anpassas efter dess krav för att bli funktions
duglig. Familjen upplever djupa ingrepp både i sitt inre liv och i sina rela
tioner till omgivningen: sättet att fira måltid har lagts om och man upp
manades att umgås med grannarna. Ja, inte nog med det. Familjen oroas 
dessutom av medvetandet om att det kommer flera och ganska ingripande 
föreskrifter, som anger hur familjelivet skall gestaltas. Vilka föreskrifter det 
blir vet man idag inte riktigt, men debatten om dem är livlig både inom och 
utom familjen. Det är många som har synpunkter och önskemål. 

Om man studerar denna debatt i katolska tidskrifter av olika slag och 
från olika håll i världen förvånas man främst av hur mycken god vilja kon
ciliet har utlöst vad det gäller att göra kyrkan skickad för framtiden och för 
de krav, som framtiden ställer. Redan debatten har visat att Johannes XXIII, 
när han satte hela det stora reformarbetet i rörelse, kunde räkna med stora 
oförbrukade resurser, som väntade på att bli tagna i anspråk för konstruk
tiva insatser. Därmed inte sagt att den katolska familjen skulle sakna sina 
s. k. reaktionärer, som ståndaktigt håller fast vid sin variant av »den gamla 
goda tridentinska tiden». Ej heller har vi förbisett att den katolska familjen 
har sina pubertetsungdomar, som ställer stora krav .på de övrigas tålamod 
både genom sin otålighet och sin oförmåga att lyssna till andra synpunkter 
än sina egna. Men inte ens det fenomenet är något att förvånas över. Det 
finns otvivelaktigt åtskilligt som behöver debatteras och kritiseras och när det 
plötsligt blev möjligt att utan hämningar säga allt vad man tänkte, sade en 
och annan för mycket och uttryckte sig onyanserat. 

Bortsett alltså från vissa övertramp till höger och vänster, är debatten 
stimulerande, vital och väsentlig och den kommer att förbli en stor tillgång 
om den uppfyller tre krav: För det första att man inte kastar ut barnet med 
badvattnet och det gör man om den ekumeniska ivern mynnar ut i dogma
tisk relativism och den liturgiska förnyelsen får till följd att kontempla
tionen och den personliga bönen blir satt på undantag. Ett steg i den rikt
ningen skulle ju innebära att kyrkan sekulariseras - och den risken finns 
alltid - istället för att förverkliga konciliets syfte: att framställa den uppen
barade sanningen i all dess övertygande klarhet och fylla en avkristnad, steril 
värld med andligt liv. För det andra att debattörerna verkligen upplever kyr
kan som en stor familj, där man umgås med hänsyn och där det faktiskt är 
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lika angeläget att vara andra till glädje som att till varje pris hävda sitt eget. 
För det tredje att även den inomkyrkliga debatten blir ett vittnesbörd inför 
världen om kyrkan såsom Kristi utsträckta hand till denna liksom varje annan 
tid. Intet av dessa krav förutsätter avkall på övertygelser eller smussel med 
sanningen utan takt och vishet. Men samma takt och samma vishet krävs när 
man sedan tar steget från debatt till reform, dvs. när man i praktiken skall 
omsätta konciliets föreskrifter. Ty reformens mening är ju att bygga upp, 
knyta samman, stärka, fördjupa. 

Medan ref ormivrarna diskuterar 

om det en gång skall bli möjligt för Japans kristna att fira mässan med ris 
och sake istället för bröd och vin, konstaterar missionärerna gång på gång 
(enligt den progressiva amerikanska tidskriften Commonweal), att folket inte 
önskar några reformer alls. De japanska katolikerna är misstänksamma mot 
dem därför att de innebär något nytt och vanligen förordas av unga präster, 
som umgås med buddhister och protestanter och som dessutom anses en 
smula naiva i sin iver att adaptera hedniska riter för kristet bruk. 

Japan ligger långt bort men fenomenet upprepar sig överallt - med en 
del variationer naturligtvis - i Amerika, England, Frankrike och varför inte 
Sverige. Något annat var ej heller att vänta. Det är en känslig sak att göra 
förändringar i gudstjänsten, eftersom församlingarna helt naturligt är kon
servativa i liturgiskt avseende. Men reaktionerna är intressanta ty i och med 
liturgikonstitutionen konfronteras den enskilde katoliken för första gången 
konkret och påtagligt med konciliet. Tidigare har han bett för det, blivit på
mind om det i predikningar och föredrag, läst om det i katolska publika
tioner. Nu skall församlingens liv på en ytterst väsentlig punkt gestaltas efter 
konciliets principer. Vi har redan konstaterat att reformen inte kunnat ge
nomföras alldeles smärtfritt. Det finns en stor grupp katoliker världen över, 
vilka denna vår känt sig förvirrade och föga uppbyggda på grund av föränd
ringarna i liturgin. För dessa katoliker har reformen i varje fall i första om
gången inte nått sitt syfte. Den kvarlämnar närmast ett stort frågetecken. 

Sedan man registrerat detta förefaller det av flera skäl vara rimligt att 
fråga vilka lärdomar som finns att hämta ur vårens ansatser; det vore ju sna
rast ett under om inga misstag hade gjorts. Måhända skulle det rent av vara 
motiverat att göra så som man gör ute i det praktiska livet, när man vill ha 
ett vederhäftigt underlag för sina bedömningar: undersöka församlingarnas 
reaktion. I varje fall är det angeläget att få veta hur liturgireformen upp
fattats med tanke på den fortsatta reformen. Så länge det är fråga om hur 
liturgin skall firas, borde ju församlingens synpunkter kunna tillmätas en vä
sentlig betydelse. En förändring av liturgin kan ju aldrig bli en positiv re-
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form till fördjupning av det religiösa livet om den inte accepteras inifrån 
av den enskilde katoliken. Bl. a. därför är det angeläget att reformen börjar 
på rätt nivå. 

Liturgireformen ute i församlingarna har även aktualiserat ett annat pro
blem. Den enskilde vardagskatoliken behöver naturligtvis inte veta så myc
ket om konciliet som sådant - av ungefär samma skäl som Medelsvenson 
kan sköta sin hälsa efter läkarens ordinationer utan att för den skull vara 
sakkunnig på medicinska världskongresser. Men katoliker är precis som alla 
andra människor i denna demokratiska tidsålder. Även om de givetvis be
jakar det sätt varpå kyrkan fungerar - och måste fungera - i sina hierar
kiska strukturer så förutsätter de skäl för att övertygas - skäl, som dessutom 
måste vara förnuftiga. Därför är det inte nog att ge katoliken ett livsmönster, 
som är tillskuret efter konciliets kyrkoreform; han måste samtidigt få veta 
vad som är motivet för reformen och vart den syftar - allt på ett sätt som 
han begriper. Han och alla katoliker behöver således lära, studera för att på 
så sätt personligt växa in i reformen. Därför kan man fråga om inte en stor 
kraftinsats för kyrkans förnyelse i konciliets anda måste ske utifrån kateke
tiken. Vad som här avses, är inte så självklara ting som att redan inaktuella 
läroböcker måste ersättas med nya - och andra komma till - utan snarare 
en vital öppenhet för undervisning och information i alla former och på alla 
nivåer - från barnkatekes till vuxenundervisning av olika typ. Speciellt 
vuxenundervisningen borde uppmärksammas på ett helt nytt sätt. Vad som 
gäller i det moderna utbildningssamhället, där människor högt uppe i åld
rarna gör sig skickade att motsvara utvecklingens och situationens krav, gäl
ler även för kyrkan och alla dem som vill vara levande celler i henne. 

Vi behöver knappast erinra om att kyrkan är väl rustad för att möta en 
sådan öppenhet, tack vare den stora rörelse som sedan många år arbetat på 
att metodiskt och pedagogiskt förbättra kyrkans undervisning. Genom forsk
ning och praktiskt arbete, bl. a. redovisat i en stor litteratur, finns här värde
fulla instrument som redan utnyttjats på vissa håll men som i många andra 
fall ännu ligger oanvända. 

' 



DIKTVERKET OM BEATRICE 

D 
ivina Commedia har visat sig 
närmare klargöra dess kristna 

nom den roll det tilldelar Beatrice. 

Il 

kretsa kring Beatrice.1 Det återstår att 
karaktär. Diktverket är kristet just ge-

När Dante har den yttersta enheten bakom all världens brokighet för 
ögonen, när till och med spänningarna av honom betraktas ifrån en före
stående lösning, är han ett barn av sin tid. Men i och med att han ser alltet 
speglat i Beatrice, höjer han sig över sin epok. Han gör det i två avseenden 
på en gång. Han driver både den västerländska livskänslan och den kristna 
synen på världen framåt. Han åstadkommer en prestation, som förtjänar både 
idehistorikernas och teologernas uppmärksamhet. Han ser i den älskade kvin
nan både en sammanfattning av allt, vad världen har att erbjuda, och en 
återspegling av allt, med vilket kristendomen har vidgat människans natur
liga horisont. En ny syntes har uppnåtts i Dante. Mänskligt och kristet ge
nomtränger varandra i Beatrice på ett nytt sätt. Den kristna religionen av
slöjar rikedomar, som dittills inte kommit i dagen. 

Kristendomens grundläggande egenart ligger i att den meddelar frälsning 
genom inkarnationen. Diktverket om Beatrice framstår faktiskt som ett sär
artat vittnesbörd om både frälsningen och inkarnationen. 

Skall människan »frälsas» - befrias från skuldens börda, så bör hon ta 
avstånd från begångna fel. Hon måste bli medveten om sin bristfullhet och 
vakna upp ur onda vanors sömn. Syndernas förlåtelse kräver, att synderna 
nyktert erkännas. En för kristen tro fundamental attityd är således ångern. 

Kristendomens motståndare är ibland ivriga att· gardera sig mot allt, vad 
ångerfull omvändelse heter. Denna sägs förstöra människans psykiska hälsa. 
Den framställs som träldom under ett överjag, som tyranniserar individen. 
Samvetet påstås alstra flugor, som bör förjagas. Den florentinske diktaren 
visste bättre. I Divina Commedia spelar ångern en avgörande roll. Ett första 
kriterium på verkets karaktär är sålunda uppfyllt. Ja, sinnesändringens bitter
het är genomträngd av kärlekens sötma. På så sätt förblir Dante, vad han 
är. Omvändelsen framkallas av Beatrice! Genom henne finner diktaren sig 
själv. Det är hennes manande röst, som återför honom till hans bättre jag. 
Den sedan länge efterlängtade återföreningen med henne utlöser diktarens 

1 Jfr Credo 1965/3: 106ff. 
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ångerfulla förnyelse. Ansikte mot ansikte med Beatrice känner han sig på 
ett oväntat sätt förfärad. Han kan inte hålla tårarna tillbaka. Har han hit
intills inför märkvärdiga händelser varit en än nyfiken än upprörd åskådare, 
så blir han nu bortryckt av en våldsam inifrån frambrytande rörelse. Vid 
åsynen av Beatrice förlorar han makten över sig själv. Påmind om sina fel 
sjunker han sanslös ihop (Purg. XXXI 89). Men då han kommer till sig 
själv igen, känner han sig »pånyttfödd så som unga träd förnyas,/ de där ny 
skrud av lövverk sig ha iklätt / - ren och beredd att gå mot himlens stjär
nor» (Purg. XXXIII 143-145). 

Oändligt välgörande ter sig skaldens förvandling. Beatrice själv syns vara 
förvandlad. Hon har låtit slöjan falla och visat ansiktsdrag, som hittills varit 
dolda. I hennes behag framträder hennes moderliga omtanke. Något av för
våning ligger över diktarens ord, då han bekänner: »Så allvarsam som modren 
tycks för barnet,/ så tycks hon för mig; ty kärv var smaken/ av hennes tuk
tan, fast med ömhet blandad» (Purg. XXX 79-81). 

Angern medför en omvälvning. Då pilgrimen ångrar sina synder, förblir 
han inte ett oberört vittne till andras lidanden. Vad han iakttagit på avstånd, 
ingår nu i hans existens. Har han hittills hyst medlidande, så blir han nu 
ansatt av egen oro. Det visar sig vara omöjligt att genomgå skärselden utan 
att gripas av dess renande lågor. En inre omsvängning har skett. Liksom från 
en utsiktspunkt hinner nu blicken att överskåda hela den tillryggalagda vä
gen, samtidigt som vandringens ännu fjärran belägna mål skönjes vid hori
sonten. Allt som hänt tycks vara samlat. Pilgrimen har på ett nytt sätt fått 
grepp om sig själv. Även stilen förtätas. Dikten visar, vad den egentligen är. 
Berättelse går över i förkunnelse. Vad som kunde se ut som en händelse
kedja tillhörande någon yttre verklighet, avslöjar sig som en själs historia. 

Omvälvningen har framkallats av Beatrice. På det viset vittnar Divina 
Commedia även om inkarnationen - uppfyller det andra kriteriet på sin 
genuint kristna karaktär. Guds mandomsanammelse skapar i själva verket ett 
läge, som till en väsentlig sida liknar den förälskades. 

Människan förmår, fastän kroppslig, höja sig över tid och rum. Hon kan 
abstrahera och formalisera och därmed befria sig från de bojor, som konkreta 
ting och faktiska händelser lägger på henne. Hon kan förvärva kunskap och 
odla vetenskap och på så vis liksom lyfta huvudet över vattenytan. Ändå vill 
hon hålla sig kvar i sitt element. Hon vill älska och bli älskad. I kärleken 
engagerar hon sig för en konkret person. Fast å ena sidan hennes kunskaps
förmåga lämnar allt konkret bakom sig, fast hon upptäcker naturlagar och 
får grepp om skeendets drivande krafter, tränger å andra sidan hennes hjärta 
henne att fästa sig vid bestämda enskilda varelser. Varje gemenskap utgörs 
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av outbytbara individer. Människan dras åt två håll. Hennes tänkande är 
lämpat för mer än vad som ingår i tid och rum. Ja, på grund av sitt ve
tande lägger hon jorden under sig. Ändå känner hon ett oövervinnerligt bes 
hov av att bli omhändertagen. Ja, hon är beredd att ge sig tillfånga genom 
att binda sig vid en enda utvald. Hur långt hon än når, så faller kärleks
bekymmer på hennes lott. 

Förhållandet är lika gåtfullt som människan själv, men erbjuder hjälp, 
när det gäller att fatta, vad inkarnationen är. Ty denna skapar en spänning, 
som visserligen ligger på ett annat plan, men uppvisar precis samma 
struktur. 

Den Gud, som är ouppnåelig, ogripbar, oändligt fjärran från allt skapat, 
har ju i inkarnationen bundit sig vid tid och rum. Fastän evig, har han fram
trätt vid »den tiden» i Jesus av Nasaret. Han har funnit för gott att uppen
bara sig i en bestämd historisk gestalt, i en människa, som med nödvändig
het står i konkreta förhållanden, tillhör sitt folk, sitt land, sin epok. Således 
har den makt, som tronar bortom människoinbillningens alla missfoster, det 
heliga, som är oåtkomligt2 och inte begränsat genom någonting, underkastat 
sig jordiska regler, så att man kan möta det såsom något skapat. Han, som 
är namnlös, har framträtt i en namngiven person. Och vad som omedelbart 
följer därav och är ännu mera oerhört: han har bundit alla, som söker ho
nom, just vid den Jesus, i vilken han har velat uppenbara sig. 

Han, som övergår skapelsens alla skalor, vill låta sig finnas i en konkreti
serings ödmjuka ringhet. Detta är meningen med inkarnationen. Ingen får 
lov att kalla sig kristen, om han här drar sig undan. Allt motstånd mot 
kristendomen samlar sig inför den omvälvning, som inkarnationen innebär. 
Hade Jesus av Nasaret inte gjort mer än att förkunna Guds faderliga om
sorg om skapelsen, hade han inte gått längre än att ställa moraliska krav, 
låt vara svåruppfyllda, så skulle han ha funnit mycken genklang. Hade han 
nöjt sig med sitt kärleksbud, så skulle alla tiders toleransideologer ha slutit 
upp kring honom. Men i och med att han som den konkreta människa han 
är gör anspråk på att vara gudomlig, att vara ett med Fadern (jfr Joh. ro: 30), 
har han blivit »för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap» 
(1 Kor. 1: 23). 

Inkarnationen är den stora skandalen. Den nödgar hedendomen att be
känna färg. Den träffar dess neuralgiska punkt - precis som kvinnan! 

Hur mycket än hedningen innerst inne är mån om sitt oinskränkta obe
roende, kan han inte undgå att känna kärlekens makt. Han frestas att upp
leva den som ett hot mot en pretenderad värdighet. Ja, den kan förefalla 
honom som ett trolleri, som han känner sig »maktlös bunden i».3 Någon 

2 Jfr Pär Lagerkvist: Ahasverus död, Stockholm 1960, s. 126-127. 
• Goethe i dikten •Ny kärlek nytt liv•. Se Joh. Wolfg. Goethe: Lyriska dikter, sam• 

manst. av Axel Lindqvist. Natur och Kultur, Stockholm 1958, s. 27. 
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säker norm för att värdera kvinnan är det dock svårt för honom att finna. 
Det må handla om förkristna former av hedendom eller om dess moderna 
efterkristna utformning - hedniska kulturer visar sig vara rådvilla, när det 
gäller att insätta kvinnan i sammanhang, som bevarar både hennes oavvis
liga realitet och hennes vördnadsbjudande värdighet. Hon blir avgud eller 
sköka. 

Kristen tro för till en annan hållning. Den sätter kärleken högt. Ja, i 
Dante Alighieri når det kristna trosmedvetandet en ny klarhet. Den floren
tinske skalden driver medeltiden till dess höjd. I honom tar västerlandet ett 
steg framåt. Man skulle kunna föreställa sig, att Dante - liksom mången 
annan - i ögonblick av kritISk självrannsakan har frågat sig, om det kan 
vara tillåtet att binda sig vid en enda varelse. Säkert är, att svaret var ja
kande. Ty vad redan den naturliga böjelsen för den älskade kvinnan gjorde 
honom hågad till - att se i henne något härligt och stort, på detta fick han 
en gudomlig bekräftelse därigenom, att den Evige uppenbarat sig i Nasa
reens konkreta ringhet. Fäste han sig definitivt vid Beatrice, så gjorde han 
det på grund av sin inkarnationstro. Ställde han henne i centrum, så visade 
han sig genomsyrad av Kristi visdom. 

I inkarnationens ljus intar kvinnan en så hög plats, att en högre inte kan 
tänkas. Ingen emancipation kan mera befria henne än vad kristendomen gör. 
I Dante har i själva verket den kristna religionen på ett enastående sätt 
uppenbarat sin sanna natur. Kristendomen har i honom en unik representant. 
Det var han, som vågade framställa kvinnan som lärande och som väg
ledande. Ja, i hennes förmedlande roll har han tillerkänt henne rentav präs
terlig värdighet. 

Dante är aktuell. 
Visserligen har han inte tagit steget fullt ut till virginitetens ideal, men 

det är lätt att i hans spår nå dit. Hymnen till Guds Moder i diktens sista 
sång (Par. XXXIII) ger en vink därom. För Dante var det nog att förkunna 
den älskade kvinnans ära, att skapa diktverket om Beatrice. 

Wilhelm Köster SJ 
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SYNDAFALLSBERÄTTELSEN 

I 
Gamla testamentet står berättelsen om syndafallet isolerad. Ingen annan 
berättelse, ingen profetbok eller psalm tar hänsyn till den.1 Först den allra 

yngsta vishetslitteraturen tycks känna den. Därav kan vi sluta, att berättelsen 
inte spelat någon roll i det förexiliska Israels trosliv eller gudstjänst; den 
fanns endast i litteraturen, nämligen i det s. k. jahvistiska historieverket, som 
under tiden efter den babyloniska fångenskapen skulle bli en av källorna till 
de fem Moseböckerna. Berättelsen om syndafallet återgav ursprungligen inte 
upplevd tro utan reflekterad teologi. 

Senare däremot kom berättelsen att få en helt annan plats i medvetandet. 
Paulus kallar den en hörnpelare i sin teologi och genom den kristna arvsynds
läran är den av central betydelse i dogmatiken.2 Om man vidare erinrar sig 
att filosofin och då speciellt den tyska idealismen gång på gång försökt inter
pretera berättelsen3 torde det finnas skäl att karakterisera den som en nyckel
text i det västerländska tänkandet över det ondas verklighet. 

Själva berättelsen är enkel. Herren Gud formar mannen av jord och blåser 
in livsanden i honom. Herren Gud placerar honom sedan i paradisets lust
gård, ger honom ett bud att lyda och en kvinna att leva tillsammans med. 
Därefter försöker ormen fresta kvinnan och lyckas; hon och mannen äter 
av den förbjudna frukten. Herren Gud ställer mannen, kvinnan och ormen 
till ansvar, fäller sin dom och fördriver dem från paradiset för att de inte 
skall kunna äta av livets träd. 

Vad är nu meningen med denna berättelse? Vi bortser från alla textkri
tiska och litterärkritiska problem och avstår till och med från att upprepa 
äldre och väl kända forskningsresultat, t. ex. att samtalet mellan ormen och 
kvinnan förutsätter en nästan förbluffande fin insikt i frestelsens psykologi. 
I stället skall jag redovisa några teologiska aspekter på syndafallsberättelsen 
med utgångspunkt i den moderna bibelvetenskapen med dess nya möjligheter 
och metoder. Från början måste vi emellertid fastställa :  i Gen. 2 och 3 möter 
vi inte arkaiserande enkelhet utan teologi på hög nivå.4 

1 Jfr G. v. Rad: Das erste Buch Mose. Göttingen 1958, s. 82. 
• På likartat sätt ligger saken till i den katolska undervisningen; jfr Den kristna tros

läran, Katekes för Stockholms stift, Stockholm 1958. Där behandlas Gen. 2 och 3 i nr 
18-21 ;  därvid tillfogas i nr 21  några messianska profetior, varefter nr 22 behandlar: Jesus 
Kristus förkunnade Guds rike. 

3 Jfr E. Lämmerzahl: Der Sunden/all in der Philosophie des deutschen Idealismus. Neue 
deutsche Forschungen 6, 1934. 

• Jfr G. v. Rad: a. a., 79 f.; dens.: Theologie des Alten Testaments I, Miinchen 1958, 
s. 158. 
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Det onda som synd 

Till syndaflodsberättelsen i Genesis finns det mesopotamiska paralleller, 
som även de är syndaflodsberättelser. De överensstämmer inte blott i enskilda 
motiv utan även när det gäller tematik, omfång och disposition. Motsvarande 
paralleller till syndafallsberättelsen är däremot inte kända. Sannolikt kommer 
man ej heller att finna några, emedan syndafallsberättelsen förefaller vara 
mycket mera självständigt utarbetad än t. ex. syndaflodsberättelsen. 

Inte dess mindre finns det paralleller - nämligen till de enskilda motiven 
i berättelsen. Jahvisten arbetar fortlöpande med den rekvisita, som är känd 
från dåtida mytologi och epos: en gud, som knådar till den första människan; 
paradiset; de stora världsfloderna; livsträdet; ormen, som skadar människorna; 
heliga portar, som bevakas av cheruber med bart huggande svärd - allt så
dant är material, som stod Jahvisten till förfogande. Han arbetar fritt med 
det när han bygger upp sin berättelse. Vart och ett av dessa element är till 
följd av sitt ursprung och sin allmänna användning sammankopplat med be
stämda andra motiv, handlingsklicheer, mytologiska stickord och stämningar. 
Den som citerar ett sådant element övertar i själva verket ett .helt fält av 
utsagor. Men man kan citera för att överta; man kan också citera för att av
böja eller ställa på huvudet. Vad har Jahvisten gjort med de mytiskt-episka 
motiv, som han använt? 

Om vi ställer frågan så har vi en god utgångspunkt för en riktig jämförelse. 
Vi förutsätter då inte något litterärt beroende - alla sådana försök har hit
tills slagit fel. I det följande inskränker vi oss till att undersöka två välkända 
motiv, människans skapelse och livsörten. 

1. Jahvistens syndafallsberättelse börjar med att skildra hur människan 
skapades av stoft från jorden. »Och Herren Gud danade människan av stoft 
från jorden och inblåste livsande i hennes näsa; och så blev människan en 
levande varelse» (Gen. 2: 7). Nu handlar otvivelaktigt både Gen. 2 och 3 om 
syndafallet, om ursprunget till lidande och död, och inte om människans ska
pelse. Det vanliga talet om »två skapelseberättelser» är felaktigt; Gen. 2 är 
nämligen ingen självständig berättelse utan endast inledningen till skildringen 
av syndafallet. Därför måste man fråga, varför författaren i det samman
hanget griper så långt tillbaka som till människans skapelse. Var det verk
ligen nödvändigt att först berätta hur människan skapades av jord. Ja - men 
om vi vill visa, att så var fallet, måste vi studera den mytologiska parallell
texten. 

Det gäller här den 6. tavlan av den kosmogoniska dikten Enuma Elisch, 
som i Babylon reciterades på fjärde dagen i nyårsfesten. Där skildras hur det 
gick till vid människans skapelse;5 hon danades av den för detta ändamål 

• Bästa övers. i: J. B. Pritchard: Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testa
ment. Princeton 1955, s. 60-72. 
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dödade guden Kingus blod eller - enligt en variant6 
- av gudens kött och 

blod, som blandats med lera. I motivet att skapa människan av ett redan före
fintligt material ligger det som är gemensamt för den bibliska berättelsen och 
dikten Enuma Elisch. Men för oss gäller det att finna motivets mytologiska 
kontext. Apsu och Mummu har blivit ihjälslagna och därigenom har döden 
kommit in i tillvaron. Kingu, anföraren för de gudomliga rebellerna som är 
skulden till dråpet, blir fängslad. Gudaförsamlingen dömer honom att bli 
den, som leder ut det onda ur gudavärlden. För den skull dödas han, varefter 
mänskligheten skapas av hans blod. Så blir den bland gudarna uppkomna 
skulden infångad i den åt döden och allt ont utelämnade mänskligheten. Där
igenom befrias gudarna själva från det onda. Detta är - åtminstone enligt 
den tolkning, som R. Labat har givit texten 7 

- den tjänst, som människorna 
måste göra gudarna. De tjänar gudarna genom sin blotta existens eftersom de 
egentligen inte är något annat än en avspjälkning av det onda, som avskilts 
från den gudomliga världen, vilken därigenom åter har blivit ren och helig. 
Konsekvensen av denna mytologiska utsaga är uppenbar: det onda finns re
dan i människans väsen och hon har fått det från den gudomliga världen. 
Att det onda är infångat i hennes väsen - just däri ligger människans egen
art. 

Mot denna bakgrund visar det sig vara betydelsefullt att människan enligt 
Jahvisten skapats inte av en guds skuldbelastade blod utan helt enkelt av en 
smula jord. Detta hans påstående blir till ett slags »mot-tes». Hos Jahvisten 
kommer det onda in i skapelsen på ett annat sätt, dvs. först sedan människan 
är skapad. Det onda finns inte redan i hennes väsen utan har sin orsak i 
hennes frihet, det har sin rot i hennes synd. 

2. Vi övergår nu till den andra jämförelsen, till livsörten. Hos Jahvisten 
framställs den som »livets träd», vilket står vid sidan av »kunskapens träd 
på gott och ont» i lustgården. När de har syndat, fördrivs människorna ur 
lustgården för att de inte skall kunna äta av livets träd och därigenom få 
evigt liv (Gen. 3: 22 f.). Vi möter inte bara det enkla motivet om livsörten 
utan det mera komplexa: livsörten, som människan inte kan nå, dvs. männi
skan är underkastad döden. 

Hur kommer det sig då att människan inte lyckas äta av livsörten? På 
den frågan ger Gilgamesch-eposet sitt svar i slutet av I r. tavlan.8 När hans 
vän Enkidu har dött, irrar Gilgamesch genom landet. »När jag dör, kommer 
jag då inte att bli som Enkidu? Smärtan har gripit mig. Fruktande för döden 
släpar jag mig över steppen.» Gilgamesch är på jakt efter odödlighet. Då han 
är på väg, tillropas han: »O, Gilgamesch, varför ilar du från plats till plats? 

0 Jfr H. Gressmann: Altorientalische Texte zum Alten Testament, 2 uppi. Berlin 1926, 
s. 1 34. 

7 R. Labat: Le poeme babylonien de la creation. Paris 1935. 
8 Bästa övers.: A. Schott-W. v. Soden: Das Gilgameschepos. Stuttgart 1 9 58. 
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Livet, som du söker, kommer du aldrig att finna. När gudarna skapade män
niskan gjorde de henne dödlig. Livet behöll de för sig själva.» Gilgamesch 
lyssnade inte på varningen; han lyckas finna livsörten och plocka den. Men 
istället för att omedelbart förtära den, beslutar han, konung i Uruk, att ta 
örten med sig till sin· stad för att hela hans folk tillsammans med honom 
åter skall bli ungt. På hemvägen vandrar han genom stora ödsliga öknar. 
När han törstig och dammig träffar på en brunn, som lockar honom att ta 
ett bad, hoppar han ned i det svalkande vattnet. Då känner ormen doften 
av livsörten, kommer förbi, äter örten och försvinner. Gilgamesch ser, hur 
den flyende ormen byter skinn, livsörten har redan gjort verkan. Men Gilga
mesch är lurad på den. Han står kvar vid brunnen och utstöter skrin av för
tvivlan. Efter alla sina irrfärder måste han återvända tomhänt hem till Uruk. 

Å ven i Bibeln är människan förbjuden att äta av livets träd - f. ö. på 
grund av ormens medverkan - men skälet är ett helt annat än i myten. I 
Gilgamesch-eposet förlorar människan livsörten av en tillfällighet eller på 
grund av ödet eller möjligen gudarnas irrationella vilja. Hos Jahvisten är or
saken en i frihet utförd handling från människans sida. Det är på grund av 
synden, som människan nekas att få del av frukten på livets träd. Ormen 
uppträder enbart som frestare; han är här inte tjuven, som berövar människan 
livet. Det gör hon själv genom sina egna handlingar. 

De två jämförelser som vi gjort visar inte bara de mytologiska källor, från 
vilka Jahvisten har hämtat byggstenarna till sin berättelse eller den teknik, 
med vilken han har omtolkat innehållet; jämförelsen leder oss även till den 
centrala utsaga, utifrån vilken allt nyordnas och sammanfogas i den jahvis
tiska berättelsen: det onda i världen härstammar från den mänskliga friheten, 
vilken förverkligat sig som synd. 

Vad är det då som föranleder Jahvisten att härleda det onda och mörka 
i skapelsen ur den mänskliga friheten? Vidare - vilka krafter är det, som 
strukturerar hans berättelse även i dess enskilda detaljer? 

Dessa frågor kan inte besvaras med hjälp av gammalorientaliska parallel
ler; de för oss in i Israels egna traditioner. 

Synden som brott mot förbundet 

Israels kult och teologi bestämdes framförallt av förbundstanken. Herren 
Gud har avslutat ett fördrag med Israel. Dess situation som det utvalda folket 
konkretiseras i förbundet . .  

De senaste årens forskning har vunnit betydelsefulla och nya insikter i 
förbundstankens struktur.9 Det har visat sig att israeliterna fattat sitt fördrag 
med Herren i analogi med det vasallfördrag, genom vilket mindre kunga

• Jfr ex. K. Baltzer: Das Bundesformular. Neukirchen 1960. 



Synda/ alls berättelsen 

tiken i den senare bronsålderns stora internationella system anslöt sig till nå
gon av storkungarna i det gamla Orienten. Det är här inte möjligt att gå 
in på enskildheter. Men vi kan idag tämligen noga ange de föreställningar 
och de tankebanor, ja t. o. m. de formuleringar som var typiska för förbunds
traditionen i Israel och vilka avgränsade den från andra israelitiska traditio
ner. Förbundstraditionen levde genom kulten, som gjorde förbundet present 
för varje israelit. Exegetiken har också i texter, där man först inte anade det, 
t. ex. hos profeterna och i många psalmer, upptäckt spår av förbundstraditio
nen. Och nu till något högst förbluffande: även Jahvistens syndafallsberät
telse i Gen. 2 och 3 är präglad av samma tradition. 

Det är till en början förvånande, ty för Jahvisten är förbundet något som 
endast gäller Israel. Det var först vid Sinai, som det slöts - sedan det haft 
ett »förspel» i förbundet med Abraham. Självfallet förekommer därför inte 
ordet förbund i Gen. 2 och 3. Jahvisten vill ej heller säga att det har funnits 
något» förbund» mellan »människan» i Gen. 2 och 3 och Herren Gud. Trots 
detta skulle Gen. 2 och 3 som berättelsen nu är utformad vara otänkbar utan 
den teologi, som kommer till uttryck i förbundet. Utifrån detta förbund vet 
Jahvisten, att det onda är en frukt av synden; han kan definiera synden som 
ett i frihet gjort brott mot Guds bud; ja, det är först utifrån förbundet han 
känner den mänskliga, mot Herren rebellerande friheten. 

Sambandet mellan förbundstraditionen och Gen. 2 och 3 går att påvisa 
till och med när det gäller ordvalet, men inom ramen för denna studie vill 
vi nöja oss med att på en punkt studera syndafallsberättelsen ur förbundsteo
logins synpunkt.1 

I vilka sammanhang brukar förbundsteologin se Israels synder? I stort sett 
kan man sammanställa följande räcka av utsagor. För det första: Herren Gud 
har skapat och utvalt Israel utanför Kanaan, nämligen i Egypten eller i öknen. 
För det andra: Herren Gud har i sin nåd fört Israel in i Kanaans land för 
att låta det bo där. För det tredje: Herren Gud har givit Israel buden som 
förutsättning för förbundet. För det fjärde: Om Israel iakttar Herrens bud 
går det väl för folket i det land, dit Herren fört det. Folket kommer med 
förbundskultens terminologi »att leva». För det femte: Om Israel inte lyder 
Herrens bud, sätter Herren de förbannelser i verket, som är förknippade med 
förbundet: Israel hemsöks av plågor, fiender fördriver det ut ur landet och 
för det till exilen. Slutligen går Israel under; det kommer med förbundskul
tens terminologi att »dö». 

Denna räcka av utsagor var närmast en »historiemodell». Israels synd visar 
sig här som överträdelse av bud och därmed brott mot förbundet. Allt ont 
som träffar Israel är en följd av brott mot förbundet; med trohet mot för-

1 Se L. Alonso-Schökel: Motivos sapienciales y de alianza en Gen. 2-3. Biblica 43 
( 1962) , s. 295-316. 
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bundet följer däremot att folket kan leva i landet, dvs. inom ramen för väl
signelsen. 

Denna historiemodell i anslutning till förbundsteologin är nu också nyc
keln till förståelsen av den jahvistiska syndafallsberättelsen. Enligt Gen. 2 

och 3 skapas människan utanför paradisets lustgård i ett öde land. Därefter 
placeras hon i den underbara trädgården. Herren Gud ger henne vidare ett 
bud, som är förutsättningen för att få bo i lustgården och där » lever» män
niskan (i lustgården finns ju »livets träd»). Men slutligen överträder männi
skan budet och måste som en följd därav »dö», dvs. hon kommer under för
bannelsen och måste lämna lustgården. 

Denna parallellism är inte tillfällig. Den visar tvärtom att materialet, som 
legat till reds för en urtidsskildring, har polariserats genom ett tänkande, som 
levde av förbundstraditionen. Syndafallsberättelsen i dess konkreta form är 
inte möjlig utan Israels grundläggande erfarenhet av uppenbarelsen vid Sinai 
berg. I denna berättelse reflekteras över det ondas problem utifrån erfarenhe
ter, som först var givna i och med förbundet mellan Herren och folket. Det 
är förbundstanken, som gör det möjligt att tolka allt det dunkla i den mänsk
liga existensen såsom en följd av synden och människans fria handlande. 
Accenten ligger på att Adam handlar i frihet. Den frestande ormen spelar 
bara rollen av redan »avmytologiserad mytologisk rekvisita». Hela den berät
tande inramningen kring Adams synd, framför allt det lyckliga tillståndet i 
lustgården, är närmast att fatta som ett sätt att nå det egentliga syftet: att 
beskriva synden såsom gjord i frihet. 

Genom att visa, hur förbundstanken sätter sin prägel på Jahvistens lära om 
synden är emellertid bara en sak förklarad: i vilka kategorier han tänkte sig 
»den första människans» synd. En helt annan fråga som vi nu måste ställa 
kan inte besvaras från den utgångspunkten, nämligen vad det är som J ahvis
ten egentligen talar om. Vem är Adam, människan? Är det verkligen »den 
första människan», dvs. tänks här historiskt? Eller är det fråga om en myto
logisk »urmänniska», en symbol för alla människor, var och en enskilt och 
alla tillsammans.2 

På denna nya fråga måste man svara i etapper. Först kan man säga, att 
det för urtidsmyten typiska inte är helt eliminerat i Gen. 2 och 3, dvs. att i 
en gestalt som Adam, den första människan, förtäta det som gäller alltid 
och överallt. Adams synd beskriver varje mänsklig synd och dess följder. 
Detta sakförhållande kan inte förnekas. Till och med aposteln Paulus tycks 
ha tolkat texten på detta sätt, att döma av Rom. 7. 

Men sedan måste man gå ett steg vidare: samtidigt gör Gen. 2 och 3 an
språk på att innehålla i viss mening äkta historiska utsagor. Naturligtvis vore 

2 Jfr N. Lohfink: Gen 2 f. als •geschichtliche Xtiologie• .  Scholastik 38 (1963), s. 
321-334. 
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det dåraktigt att tala om en i historievetenskaplig mening historisk text. Gen. 
2 och 3 är resultat av mänsklig reflexion och har inte skrivits efter analys 
av urkunder och arkeologiskt material. Men man kan ju tala om historia i 
vidare mening: historiens fält är inte blott objekt för det historiskt verifierbara 
utan även för den mänskliga reflexionen. Genom sådan reflexion över histo
rien uppstår historiefilosofi och historieteologi. Båda har - om än i en helt 
annan mening än historievetenskapen - att göra med något faktiskt i det 
förgångna. Den jahvistiska syndafallsberättelsen - det är vår tes - inne
håller en verklig historisk utsaga, ehuru inte en utsaga i historievetenskaplig 
mening. Det är nu vår uppgift att beskriva den närmare. Den låter sig 
emellertid endast förstås utifrån det stora sammanhang, som det jahvistiska 
historieverket beskriver och där Gen. 2 och 3 är själva upptakten. 

Förbannelse och frälsningshistoria 

Det jahvistiska historieverket börjar med Adam och Eva och skildrar sedan 
urhistorien fram till Abraham. Så långt innesluter det hela mänskligheten 
inom sin horisont. Men från Abraham och framåt begränsas synfältet till de 
första patriarkerna och deras efterkommande. Berättelsen omfattar nu patri
arktiden, fångenskapen i Egypten, befrielsen, ökentiden och folkets väg fram 
till det förlovade landets gränser. Måhända hör även en framställning om 
hur landet togs i besittning med; det är emellertid omstritt i forskningen. 
Jahvisten är en samlare, som sammanställer sitt folks muntligt eller skriftligt 
föreliggande traditioner, vilket emellertid inte utesluter att han även investe
rat egna utsagor i sitt verk. Men överallt erbjuder han läsaren tillsammans 
med det redovisade stoffet en historieteologi. Hur uttrycker han den? Dels 
genom sitt sätt att välja stoff och ordna det kronologiskt, dels genom att på 
avgörande punkter presentera egna texter. Gen. 2 och 3 har han otvivelaktigt 
själv bidragit med och har därför utarbetat avsnittet ytterst sorgfälligt; det är 
ju också upptakten till hela historieverket. Men det finns även andra nyckel
texter. 

I det följande kan vi begränsa oss till den viktigaste nyckeltexten i det 
jahvistiska historieverket. Den står just på gränsen mellan urhistorien och 
patriarkberättelserna, alltså på den punkt där framställningens horisont krym
per samman och endast omfattar Israels folk.3 Där låter Jahvisten i en av 
sina egna formuleringar Herren säga till Abraham: »Gå ut ur ditt land och 
från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag skall visa 
dig. Så skall jag göra dig till ett stort folk; jag skall välsigna dig och göra 
ditt namn stort, och du skall bliva en välsignelse. Och jag skall välsigna dem 

• Jfr H. W. Wolff: Das Kerygma des Jahwisten. Evangelische Theologie 24 (1964), 
s. 73-98; ]. Schreiner: Segen för die Völker in der Verheissung an die Väter. Biblische 
Zeitschrift N. F. 7 (1962), s. 1-3 1. 
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som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig 
skola alla släkter på jorden vara välsignade.» Nyckelordet i denna text är 
»välsigna». Meningen med det historiska skeende som börjar med Abraham 
är just välsignelsens inbrytning i världen. 

Därmed kastar denna text ljus över den tidigare urhistorien. Hittills hade 
mänskligheten saknat just detta: välsignelse. Ordet har ej heller förekommit 
tidigare - däremot »förbannelse». Genom syndafallet kom förbannelse, ge
nom Kain förökades förbannelsen, syndafloden är en följd av förbannelsen 
osv. Förbannelse fyller mänsklighetens horisont - men då upprättar Herren 
genom patriarken Abraham ett område, ett reservat i mänskligheten, där 
välsignelsen finns. Denna välsignelse - och däri mynnar Jahvistens historie
teologi ut - är visserligen Israels men den finns inte till bara för Israel. I 
en framtid, som inte ens Jahvisten känner, skall välsignelsen strömma ut över 
alla släkten på jorden. Därmed visar sig vårt tidigare påstående vara falskt: 
att Jahvistens horisont i och med berättelsen om Abraham begränsades till 
Israel. Det är inte fallet. .Även om skildringen gäller Israel, så berättas den 
därför att den är av betydelse för hela mänskligheten. Jahvistens syn är alltså 
universell. Endast därför att Israel skall bli till välsignelse för alla folk har 
Jahvisten tecknat en universell, hela mänskligheten gällande urhistoria som 
inledning till sin Israels historia. Han är i och med detta en förnyare; Israels 
trosbekännelse började först med patriarkerna och ännu Elohisten gjorde så 
i sitt historieverk. Jahvisten ser det hela i ett större perspektiv och Israels ut
korelse får en djupare mening. Han frågar sig: Hur är det med alla andra 
folk? Varför har Herren utvalt just oss, trots att hela jorden är hans? På 
den frågan finner J ahvisten svaret i den universella välsignelsen, vari den 
välsignelse som Israel fått, skall mynna ut. Varför denna välsignelse till en 
början måste tränga in långsamt i mänskligheten visar den inledande urhisto
rien, som är historien om den universella förbannelsen. 

Vi behöver inte närmare gå in på enskildheterna i den jahvistiska historie
teologin. Det räcker med att vi sett den universella karaktären i hans plan. 
För jahvisten är det en fråga om alla folk och alla tider. Det universella är 
väsentligt i hans teologi. Det är även avgörande för inriktningen hos den 
första berättelsen i hans historieverk, berättelsen om syndafallet. Den skildrar 
upptakten till mänsklighetens historia. När och var det hela började, hur än 
denna historia konkret må ha sett ut - berättelsen vill säga att omedelbart 
i historiens början kom synden in i världen och därigenom dess konsekvenser: 
att mänskligheten utlämnas åt döden och dess förbannelse. 

Det må vara, att berättelsen om den första synden är så konstruerad att 
den måste betecknas som en beskrivning av urtypen för varje mänsklig synd; 
men inte dess mindre, är avsikten att åskådliggöra en handling i frihet, gjord 
i begynnelsen av mänsklighetens liv. Därmed har vi besvarat den tidigare 
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uppställda frågan, som var anledningen till detta tredje avsnitt av vår under
sökning. Berättelsen om syndafallet är även historiskt menad, dvs. det rör sig 
om något, som verkligen har skett. 

Slutord 

Avslutningsvis kan vi måhända sammanfatta vårt resultat genom att införa 
frågan om teodicen. J ahvisten har sina rötter i Israels tro och är således över
tygad om att Gud har utvalt sitt folk och håller allt ont ifrån det. Detta syn
sätt aktualiserar inget teodiceproblem. Men Jahvisten hör hemma i Davids 
och Salomos tid och upplever då hur perspektivet vidgas. Israel blir plötsligt 
en stormakt och grannfolken upplevs mycket konkret. De är inte välsignade 
av Herren som Israel. Hur är det möjligt? Varför lever världens övriga folk i 
förbannelsens mörker? När denna fråga ställs till historiens herre, då blir 
teodiceproblemet aktuellt. 

Jahvisten ger ett dubbelt svar. Först detta att mörkret, som folken vandrar 
i inte kommer från Herren Gud - såsom den mesopotamiska mytologin på
stod - utan från människorna. De första människorna har syndat och där
med kom synden in i världen. I den ständigt växande floden av mänskliga 
avgöranden, gjorda i frihet, ligger grunden till den förbannelse, som vilar 
över folken. Gud kan man inte anklaga. Gud är i själva verket redan från 
början i färd med att leda in välsignelse i den åt förbannelse utelämnade 
världen. Här uppstår en typ av teodice som vi skulle kunna karakterisera 
som » bevis för motsatsen»: inte Gud har skulden utan människan; det är den 
enklaste formen av teodice, där man uppvisar Guds oskuld.4 

Redan i och med Abraham började Gud att föra in välsignelse och ljus i 
folkhavets mörker genom välsignelsen över Abraham och hans hus. Hela 
mänskligheten ligger i förbannelsens mörker men välsignelsen över Israel är 
början till Guds insats med sin välsignelse. Israel är bara brohuvudet, utifrån 
vilket Herrens välsignelse vill erövra hela mänskligheten. Vid tidens slut 
kommer det ord att gå i uppfyllelse, som Jahvisten lägger i Herrens mun som 
ett löfte till Abraham. Det må citeras ännu en gång och då i den form, som 
Paulus ger det i Gal. 3 :  8: »I dig skola alla folk varda välsignade.» 

Endast emedan Jahvisten visste att han kunde sätta detta ord i början av 
Abrahamsberättelsen vågade han så realistiskt skildra den väldiga förbannelse 
som vilar över hela mänskligheten och över alla tider. Syndafallsberättelsen 
är inte blott teodice i det avseendet att den frikänner Gud från det onda och 
belastar människans frihet att synda för allt mörkt i mänskligheten; synda
fallsberättelsen är teodice även på det sättet att den endast målar upp en 
mörk bakgrund mot vilken Guds välsignelsebringande handlande avtecknar 
sig - ett handlande som skall nå alla jordens folk genom Abraham och hans 
säd. Men Abrahams säd är - såsom Paulus säger - Kristus. 

• Jfr W. Jreger: Paideia I. Berlin 1936, s. 85 f. 
I I  - 652837 Credo. 46 :e årg, Nr 4, 1965 



SIGMUND FREUDS OTRO 

I 

I 
allmänhet är man föga medveten om att Sigmund Freuds kritik över 
kristendomen, vilken han efter lång tvekan som 72-åring sammanfattade 

i Die Zukunft einer Ittusion (Wien 1927), hör till det mest nedgörande som 
någonsin skrivits om religion. Här görs inte längre försök att arbeta med 
argument, logiska eller historiska, utan religionen förnekas som helhet; Freud 
vill upplösa den i intet. » De religiösa tröstegrundernas verkan» jämförs med 
ett »narcoticum» och avfärdas alltså på samma sätt som av Karl Marx, som 
kallade den »opium för folket». Religionen liknar han vid en »barnslig 
tvångsneuros», men »människan kan inte evigt förbli barn, hon måste slut
ligen ut i det 'fientliga livet'. Man kan kalla detta 'uppfostran till realism', 
behöver jag ytterligare upplysa Er om att detta är den enda avsikten med 
min skrift . . .  ?» (80). Religion är alltså enligt Freud ett slags sjukdom, men 
han tillägger: Mänskligheten skall »övervinna denna neurotiska fas, liksom 
många barn växer ifrån sina likartade neuroser» (86) genom att övervinna 
infantilismen. Till slut har man lärt sig vad som är illusion respektive verk
lighet. »En borgarflicka kan t. ex. göra sig den illusionen att en prins kom
mer för att hemföra henne. Sådant kan hända och i några fall har det in
träffat. Att Messias skall komma och en gyllene tidsålder grundas är långt 
mindre sannolikt (ännu mindre att detta redan har hänt); allt efter den per
sonliga inställningen hos den som fäller omdömet kommer han att klassi
ficera denna tro som en illusion eller som analog med en fix ide» (49). 

Freud har dock inte haft alltför lätt att formulera denna radikala nega
tion. Visserligen tror sig psykologen hos troende människor kunna konstatera 
tillstånd av »individuell tvångsneuros», som representerar »ett system av 
önskeillusioner i förening med förnekande av verkligheten», »sådan vi fin
ner den isolerad endast i fall av amentia, en lycksalig hallucinatorisk för
ryckthet» (7 r). Ändock bereder denna form av galenskap kritikern fortfa
rande svårigheter. Han kan inte rycka den inpå livet så som fallet är vid 
vanliga sinnessjukdomar. »Om verklighetsvärdet hos de flesta av dem (de re
ligiösa lärorna) kan man inte döma», medger Freud, ehuru han ett par rader 
före och efter förklarar dem vara »illusioner», dvs. sakna verklighetsunder
lag. I fråga om de religiösa lärorna gör han till och med ett förvånansvärt 
tillägg: »Liksom de är obevisbara, är de också omöjliga att vederlägga.» 



Sigmund Freuds otro 

Slutresultatet blir dock att religionen faktiskt stämplas som en illusion. Det 
är detta, som Freud syftar till, och han bekänner sig till detta resultat som 
till ett rön av historisk räckvidd. I det avseendet förbleknar t. ex. Nietzsches 
Antikrist eller Haeckels Världsgåtor vid en jämförelse. Genomslagskraften 
hos de argument som Freud framlägger i lugn diskussion består nämligen 
bl. a. däri att hela kristendomen återförs på den naturliga mekanism som 
förvandlar fruktan i önskeuppfyllelse. Mekanismen fungerar ungefär som i 
»drömarbetet» eller vid själsliga sjukdomstillstånd, som uppstått genom för
trängning av önskningar, eller också som den rena galenskapen i amentia. 
Vi får t. o. m. det goda rådet att vår tro »skall växa bort», dvs. så småningom 
spårlöst förflyktigas, om vi bara håller oss till verkligheten. Vilken tröst! 

Angreppet riktar sig visserligen emot religionen i allmänhet, men det är 
avgjort inte t. ex. den indiska eller kinesiska och inte heller den judiska re
ligionen som Freud har i tankarna, utan den kristna. Totem und Tabu av 
1913, det första steget i religionspsykologisk riktning och samtidigt det första 
försöket att psykoanalytiskt upplösa det kristna trosinnehållet, utgör i Freuds 
ögon första delen av Die Zukunft einer Illusion. Aven Sigmund Freuds vän, 
den schweiziske prästen Oskar Pfister, har uppfattat den såsom klart anti
kristen. 

2 

Man frågar sig vad som kan ha föranlett Freud till sådana uttalanden. 
Radikala åsikter av detta slag kan ju inte uppstå ur intet. De måste tvärtom 
bottna i ett engagemang som omfattar hela människan. Die Zukunft einer 
Illusion, som han länge hade övervägt, skrev han som 72-åring. Vilka kan 
de psykologiska motiven ha varit?; 

Svaret på denna fråga underlättas genom Freuds brev, som utgivits under 
de senaste åren. Första bandet, Sigmund Freud, Briefe 1873-1939, utkom 
1960 och den senaste volymen, Sigmund Freud/Oskar Pfister. Briefe 1909-
1939, på våren 1963 ; mellan dem ligger samlingen Aus den An/ängen der 
Psychoanalyse 1887-1902. Briefe an Wilhelm Fliess, 1962 (samtliga hos 
S. Fischer, Frankfurt a. M.). 

Brevväxlingen mellan Freud och Pfister är viktig för denna fråga, efter
som motparten var en protestantisk präst som bedrev psykologisk själavård 
i Ziirich. 0 s k a r P f i s  t e  r bemötte sedan länge Freud med den största 
aktning och tolerans; psykoanalysen innebar för honom ett oskattbart beri
kande. Men även Freud behandlade i trettio år sin vän med förståelse och 
respekt och Die Zukunft einer Illusion spelade en inte obetydlig roll i vän
skapen. »Under de närmaste veckorna utkommer en broschyr av mig, som 
har mycket att skaffa med Er», skriver Freud 17 IO 1927. »Jag hade näm
ligen redan för länge sedan velat skriva den, men har av hänsyn till Er upp-
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skjutit den, tills tvånget blev för starkt. Den behandlar - lätt att gissa -
min alltigenom avvisande inställning till religionen.» Pfisters svar kom som 
väntat. »Vad beträffar Er broschyr mot religionen, så innebär Er avvisande 
hållning för mig . . .  ingenting nytt . . .  en stor ande som är motståndare till 
religionen gör i sista hand denna större nytta än tusen värdelösa an-
hängare . . .  » Efter läsningen av skriften fortsätter Pfister sitt försvar för för-
fattaren. » . . .  om jag betänker att Ni är mycket bättre och djupare än Er 
otro och jag mycket sämre och ytligare än min tro . . .  » (13 1), skriver han i 
nästan rörande vändningar. Pfisters obegränsade tolerans mot Freuds inställ
ning till religionen går till slut så långt, att han visar sig konfessionellt in
tolerant. »Skillnaden ligger väl huvudsakligen däri», skriver han till Freud, 
»att Ni växte upp i närheten av patologiska religionsformer och betraktar 
dem som 'religionen', medan jag hade lyckan att få vända mig till en fri 
religionsform.» 

Man ser att Pfisters förståelse för Freuds antikristna inställning är obe
gränsad. Det hade säkert sin betydelse att Freud just från detta håll mötte 
orubblig välvilja; för en sådan kristen kunde även han fatta förtroende: inte 
utan orsak sträcker sig de bådas korrespondens över tre årtionden. 

Pfister ser emellertid Freud i ett så förklarat ljus att denne själv måste 
värja sig mot hans »lyriska utbrott». »För övrigt är Ni», skriver Pfister, »för 
det första inte jude . . .  vilket jag tycker är mycket synd, och för det andra är 
Ni inte gudlös, ty den som lever för sanningen, lever i Gud, och den som 
kämpar för kärlekens befrielse, förblir enligt Johannes 4: 16 i Gud.» Slut
ligen skulle Pfister vilja säga om honom: »En bättre kristen har aldrig 
funnits.» 

Hade man frågat Pfister vad han betraktade som det psykologiska motivet 
till Freuds religiösa nihilism, så hade han utan tvivel svarat: »Hans veten
skapliga sanningslidelse.» Naturligtvis måste man uppfatta detta uttalande 
som ett uttryck för hans gränslösa förståelse, ty strängt taget kunde inte den 
kristne prästen gärna tillåta sig att betrakta Freud såsom en utläggare av 
sanningen. I så fall hade han erkänt att kristendomen är illusion och galen
skap, och därmed skulle grundvalen för hans eget liv ha ryckts undan. Så 
långt kan Pfister inte gå. Trots all tolerans utnyttjar han därför tillfället att 
erinra Freud om sin egen inställning: Den rena vetenskaplighetens och den 
illusionslösa verklighetens värld, vilken Freud tecknar såsom ett lysande 
framtidsperspektiv för mänskligheten, förefaller honom själv som en hemsk 
mardröm: » Jag förstår inte riktigt Er livsåskådning . . .  Denna värld 1;1tan 
tempel, stor konst, diktning, religion är i mina ögon en djävulsö, till vilken 
endast Satan, men inte den blinda slumpen skulle förvisa människorna» 
(124). 

Nu visar sig Freud som den förstående parten. Han gör Pfister uppmärk-
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sam på att broschyren Die Zukunf t einer Illusion inte får förväxlas med 
psykoanalys - den lära för vilken Pfister främst ivrar; han är ju Freuds 
lärjunge. Det rör sig om två skilda ting. »Låt oss hålla fast vid att åsik
terna i min skrift inte utgör någon beståndsdel av den analytiska lärobygg
naden. Det är min personliga inställning» (kurs. här). Denna distinktion är 
betydelsefull. Freud skiljer mellan sin vetenskaplighet och sin »personliga 
inställning» vad beträffar religionen. Vi skall återkomma härtill. 

3 

I sin kärlek till och aktning för mästaren betraktar Pfister honom inte 
som jude utan skulle vilja räkna honom som kristen. Freuds brev bekräftar 
emellertid uttryckligen motsatsen: att han under hela sitt liv känt sig som 
jude. Inte till tron, men till blodet. Sålunda innebär det för honom ett stöd 
i hans val av livsledsagerska, att hon härstammade från en aktad judisk 
familj. Den 23 7 1883 bekänner han visserligen att ingen av dem har någon 
ortodox tro men att deras tillhörighet till judendomen kommer att bestämma 
deras framtid. »Och för oss bägge tror jag: även om den form, i vilken de 
gamla judarna trivdes, inte erbjuder oss något skydd längre, så kommer något 
av kärnan, den meningsfyllda och glada judendomens väsen inte att överge 
vårt hem.» Många år senare ( 18 .2. 1926) följer en liknande bekännelse: 
»Ehuru mina föräldrars religion sedan länge är mig främmande, har jag 
aldrig uppgivit en känsla av samhörighet med mitt folk.» 

Freud visar sig dock inte helt okänslig för kristendomens värld. Vid ett 
besök i Rom konfronteras han med Tizians tavla »Skattepenningen» och 
skriver härom den 20 12 1883 : »Detta Kristushuvud, min älskling, är det 
enda sannolika i vilket vi kan föreställa oss en sådan personlighet . . . och det 
finns inget gudomligt däri, bara ett ädelt människoansikte långt fjärran från 
skönhet, och så allvar, innerlighet, tankedjup, överlägsen mildhet, djupt ro, 
tad lidelse. Jag skulle gärna ha tagit (tavlan) med mig, men det fanns för 
mycket folk där, engelskor . . .  », skämtar han. » Jag gick alltså min väg med 
vidgat hjärta.» 

Denna sympati för Kristus som den stora människan har emellertid ingen, 
ting att göra med tro: den icke-religiösa samhörigheten med judendomen 
dominerar. Freud led under rasdiskrimineringen. Den s. k. »Schönerer- och 
Luegertiden» i Wien lät honom uppleva en virulent antisemitism, företrädd 
av ett småborgarparti, vars namn olyckligtvis innehöll beteckningen kristen, 
eftersom partiet kallade sig »kristet-socialt». Hans besvikelse måste alltså 
färga av sig på hans uppfattning om religionen. 

Som ung läkare blir han vittne till hur hans judiske kollega besvarar en 
av de då vanliga gemena otidigheterna med ett slag i ansiktet på den som 
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förolämpat honom. »Nu måste Du veta i vilken stämning vi här lever, i 
vilken förbittring - kort sagt, vi skulle alla ha svarat på samma sätt», 
skriver han till sin hustru (6 1 1895). Då antagonisterna är reservofficerare 
måste saken göras upp genom duell. »Det avlöpte väl», tillfogar han, »vår 
vän är helt oskadad, och motståndaren har fått två ordentliga hugg . . .  en stolt 
dag för oss.» I Traumdeutung berättar han att hans utnämning till professor, 
som sedan länge varit självklar, fördröjdes av »konfessionella skäl» . (Prof. 
Dr. Josef und Renee Gicklhorn, Wien, förnekar dock i sin bok Sigmund 
Freuds akademische Laufbahn im Lichte der Dokumente, 1960, uttryckligen 
detta Freuds påstående.) 

Medvetandet om att vara utstött och förföljd på grund av sin härstam
ning och att behöva uppleva liknande ting som drabbade andra olycks
bröder, leder emellertid hos Freud inte till förbittrat hat och hämndlyst
nad - han låter inte ett hårt ord undfalla sig i sådana sammanhang - utan 
till något annat. Detta medvetande skärper hans sinne för allt det obarm
härtiga i tillvaron och framkallar en överlägsenhet gentemot omvärlden, som 
inrymmer motsvarande mängd av förakt och skepsis. »Mitt omdöme om den 
mänskliga naturen, speciellt den kristet-ariska, finns det föga anledning att 
ändra» - med dessa ord kvitterar han Tredje rikets första övergrepp, som 
just hade skett (28 5 1933). Att han redan länge hyst liknande åsikter fram
går av ett tidigare brev. »I mitt djupaste innersta är jag ju dock övertygad 
om att mina kära medmänniskor - med enstaka undantag - är ett pack» 

(28 7 1929). 
Denna överlägsenhet färgar också av sig på bedömningen av dessa män

niskors tro. Freud måste i rättvisans namn visserligen säga sig själv, att 
kristendomen inte får identifieras med »arisk ras» eller »nazism»; men under 
Goebbelsbojkottens dagar blir det begripligt att han låter sig ryckas med i 
en sådan generalisering. Självupplevda tendenser till förföljelser stegrar hans 
förakt också för den värld, som han menar vara förföljarnas, för »de 
kristna». En liknande identifiering av det kristna med en mindervärdig män
niskotyp har ghettos innevånare gjort i århundraden. Freuds av lidna oför
rätter skärpta överlägsenhetskänsla strävade efter att upplösa förföljarnas re
ligion i illusioner; den hindrade ju inte pogromer. 

Finns det måhända även ett samband mellan Freuds religionspsykologiska 
forskningar och detta ressentiment med förankring i hans eget folks förflutna. 
Han säger själv: »Utan att man antar en masspsykos, en kontinuitet i män
niskornas känsloliv . . .  kan folkpsykologin över huvud taget inte existera» 

(Totem und Tabu, 190). Vad generationer kände kunde alltså hos honom 
komma till ett genombrott. Eller behöver man inte räkna med att hans om
döme om kristendomen är färgat, eftersom han går den ideala vetenska
pens väg: sine ira et studio? Om vi anslöte oss till Oskar Pfisters åsikt skulle 
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det förhålla sig så: Freuds ovillkorliga sanningskrav vore det enda utslags
givande. Hans känsla av samhörighet med judendomen - så skulle Pfister 
ha argumenterat - hindrade honom inte från att även försöka förvisa den 
ortodoxa judendomen till det orimliga. Det gjorde han senare i skriften Der 
Mann Moses und die monotheistische Religion (1938), liksom han tjugofem 
år tidigare gjort det med kristendomen. 

Vid närmare övervägande framträder dock vissa olikheter. En sådan låter 
sig i varje fall med säkerhet fastställas: kronologiskt sett har Freud i första 
rummet tagit itu med att psykologiskt avslöja den kristna religionen. Detta 
skedde i Totem und Tabu, 1913, där han uppfann en fritänkarteori för att 
förklara förhållandet mellan Gud fadern och sonen och där han trodde sig 
kunna återföra nattvardens sakrament på en totemmåltid, som står kanni
balismen nära. 1927 kom sedan avrundningen av denna strävan i Die Zu
kunft einer Illusion, och först 25 år efter Totem und Tabu, 1938, tar han 
upp det judiska temat som det sista. Den prioritet han ger kristendomen, 
tyder på motiv som låter oss sluta till ett personligt engagemang. 

Det är visserligen djärvt att så direkt kasta fram denna fråga. Det finns 
risk för att den ännu i dag med fördomar laddade atmosfären kan förvränga 
bilden av Sigmund Freud i enlighet med vulgärantisemitismens schema att 
tolka i svart och vitt. Vi skulle då framkalla en ytterst olycklig diskussion. 
Ändå förefaller det ovärdigt att inte ställa frågan på grund av fruktan för 
vanställande missförstånd, eller på grund av vilja att förtiga den. 

4 

Den uppenbarligen bästa förklaringen ger oss, överraskande nog, ett brev, 
som Freud den 4 mars 1923 skrev till Romain Rolland. 

Det var första gången som Freud fick kontakt med den berömde franske 
diktaren. Rolland hade 1916 fått nobelpriset, och hans roman Jean-Christophe 
ansågs i sin humanistiska idealitet vara besläktad med kristendomen. Man 
torde få anta att Stefan Zweig, som Freud kände sedan länge, förmedlat 
bekantskapen. Det gällde alltså att möta denna berömdhet på jämlik fot: 
Freud måste sammanfatta vad han själv representerade. 

Freud inleder till att börja med brevet med en för hans förhållanden ovan
ligt generös förklaring av sin högaktning. »Intill slutet av mitt liv ( ! )  kom
mer det att förbli mig ett kärt minne, att jag har kunnat utbyta en hälsning 
med Er. Ty Ert namn är i våra ögon nära förknippat med den kostbaraste 
av alla vackra illusioner - dem om kärlekens utsträckning till att omfatta 
alla människobarn.» 

Men som om brevskrivaren hade känt att han med denna inledning redan 
hade gått för långt, följer omedelbart därpå en abrupt omkastning, en ovän
tad inskränkning. 
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» Visserligen tillhör jag en ras, som under medeltiden gjordes ansvarig för 
alla folkens farsoter och som i nutiden skall bära ansvaret för Österrikes 
sönderfall och för att Tyskland förlorade kriget. Dylika erfarenheter verkar 
tillnyktrande och gör en föga benägen att tro på illusioner. Jag har också 
faktiskt ägnat en stor del av mitt livs arbete . . .  åt att förinta mina egna och 
mänsklighetens illusioner.» 

Vändningen är förvånande. Man frågar sig till att börja med: Vad har 
Freuds tillhörighet till en förföljd ras att göra med de religioner som han 
tror sig kunna avslöja som illusioner?  Det är inte omöjligt att även Rolland 
reagerade med samma fråga. Men om vi tar ovan anförda synpunkter med 
i räkningen, löser sig gåtan. Vi behöver bara sätta in ordet »ressentiment» i 
stället för ordet »tillnyktring» för att finna den psykologiska bryggan till 
Freuds syn på all religion, i synnerhet kristendomen. 

Att förklaringen avges i det nästan högtidliga ögonblick då Freud intro
ducerades för en världsberömd diktare, ger bekännelsen en symptomatisk 
prägel. Hade nämligen enbart den vetenskapliga sanningslidelsen varit den 
avgörande faktorn, skulle Freud inte ha försummat att också framhålla detta 
för diktaren. Han skulle kanske ha skrivit: » Jag beundrar hos Er den kost
baraste av alla vackra illusioner, men jag är vetenskapsman, och då finns det 
för mig ingen möjlighet att låta mitt sanningskrav mutas av skenet.» -
Oskar Pfister hade nog förväntat sig något sådant. - Så är emellertid inte 
fallet. I stället anger Freud sin »tillnyktring», uppkommen genom sekel
gamla förföljelser mot judarna, såsom den svåraste motståndaren till alla 
»mina egna och mänsklighetens illusioner». 

I detta brev framstår sammanhanget entydigt klart. Freuds antikristna in
ställning bottnar inte bara i en neutral sanningslidelse hos vetenskapsmannen, 
utan till stor del i hans personliga bitterhet. Naturligtvis är hans hållning inte 
tänkbar utan det sanningsetos som utmärker honom. Men detta är inte den 
enda verksamma faktorn, såsom Pfister menar, utan den uppträder blandad 
med hans agg. Vilket av de båda motiven som fällde utslaget i hans reli
gionspsykologiska undersökningar är svårt att avgöra med bestämdhet. 

Den fråga vi uppställde i början - vad är det som förmått Freud att 
författa en så nedgörande kritik mot religionen i allmänhet och kristendomen 
i synnerhet? - kan alltså anses något så när besvarad genom brevet till 
Romain Rolland. Den föreställning han gjorde sig om den värld han levde i 
är naturligtvis bestämd av komponenterna i hans otro och fritänkeri. Den 
låter honom bedyra för Pfister (13) att för honom »som elak kättare hela 
den kristna föreställningskretsen ligger fullständigt fjärran» . »Men i vilka 
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kretsar rör Ni er då! Mystiken är för mig lika stängd som musiken.» Så 
skriver han i ett annat brev (386) till Rolland. Och med en på sätt och vis 
heroisk konsekvens uppträder han även vid älsklingsdottern Sophies död: 
» . . .  eftersom jag i djupet av min själ är utan tro, har jag ingen att skylla 
på, och jag vet att det inte finns någon instans där man kan klaga» (328). 

Emellertid tillkommer hos honom ännu en komponent av skepsis, som 
skulle kunna lyda: »Hur skulle jag kunna tro på den kristna verkligheten, 
när den är så nära förknippad med de grymma förföljelserna mot judarna.» 
På annat sätt låter sig orden i det första brevet till Rolland inte tolkas. 
Freuds uppmaning till Pfister att skilja hans skrift från den objektiva psyko
analysen och betrakta den som »personlig uppfattning» understryker detta 
ytterligare. Hur berättigad, rent historiskt sett, denna känsla hos den för
tryckte än må vara så är det inte vetenskaplighet som kommer Freud att av
färda kristendomen; han bygger inte på något logiskt, sakligt grundat, utan 
på en subjektivt emotionell grund. 

En djupt bitter tillnyktring, som härstammade från generationer judar, med 
vilka han kände sig höra intimt samman, blev kraftkällan för hans tvivel. 
Denna tillnyktring skärpte hans kritik mot kristendomen, en religion som i 
grund och botten förblev okänd för honom. 

Robert Braun 

HANDEN MED LÅGAN 

A s  t r i d  F o r s b e r  g: Handen med lågan. Stockholm I 964, 
Gummessons. Kr. 19 :  50, 23 :  50. 

Astrid Forsberg är en lödig och värdefull författarinna, som vore värd 
mycket mera uppmärksamhet än hon hittills fått för sina romaner med deras 
originella och beslutsamma grepp om djupa tros- och existensproblem. Något 
har väl detta berott - utom på tillfälliga konjunktur- och kotteripetitesser -
på att hennes stil ibland synes bunden och tung och personteckningen utan 
det intensiva grepp, som löser ut en gestalt ur omgivningen och gör den le
vande för läsaren. 

Men i synnerhet i några av hennes sista verk vore man blodigt orättvis om 
man inte noterade en helt ny kraft och vilja. Framför allt är detta fallet med 
hennes sista roman Handen på lågan. Där har stilen en ny spänst och perso-
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nerna - även de i andra planet - är differentierade och minnesvärda. I 
synnerhet huvudpersonen, Gerda Hillbom, glömmer man inte så lätt. Mot 
bakgrunden av den lilla norrländska by, där hon är poststationsförestånda
rinna - ett pregnant skildrat nordsvenskt litet samhälle - träder hon fram 
i resliga konturer ur allt småtteri och skvaller från onda tungor, som samlas 
kring henne likt en surrande och stickande bisvärm då olyckan träffar henne: 
postkontoret och hennes egen gamla fädernegård brinner upp en natt och 
hon misstänkes genast för att ha anlagt elden. 

Ett par månader förut har hon varit i en annan klämma och blivit tvungen 
att låna pengar av en manlig barndomsvän, byns handlande, för att täcka 
en gåtfull brist i sina kassor. Gåtfull, ty hon nekar att tala om vad hon an
vänt de saknade pengarna till; hon har strax efteråt återställt dem till lån
givaren - något som inte hindrar den fete, tvetydigt vänlige - utmärkt väl 
tecknade - Helmer från att stämma in i skvallrets giftiga surr kring henne. 

Det är inte första gången som familjen Hillbom råkat komma på skam
pallen. Man erinrar sig i byn på nytt syskonen Hillboms far, den populäre 
sångaren och frikyrkopredikanten, som hux flux hade rymt från hustru och 
barn till Amerika med en kvinnlig sångarkollega. - En dubbelmänniska, 
surrar skvallret, och den egenskapen tycks ha gått igen på äldsta dottern? 

Astrid Forsberg bygger skickligt upp Gerdas komplicerade gestalt: en torr 
halvgammal kvinna, självbehärskad och rakryggig, isig till det yttre med en 
molande hetta innerst inne, en trånad efter ömhet, som aldrig fått fritt lopp 
sedan fadern en gång i barndomen skrämt henne genom ett erotiskt betonat 
närmande. Incestmotivet går igen i Gerdas eget liv, ty denna kvinna, så kall 
och värdig utåt, intensivt spänd, hård och passionerad, rädd för människor 
men så öm mot de sina att hon gett upp allt eget för sina syskon, hon bär 
på hemligheten att vara sin egen svågers älskarinna. Systern, en solig charm
full och kapabel yrkeskvinna, anar ingenting och hennes make, en vek och 
oansvarig drömmarnatur, som skulle kunnat rentvå Gerda, bävar tillbaka för 
de följder hans erkännande skulle få för hans äktenskap. 

Övergiven av nästan alla sitter Gerda Hillbom i fängelse och begrundar 
sitt livs facit. Astrid Forsberg skildrar realistiskt och med ackuratess miljön i 
rannsakningsfängelset och sedan i Växjö Centralfängelse, då den hårda do
men fallit: sex års straffarbete för mordbrand och två för förskingring. För
fattarinnan ger allt erkännande åt den vänliga och mänskliga anda, som rå
der i dessa fängelser - men vad hjälper det i den förödelsens storm, som 
sveper kring den övergivna kvinnan, där hon söker samla sig och härda ut. 
Med verklig styrka får författarinnan fram den i djupet förnäma själsliga 
kvaliteten hos sin hjältinna. Trots allt hon förbrutit imponerar hon på läsa
ren, genom sin tragiska trofasthet gentemot sin fege älskare, 'Einar. Men kam
pen blir henne övermäktig. 
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I författarinnans skildring får vi den långsamma nedbrytningsprocessen 
framställd i alla dess pinsamma detaljer med en intensitet, som fascinerar. 
Momentet av ovisshet, av spänning är väl tillvarataget, utan att det får in
kräkta på den själshistoria romanen först och sist är. Ty för Gerda gäller 
det ju att antingen finna meningen med sitt öde eller slutgiltigt gå under. 
Hon vet att hon inte är mordbrännerska, men till sin yngste bror - en 
prövad man, som på höjden av en lovande sångarkarriär mist rösten men 
ensam av alla kommer till hennes hjälp - erkänner hon att hon dragits till 
mörka makters sida och tidvis velat . undergången. 

I den realistiska berättelsen sätter den ton av öde och mystik, som går som 
en svart tråd genom skildingen, in en givande kontrastverkan. Även om bro
derns mellankomst och den hjälp han ger Gerda att minnas vissa glömda hän
delser kanske verkar litet väl mycket deux ex machina, har författarinnan 
engagerat oss så pass för den ståtliga och olyckssaliga Gerda att vi nickar bi
fall till den ljusare ton, vari den tragiska berättelsen trots allt utmynnar! 

Anna Lenah Elgström 

Om en himlakropp med väldig kraft bröt in i vårt solsystem, skulle allt revolu
tioneras på ett sätt som vi inte kan föreställa oss, alla harmonier upphävas. Men i 
själva verket har något mycket större inträffat, vid Kristi födelse: den Evige har 
stigit in i tiden. Det är en händelse av så genomgripande och omfattande innebörd, 
att vi aldrig skulle bli färdiga med den. Han, som hade: »Innan Abraham var, är 
jag», ödmjukade sig inför historien - och även den mest konsekvente förnekaren 
kan inte skildra vare sig världen eller tideµ sådan den skulle framstå utan denna 
händelse. Att Gud, som är av evighet, steg ned i tiden, denna fattiga sig själv för
tärande tid, då Augustus var kejsare, Herodes konung och Pilatus landshövding -
detta är en den mest skakande men även mest fruktbärande motsägelse . . . Världen 
kan inte längre vara sådan den var före Kristi födelse. Det oerhörda har inte bara 
hänt; det är här. Från detta ögonblick är bara ett möjligt på jorden, bara ett påbjudet, 
tillåtet: att leva för Kristus, konungen, verka för honom, ansvara inför honom och 
att göra det, som består inför honom. 

Reinhold Schneider 
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KATOLSKA PERSPEKTIV 

Ur ärkebiskop Johannes Mullers 
minnesanteckningar 

Krkebiskop Johannes Muller har sam
manställt en del minnesanteckningar från 
sin tid som biskop i Sverige. I anledning 
av hans nyligen timade bortgång publice
ras här vad han skrev för år 1 923, då 
han anlände till Sverige och började sin 
mångåriga gärning bland oss. 

Upptakten 
De svenska katolikerna hälsade mig 

med glada förväntningar och det motta
gande som jag fick av myndigheterna och 
den svenska allmänheten var mycket till
fredsställande. Min första sommar i Sve
rige studerade jag svensk litteratur och 
svensk historia och lärde mig tala svenska 
så gott jag kunde vid min ålder. Jag 
bodde på Marielund, en stor sommarvilla 
på Ekerö i Mälaren, där baronessan 
Klinkowström, en svensk konvertit, hade 
skapat ett vilohem för biskopen, syst

rarna och prästerna. Under juli-augusti 
arbetade jag hårt, men det var nödvän
digt. 

I oktober var jag tillbaka i Stockholm 
och min första uppgift var att samla 
mina elva präster, som jag ville lära 
känna ordentligt. Jag kallade till en tre
dagarskonferens för att diskutera kyrkans 
läge samt för att överlägga om de medel 
och metoder, som kunde tjäna till att 
göra henne bättre skickad för sin upp
gift. Konferensen genomfördes efter en 
plan, som jag gjort upp tillsammans med 
mina rådgivare, framför allt pastor Eduard 
Wessel och kaplan David Assarsson. Vi 
kom dessutom överens om hur vi skulle 
gå tillväga för att motarbeta alla de 
många förutfattade meningar om kyrkan, 
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som mötte i den icke-katolska pressen. 
Vi beslöt sålunda att vi skulle ingå i 
svaromål på alla allvarliga angrepp mot 
den katolska kyrkan och hennes institu
tioner l iksom på alla förvanskningar av 
hennes lära och moral. Det hela skulle 
ske i en sakligt fast och klar form men 
i en vänlig, mild och kärleksfull ton. An
svaret tillkom i varje enskilt fall pastor 
och hans rådgivare, inom vars område an
greppet skett. Av det skälet måste vi dela 
upp Sverige i fem själavårdsområden. 
Endast om prästen och hans medhjälpare 
inte kände sig vuxna att ingå svaromål 
skulle biskopen och hans medarbetare i 
Stockholm göra något. I enlighet med den 
demokratiska ordning som råder i Sve. 
rige har var och en som känner sig an
gripen rätt att yttra sig. Den svenska 
pressen tog därför i allmänhet in vad vi 
skrev, även om redaktionerna alltid hade 
möjlighet att göra egna slutanmärk
ningar. Avsikten med våra genmälen var 
att visa allmänheten hur kyrkan tänker i 
en aktuell fråga - för att på så sätt dels 
uppehålla katolikernas förtroende för 
kyrkan, dels försöka få bort de oberät
tigade fördomar, som finns bland landets 
protestanter. Sålunda löd vår grundsats, 
som framför allt den av svenskarna högt 
skattade abbedissan Moder Elisabeth Hes
selblad och min sekreterare Assarsson 
uppmuntrade till: »Inte vi får förtröttas 
utan motståndarna och tidningarna.» När 
detta skrivs ( 1959) är angrepp på den 
katolska kyrkan i Sverige mycket säll
synta; även fördomarna och de felaktiga 
föreställningarna har minskat. Numera 
betraktar många protestanter inte kyrkan 
och hennes präster som motståndare och 
fiender som måste bekämpas utan som 
hjälp att rädda Sverige åt kristendomen. 
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Vad som i övrigt förekom vid vår tre
dagarskonferens skall jag inte gå in på -
endast erinra om att prästerna var glada 
över att få träffas en gång, lära känna 
varandra och överlägga med biskopen 
och medbröderna. Stämningen under kon
ferensen var mycket hjärtlig och den slu
tade som brukligt är i Sverige med en 
»festmiddag» som biskopen gav i bis
kopshuset. Vid det tillfället yttrade präs
terskapets senior, den 86-årige pastor 
Bernhard Stolberg: »Jag har blivit tio år 
yngre genom den här konferensen.» 

Under mitt första år i Sverige inträf
fade tre händelser, som uppmuntrade 
mig, mina präster och alla katoliker i 
landet och gav oss stor inspiration i vårt 
arbete: 
I .  5 50-årsjubileet av den heliga Birgittas 

död i Rom 1 373. 
2. Ankomsten av en grupp systrar ur den 

av Moder Elisabeth Hesselblad grun
dade grenen av birgittinorden. 

3. Ett besök av kardinal Willem van 
Rossum, prefekt för Cong1'egatio de 
propaganda fide. 

Bi1'gittajubileet 
Vi katoliker ville fira birgittajubileet 

under så festliga former som möjligt, dvs. 
så långt våra tillgångar tillät. Jubileet in
leddes med ett herdabrev till de svenska 
katolikerna, som förelästes i alla kyrkor 
och kapell och som spreds i 2 000-2 500 
exemplar och där jag försökte teckna den 
heliga Birgittas storhet. Men det väsent
ligaste i detta jubileum var att en grupp 
birgittinsystrar slog sig ned i Sverige. De 
tillhörde en gren av orden, som grundats 
i Rom av den svenska konvertiten Mo
der Elisabeth Hesselblad. Den 1 oktober 
drog systrarna in i sitt nya hem i villa
staden Djursholm och den 13  oktober 
invigdes kapellet till den heliga Birgittas 
ära. Det var en stor glädjedag för både 
systrarna och landets katoliker. Redan den 
8 oktober, på den heliga Birgittas fest, 
upptogs de första S:ta Birgitta-oblaterna. 

Katolikerna firade jubileet under upp-

bjudande av alla sina resurser. Inled
ningen utgjordes, såsom tidigare framhål
lits, av biskopens herdabrev, om vilket 
C1"edo skrev (1923 :  303 f.): »'Den 23 juli 
detta år har 550 år förflutit sedan den 
heliga Birgittas dödsdag. Det var i Rom, 
dit både Guds och hennes eget hjärtas 
röst hade kallat henne, som Sveriges 
största dotter nedlade sitt jordelivs pil
grimsstav, med vilken hon med upphöjd 
själsstorhet och offerstyrka hade vandrat 
genom jorderikets länder, tvingad av 
Kristi kärlek, uppbyggande världen ge
nom sitt oförskräckta mod och sin oför
vitliga vandel.' Med dessa ord börjar 
Hans Högvördighet Biskopens Herdabrev 
till församlingarna i Sverige för Birgitta
jubileet 1 923, ett herdabrev, vars inne
håll präglas av upphöjd, intim förståelse 
för och brinnande kärlek till Sveriges 
stora nationalhelgon och som därför med 
stor hänförelse mottagits av alla dem, 
som i den heliga Birgitta ser en av de 
klaraste stjärnorna på den katolska Kyr
kans himmel, den mest frejdade och vör
dade av Sveriges alla döttrar.» 

Redan Birgittas dödsdag den 23 juli fi
rades efter biskopens förordnande med 
gudstjänster i alla kyrkor och kapell. 
Samtidigt samlades den protestantiska 
Societas Sanctae Birgittae (SSB) till en 
tredagars högtid med tidegärd, guds
tjänster och predikningar i Vadstena, den 
heliga Birgittas stad, dels i den av henne 
byggda klosterkyrkan dels i den alltjämt 
bevarade delen av klostret. 

Den heliga Birgittas festdag, som i 
Sverige firas den 7 oktober, dvs. den 
egentliga kanonisationsdagen, föregicks 
av ett T1'iduum i S:ta Eugenia. Pastor 
Stephan Nordmark predikade. Han rik
tade då också en välkomsthälsning till de 
fyra birgittinsystrar, som hade kommit 
till vårt land i samband med jubileet, I 
den rikt smyckade kyrkan tilldrog sig en 
Birgitta-bild, som Gisela Trapp hade må
lat, stor uppmärksamhet. På festdagen 
firade biskopen pontifikalmässa; kyrkan 
var nu som de andra dagarna till brist-
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ningsgränsen fylld av katoliker såväl som 
icke-katoliker. Festpredikan hölls av pas
tor dr Eduard Wessel, som i anslutning 
till den heliga Birgittas älsklingsord 
»Den korsfäste är min kärlek» och 
»Kristi sår äro min förtjänst» talade om 
hennes stora kärlek till korset och lidan
det. Kören utförde till orkesterackom
panjemang mässan Stella Maris av Gries
bacher. Samtidigt firades högmässa med 
Loreto-festmässa för kör och orkester av 
E. Groller i S:t Eriks kyrka, som in
vigts på Birgitta-dagen 1892. Vid offer
toriet sjöng man den sköna och berömda 
Birgitta-hymnen Rosa rorans bonitatem 
av Linköpingsbiskopen Nicolaus Her
manni, en gång lärare för den heliga 
Birgittas barn. Under kvällsgudstjänsten 
hyllade kören Sveriges stora beskydda
rinna genom att enbart sjunga birgit
tinska sånger ur det svenska birgittin
ritualet. 

Samma kväll avslutades det kyrkliga 
jubileet, som även firades i alla landets 
kyrkor och kapell, genom en festguds
tjänst i S:ta Eugenia. Det blev en enda 
lovsång till Sveriges skyddshelgon. Pastor 
Nordmark skildrade i sin predikan hen
nes död. Han slutade med att läsa en 
dikt, som tillika var en gripande bön till 
den heliga Birgitta, författad av den i 
USA verksamme svenske konvertiten pas
tor Tore Kilman. Efter gudstjänsten sam
lades man i en förhyrd sal, där konst
nären Lennart Nyblom höll ett spirituellt 
men samtidigt djuplodande föredrag över 
den heliga Birgitta i konsten, vilket före
drag belystes av utmärkta ljusbilder samt 
senare av musik och sång. 

Ungefär samtidigt hade biskopen för
ordnat att såsom tidigare varit fallet alla 
katolska kyrkor i Sverige skulle vara 
öppna mellan kl. 7 fm. och 7 em. Un
der det första världskriget och de därpå 
följande åren hade vissa svårigheter gjort 
det nödvändigt att delvis bryta denna 
sköna sedvänja. 

Efter ansökan av biskopen gav rit
kongregationen tillstånd till att i Sverige 

även Birgittas dödsdag den 2 3  juli fick 
firas med mässa och officium samt hen
nes kanonisationsdag den 7 oktober i stäl
let för den 8 oktober som i övriga delar 
av kyrkan. 

Birgittasystrarna 

Den heliga Birgitta hedras i Sverige 
redan av nationella och historiska skäl. 
Framför allt är det SSB som ärar hennes 
minne och årligen högtidlighåller hen
nes dödsdag den 2 3 juli i församlings
kyrkan i Vadstena, tidigare klosterkyrka, 
med liturgiska gudstjänster, tidegärd, pro
cessioner och högmässa. I spetsen för 
denna sammanslutning står en grevinna, 
Mary von Rosen. Till denna fest, som 
1923 redan hade några år bakom sig, in
bjöds Moder Elisabeth Hesselblad, som 
hade grundat den nya grenen av birgit
tinorden och som nu vistades i Rom. In
bjudan skedde genom prins Carl, grevin
nan von Rosen och hennes make, greve 
Eric von Rosen. 

Man hade underrättat mig om inbju
dan och på Moder Elisabeths förfrågan 
svarade jag efter att ha överlagt med 
mina rådgivare: »Res, ty ni kan knappast 
få en bättre möjlighet att komma till Sve
rige som ordenskvinna än den Ni nu 
har.» Och Moder Elisabeth anlände snab
bare och mera oväntat än vi tänkt oss -
redan några veckor före högtidligheter
nas början - detta beroende på att hen
nes läkare i Rom hade föreslagit henne 
att av hälsoskäl lämna staden innan som
marhettan satte in på allvar. 

Därför fick jag plötsligt ett telegram 
från henne. Hon befann sig i Malmö 
med sin assistent syster Reginalda och hon 
frågade, vad hon skulle göra och vart hon 
skulle ta vägen. När hon kom till Malmö 
hade en av våra bästa katoliker där, en 
direktör, slagit ihop händerna och sagt 
till henne: »Res så fort som möjligt här
ifrån. Det är alldeles omöjligt för er att 
uppehålla er i Sverige som ordensfolk.» 

Sådan var situationen då. Svensk lag för-
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bjöd att upprätta ordnar och kloster i ri
ket. 

Jag inbjöd de båda systrarna att 
komma till Stockholm. På Marielund 
kunde de i varje fall tills vidare vistas 
som mina gäster. Nu gällde det att finna 
den rätta formen för deras deltagande i 
den protestantiska Birgitta-festen i Vad
stena. Det föreliggande programmet var 
tillfredsställande, det kunde av våra gäs
ter tolkas mera som en historisk minnes
fest än som en gudstjänst med »mässa» 
efter den svenska kyrkans ritual. Nu vi
sade det sig emellertid att man under 
festgudstjänsten ville placera Moder Eli
sabeth på en hedersplats längst fram vid 
sidan av altaret - dvs. där abbedissan en 
gång setat. Det kunde vi inte vara med 
på. Moder Elisabeth skulle därför be att 
få plats i den bänk som var reserverad 
för övriga hedersgäster. 

Under festligheterna i Vadstena stod 
systrarna i medelpunkten för intresset. De 
var också den grevliga familjen von 
Rosens gäster på deras slott Rockelsta. 
Från detta tillfälle finns en bild som är 
bättre än den vackraste målning: Moder 
Elisabeth och syster Reginalda i sina bir. 
gittindräkter och med breviariet i han
den i Rockelstas slottspark. När det se
nare i tidningarna uppstod en av de åter
kommande diskussionerna om »katolsk 
propaganda» och »den katolska faran» 
införde en socialdemokratisk tidning utan 
kommentar bilden med underskriften 
»Två katolska faror». Följden därav blev 
att den igångsatta pressagitationen för 
denna gång stannade av. 

Systrarna förvärvade en villa i Djurs
holm såsom bostad, där de också till all
män överraskning flyttade in den 1 ok
tober. Nu hördes nya protester. Det var 
framför allt prosten dr Leufven i Gamla 
Uppsala, som skrev att nu måste man på 
allvar ta itu med biskop Muller och den 
katolska kyrkan, som vågade att mot den 
svenska lagens klara ordalydelse åter in
rätta kloster. Men vi kunde meddela re
geringen att det inte var fråga om något 

kloster i ordets egentliga mening eller 
enligt den kanoniska lagens bestämmelser, 
eftersom systrarna inte hade någon sträng 
klausur och inga vota sollemnia utan i 
likhet med de systrar som redan fanns i 
landet var socialt-karitativt verksamma 
och att de skulle ha ett vilohem för gäs
ter i anslutning till sitt hus. Några libe
rala tidningar stödde oss, nu som vid 
andra tillfällen, emedan enligt liberal
demokratisk uppfattning alla medborgare 
har samma rättigheter och plikter och 
inga undantag eller särlagar får före
komma för vissa grupper. Den liberala 
Dagens Nyheter införde i anledning av 
angreppet en illustration med texten: 
»Dr Leufven rider mot Rom.» I bak
grunden ser man S:t Peter och i för
grunden prosten till häst ridande mot på
ven och kardinalerna, medan biskop Mul
ler och hans sekreterare darrande går ho
nom till mötes. Var och en bär ett språk
band, som uttrycker deras fruktan. Re
frängen lyder: »Ty dr Leufven rider mot 
Rom.» 

Gruppen i Djursholm omfattade ur
sprungligen fyra systrar. Numera (1959) 
finns där åtminstone elva systrar, kor
systrar för korbönen och tjänande systrar 
för gästerna och hushållet. »Klostret» är 
mycket älskat och till stor välsignelse. 
Detsamma gäller i än högre grad om det 
1938 inrättade andra S:ta Birgitta-huset 
med vilohem i Vadstena, som har haft en 
lyckosam utveckling och efter utbyggnad 
sommartid kan mottaga ända upp till 30 
gäster. Även konferenser och kurser, t. ex. 
för katolska akademiker och ungdoms
ledare, äger rum där. Credo 1 923: 278 
skrev om systrarnas ankomst: »Vem hade 
blott för ett år sedan drömt om en så
dan händelse. Nu har vi ej längre tid 
att misströsta eller tvivla. Den heliga Bir
gitta har inte glömt sina bedjande barn. 
Med hopp och förtröstan vilja vi se fram
tiden till mötes. Säkert förenar sig alla 
Sveriges katoliker i en varm välkomst
hälsning till de offerglada systrarna, som 
av kärlek till den heliga Birgittas land 
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kunnat utbyta den varma, katolska sö
dern mot vår kalla, protestantiska nord.» 

Kardinal Willem van Rossums besök 
Den tredje händelsen, som f. ö. ställde 

de båda andra i skuggan, var kardinal 
van Rossums besök sommaren 1 923, då 
han gjorde en rundresa i hela norra 
Europa (Danmark, Island, Norge, Sve
rige och Finland). Efter Nicolaus Break
speare, sedermera Hadrianus IV, som be
sökte Norden vid mitten av 1 1 00-talet, 
har ingen kardinal varit i Norden. Men 
på grund av propagandakongregationens 
omorganisation ville kardinalen mera in
officiellt och privat, mera som turist och 
utan att väcka uppseende besöka bisko
parna och katolikerna i denna svåra 
diaspora. 

I augusti 1 923 kom kardinalen till 
Göteborg, där han inkvarterades på ho
tell Eggers sedan han mottagits på sta
tionen av biskop Muller och de båda 
prästerna i Göteborg. Följande dag, som 
var en söndag, blev naturligtvis händelse
rik för den katolska församlingen; kar
dinalen talade vid festgudstjänsten i S:t 
Josefskyrkan. På eftermiddagen mottogs 
han och biskopen på residenset av dåva. 
rande kronprins Gustaf Adolf. Nästa dag 
besökte kardinalen den stora Göteborgs
utställningen. Han visades runt av dess 
kommissarie. De salar och rum, som kar
dinalen besökte, var avspärrade för att 
man skulle kunna ägna honom all tänk
bar uppmärksamhet. »Det mest-ut
ställda föremålet var kardinalen», skrev 
en Göteborgstidning nästa dag. Vidare 
gjorde kardinalen en rundtur i den 
vackra staden och besökte hamnen, Mast
huggskyrkan, slottsparken, stadens konst
historiska och etnografiska museum, där 
två framstående svenska forskare tog 
emot ytterst älskvärt och var utmärkta 
ciceroner. Under sina resor i missionslän
derna hade de träffat många katolska 
präster och på så sätt lärt känna förhål
landena i den katolska kyrkan och hennes 
missioner. De talade med stor respekt om 

kyrkan, hennes tJanare och missioner, 
vilka ofta hade gjort dem värdefulla 
tjänster på deras forskningsresor. Den 
holländske generalkonsuln (protestant) 
gav en festmiddag för kardinalen och de 
katolska prästerna. 

Följande dag gick vår resa över Vät
tern till Vadstena, en gång Sveriges stora 
katolska kulturcentrum med birgittiner
nas moderhus. För hela resan genom Sve
rige hade Statens järnvägar reserverat en 
1 klasskupe åt kardinalen och fartygets 
kapten ställde sin egen hytt till förfo
gande. Mottagandet och uppehållet i Vad
stena, där det bara fanns några få katoli
ker, blev tack vare den protestantiska be
folkningens hållning, mycket värdigt. Re
dan vid järnvägsstationen hälsades kar
dinalen på latin av den katolske medel
tidsforskaren Erik Ihrfors. Efter lunch på 
stadshotellet besökte kardinalen med sin 
uppvaktning den vackra kyrkan med dess 
minnen, med dess Birgitta-reliker och 
»Den vackra madonnan» i Vadstena. 
Framför denna bild ser man ofta friska 
blommor och brinnande ljus. Det är 
svenska protestantiska kvinnor, som sva
rar för det. Sedan kardinalen besett kyr
kan böjde han knä på dess stengolv för 
att genom den heliga Birgittas förbön 
nedkalla Guds beskydd över hennes 
land, som förlorat sin katolska tro på 
grund av kunglig maktpolitik utan fol
kets skuld, ja i stor utsträckning mot dess 
vilja. 

Kardinalen fick även ett utmärkt mot
tagande i Linköpings domkyrka som be
söktes på vägen till Sturefors, där den 
grevliga familjen Bielke bor. Detta är en 
av de äldsta högadliga familjerna i Sve
rige, där hustrun, född Britta Sparre, re
dan från födseln var katolik och barnen 
fått en katolsk uppfostran. I Linköping 
hade vi för avsikt att besöka Nicolaus 
Hermannis grav och bese kyrkans konst
skatter från katolsk tid. Även här hade 
det samlats mycket folk vid kyrkan. Greve 
Bielke och domprosten visade oss dess 
skatter. 
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På Sturefors mottogs vi av familjen 
Bielke med den största vänlighet och fick 
ett utomordentligt mottagande. Den he
liga mässan nästa morgon firades som 
alltid i denna diasporafamilj i en sal, där 
den grevliga familjen vanligen höll sin 
aftonbön. 

Från Sturefors gick färden till Stock
holm. Här liksom överallt annars intres
serade sig kardinalen både för våra ka
tolska förhållanden idag och för min
nena från vårt lands katolska förflutna. 
Concordia Catholica i Stockholm hade 
planerat en vallfärd till Björkö i Mä
laren, där den helige Ansgar år 829 för 
första gången som Nordens apostel hade 
predikat evangelium och grundat den 
första kristna församlingen. Präster och 
omkring sextio katolska män beledsagade 
kardinalen på den två och en halv timme 
långa resan. Ankomna till ön förrättade 
vi med kardinalen i vår mitt en andakt 
framför ett Ansgarskors, som 1830 hade 
rests av svenska protestanter till tusen
årsminnet av den helige Ansgars ankomst. 
Den katolska tidskriften Credo (1923: 
234) skrev härom: »I denna minnenas 
helgedom omkring Ansgarskorset nåd
des måhända kulmen av den starka hög
tidsstämning, som under dessa stora da
gar hade överväldigat oss alla. Pater 
Meyers gripande, ur hjärtat gående ord, 
den gemensamma bönen till Nordens alla 
heliga män och kvinnor gjorde det dju
paste intryck på den lilla skaran katolska 
män, som stodo samlade omkring den 
vördnadsbjudande kyrkofursten vid det 
vackra höga korset med den vidaste ut
sikt över kringliggande Mälarlandskap.» 

De historiska minnena väcktes än en 
gång till liv vid middagsbordet på Ma
rielund. Där erinrade kandidat Edwin 
Sandquist i sitt hälsningstal om den 
engelske kardinalen Nicolaus Breakspeare 
och hans besök i Sverige för sjuhundra 
år sedan. Dr Josua Linders framförde en 
hälsning och en hyllning från Uppsala, 
den gamla biskopsstaden, där en gång 

Svea rikes ärkebiskopar lett landets kyrk
liga liv. 

Under sitt uppehåll i huvudstaden be
sökte kardinalen S:ta Eugenia och S:t 
Eriks kyrkor, de katolska skolorna och 
Franska skolan, systrar och vad i övrigt 
fanns att ta del av i den katolska försam
lingen, liksom flera protestantiska kyrkor. 
Biskopen gav en middag för kardinalen, 
till vilken också prästerna var inbjudna. 
Genom sin vänlighet, sin begåvning i 
förening med mildhet och fromhet samt 
tack vare sin viljekraft och energi vann 
kardinalen mycket snabbt prästernas och 
folkets hjärta. Den 9 augusti hölls en 
aftonandakt i S:t Eriks kyrka, vid vilken 
biskopen hälsade kardinalen, varpå denne 
svarade och utdelade den påvliga välsig
nelsen. I anslutning till gudstjänsten hölls 
en fest i biskopshusets trädgård. Då det 
tyvärr började regna, fortsatte festen 
inomhus .. Glädjen var stor över kardina
lens besök. Sedan kardinalen hälsats av 
medlemmar ur den katolska försam
lingen, baron Gustav Armfeldt och konst
nären Lennart Nyblom, riktade denne 
varma och hjärtliga maningar och upp
muntrande ord till församlingen. Man 
beslöt att skicka telegram till den helige 
fadern, det svenska kungaparet och den 
förre apostoliske vikarien för Sverige, 
ärkebiskop Albert Bitter. Till den helige 
fadern riktade man ett särskilt tack för 
hans gåvor, en kalk och en generös in
bjudan till en Rom-vallfärd jubelåret 
1925.  

Vid kardinalens avresa till Finland 
nästa dag hade en stor skara av Stock
holms katoliker infunnit sig på kajen för 
att ge uttryck åt sin glädje över besöket 
genom sånger och blomsterhyllningar. En 
svensk flagga av siden fick kardinalen 
som minnesgåva. Det var ett avsked, som 
väckte stor uppmärksamhet genom sin 
påtagliga hjärtlighet. 

Dagen efter kardinalens avresa firade 
katolikerna i Stockholm ytterligare en fest, 
denna gång i S:t Ansgars sal, som hade 

185 



Katolska perspektiv 

förhyrts för katolska föreläsningar. Festen 
gällde två nordiska biskopar på väg 
till Finland. Å ven denna gång hölls tal 
och de tre biskoparna avslutade kvällen. 
Enligt vad Credo (r923 :  2 3 5) skrev var 
denna fest en »värdig epilog till de 
svenska katolikernas skönaste högtids
vecka efter reformationen». 
Några initiativ 

Detta år började jag att genomföra en 
viktig punkt på mitt program. Det gällde 
att bryta katolikernas isolering. Katoli
kerna behövde uppmuntras genom före
drag av goda föreläsare. Dessa måste kal
las utifrån och deras uppgift var att ve
derlägga fördomarna mot den katolska 
kyrkan. 

Som den förste kom den berömde mo
ralteologen dr Mausbach, domprost och 
universitetsprofessor i Miinster. Han före
läste om »Kyrklig auktoritet och sedligt 
samvete», över ».Ändamålet helgar med
len» samt över »Jesuitmoral och probabi
lism». Dessa frågor var mycket aktuella i 
Sverige tack vare fräna angrepp på den 
katolska moralen. Angreppen ifråga ut
löstes av ett initiativ, som tagits av min 
föregångare: I en inlaga till Kungl. Skol
överstyrelsen hade han begärt att den ka
tolska läran skulle framställas på ett rik
tigt sätt i de svenska skolböckerna. 

Till de föreläsningar som dr Maus
bach höll i Malmö, Göteborg, Stockholm 
och Uppsala inbjöds universitetsprofesso
rer, skolmän, lutherska präster och andra 
intresserade. Dr Mausbach genomförde 
sin föredragsresa på ett utmärkt sätt och 
den var säkerligen inte utan betydelse. 
Å ven många dagstidningar, bl. a. ledande 
tidningar i Stockholm, införde sakliga re
ferat; Mausbach var ju erkänd som en 
saklig och framstående vetenskapsman. 
Vid sidan av Mausbach kallades även 
andra professorer och föreläsare till Sve
rige. 

I november 1 923 grundade P. Ansgar 
Meyer SJ en mariansk kongregation för 
män - vid sidan av den redan existe
rande för kvinnor; den r 3 november 
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upptogs tretton medlemmar. Dessutom 
bildades den 25  november i Malmö en 
ungdomsförening, S:t Arild, av pastor 
Overschie. Slutligen bestämdes detta år 
att vi skulle bygga en Maria-kyrka i Os
karsström och en Birgitta-kyrka i Norr
köping. 

Kritiska katoliker 

I England utkom för någon tid sedan 
en bok med titeln Objections to Roman 
Catholicism, vilken vållat stor uppstån
delse. Utgivare är Michael de la Bedoyere, 
som samlat en rad bidrag till det i bo
kens titel angivna temat. Fr. Thomas Cor
bishley har gjort följande kommentar till 
den: 

Boken har väckt uppmärksamhet både 
bland katoliker och icke.katoliker i en 
omfattning, som inte står i rimlig pro
portion till innehållet. Den omständig
heten, att katoliker offentligen utövar 
kritik mot kyrkan förefaller uppenbar-

. !igen vara något så oväntat, att många 
anser boken för högst betydelsefull utan 
att ha läst den eller ens ha sett den. 

Boken ingår i en skriftserie. Det är 
väsentligt att veta. Två tidigare voly
mer behandlade »Invändningar mot den 
kristna tron» och »Invändningar mot hu
manismen». Boken om den katolska kyr
kan ansluter till de tidigare utgivna. Men 
medan de två första banden inte väckte 
någon uppmärksamhet blev boken om 
den katolska kyrkan en sensation, som 
nästan erinrar om Luthers teser i Wit
tenberg. På kort tid såldes 20 ooo exem
plar och Observer ägnade den stor upp
märksamhet, liksom televisionen. 

Bokens utgivare är även redaktör för 
Search. Denna tidskrift har visat sig vara 
ett nyttigt forum, där kritik, klagomål 
och förslag av katoliker, både lekmän och 
präster, har publicerats. De i Obiections 
samlade essayerna har alla tidigare in
flutit i Search, även den av ärkebiskop 
Roberts om födelsekontroll, som senare 
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återgavs i The Sunday Times. Denna 
uppsats innehöll ingenting, som inte ti
digare sagts i andra länder, men för Eng
lands del var det första gången, som så
dana frågor behandlades offentligt. Den 
omständigheten, att författaren är ärke
biskop, har naturligtvis bidragit till att 
artikeln väckt särskild uppmärksamhet. 

De sju övriga bidragen har författats 
av lekmän och utgivaren säger i för
ordet: »Dessa Objections är kritik av 
föråldrade traditioner och historiskt be
tingade galenskaper, som står kvar trots 
den av Johannes XXIII inledda kyrko
reformen.» 

Utgivaren slutar emellertid sitt förord 
sålunda: »Sina centrala religiösa och sed
liga läror kan den katolska kyrkan inte 
ändra; men hon kan, och har redan gjort 
det, fördjupa sin förståelse av den gu
domliga uppenbarelsen och på så sätt vi
dareutvecklas samt dessutom skära bort 
de utväxter, som har smugit sig in på 
grund av människors lättrogenhet och 
känslosamhet. Tidigare har man kunnat 
fördra sådana ting, men jag betvivlar att 
det är möjligt i framtiden. Vi katoliker 
måste förbereda ett religiöst stramare och 
mera tidsmässigt nästa århundrade.» 

Det var sannolikt inte lyckligt, att man 
satte kapitlet »Tankar över vidskepelse 
och lättrogenhet» i början av boken, där
igenom fick det en onödigt framskjuten 
placering. Naturligtvis finns det vidske
pelse även hos många katoliker. Men det 
finner man överallt och det är inte rik
tigt att vidskepelsen skulle vara något ty
piskt för den katolska kyrkan. Varje in
stitution, som har en lång historia, upp
visar drag som kan kritiseras. Författa
rinnan till artikeln ifråga, Magdalen Gof
fin, betonar att hon skriver som katolik. 
Hennes skarpa fördömande av vidskepel
sen är framsprungen ur hennes kärlek 
till kyrkan. Men måhända förbiser hon, 
liksom andra medarbetare i boken, allt
för mycket den omständigheten, att kyr
kan även omfattar enkla och enfaldiga 
människor, som finner Gud på sitt sätt, 
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genom ting som förefaller de intellek
tuella vara anstötliga. 

Den andra kvinnliga medarbetaren, 
Rosemary Haughton, har lämnat det 
kanske bästa bidraget »Frihet och person
lighet». Här sätter hon fingret på en 
punkt, som i själva verket utgör den 
största faran för den kyrkliga auktori
teten. En oförsvagad central kyrkostyrelse 
är livsnödvändig, det betvivlar ingen. 
Men för de utövande funktionärerna 
finns risken att de glömmer lord Actons 
berömda ord: All power tends to corrupt. 
Att protestera mot missbruk kan därför 
vara detsamma som att göra kyrkan en 
tjänst, om därigenom kärlekens ande åter 
blir den som härskar. 

Man får förvisso inte glömma att till 
kärlek måste det vara två. Vi får således 
inte bara kräva kärlek av de överordnade 
utan också försöka visa den. Det menar 
också författarinnan, när hon säger: »Det 
finns ingen kärlek utan frihet. Lydnad 
är endast kristlig om den sker i kärlek 
och därför frivilligt.» 

Här ligger lösningen på det stora 
problemet om auktoritet och frihet: att en 
anda av ömsesidig kärlek och ömsesidigt 
förtroende befrämjas i kyrkan. Just där
för vore det beklagligt om denna bok 
skulle skärpa läget istället för att främja 
den äkta kärleken inom kyrkan. 

I det stora hela har de katolska myn
digheterna i England mottagit boken 
med överraskande lugn, ja till och med 
vänligt. Det stora flertalet av de katolska 
tidningarna har bedömt den måttfullt om 
inte välvilligt. Därav kan man se att det 
inte är riktigt vad människor utanför 
kyrkan säger, nämligen att katolikerna 
inte får ha någon egen mening. Man kan 
rent av påstå att det stora flertalet bland 
de katolska biskoparna redan är inför
stådda med mycket av den kritik som 
kommer till uttryck i Objections. Sensa
tionen kring boken har framför allt upp
stått därigenom att icke-katoliker har ba
sunerat ut den som en oerhörd händelse. 
Visst är det sant att man inom kyrkan 
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har betraktat kritik av de kyrkliga myn
digheterna som något med »reformato
risk» bismak. Men studerar man kyrkans 
historia i dess helhet kan man verkligen 
inte säga att diskussioner har saknats, 
Därför kommer den aktuella boken otvi
velaktigt att tjäna den katolska kyrkan; 
man kan ju se att katoliker inte är vad 
man ofta föreställer sig - utan egen me
ning. 

Att vara katolik - vad är det? 

I den schweiziska tidskriften Herz im 
Angriff har pater Nicolas Van Veen 
publicerat ett mycket personligt brev. 
Han är verksam som präst i Brasilien 
och hans ärende gäller närmast Sydame
rika men synpunkterna är i många styc
ken allmängiltiga. 

Jag är själasörjare, skriver pater Van 
Veen, i en proletärförsamling på omkring 
20 ooo medlemmar men har ingen kap
lan, inga systrar, ingen kyrka och än 
mindre något församlingshus. Under ett 
besök i Europa hade jag med mig ett 
brev från min biskop som gav mig full
makt att söka kontakter för att få med
hjälpare: präster, systrar, medlemmar i 
sekularinstitut och lekmän. 

Jag har tillryggalagt tusentals kilome
ter i Frankrike, Holland och Schweiz, 
gjort många besök och diskuterat i det 
oändliga. Men när jag ser tillbaka på 
mina ansträngningar förefaller mig det 
hela vara bortkastad tid. Nästan överallt 
har jag fått till svar: »Även vi lider brist 
på folk. Vi är så överlastade med arbete 
att vi snart inte vet var huvudet sitter. Vi 
har stängt hus och måste dra in personal. 
Ungdomen nu för tiden vill inte göra 
insatser av det här slaget.» 

Jag skall inte fortsätta uppräkningen 
av alla skäl för avslag på mina önskemål 
men ibland hade jag lust att säga: »Jag 
skall fråga min biskop om han inte vill 
skicka er förstärkningar. Ni tycks ju stå 
på gränsen till martyriet.» 
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Naturligtvis finns det ett visst mått av 
sanning i de invändningar som jag fick 
lyssna till. När man betraktar Europa och 
dess problem kan jag också förstå att 
man inte behöver resa långt för att kunna 
göra väsentliga insatser. Men den helige 
Fadern har dock inträngande uppmanat 
det gamla katolska Europa att hjälpa 
Sydamerika inför hotet från kommunis
men. Och vem kan inte i den helige Fa
derns stämma höra Kristi röst? 

Vem har lyssnat 

Det finns naturligtvis biskopar, präs
ter, ordensfolk och lekmän, som förstår 
situationens allvar och som är beredda 
att dra de rätta slutsatserna. Men tyvän 
har alltför många inte alls begripit vad 
som sker i Sydamerika. Enskilda och in
stitutioner har givit stora gåvor och andra 
har övervägt att göra det utan att kunna 
besluta sig. Det är inte min avsikt att 
förringa värdet av den insatsen. Men gör 
inte de amerikanska sekterna, spiritis
terna och kommunisterna också insatser 
- ja, gör de inte rent av mycket mera? 

V ar ligger felet? 

Är vi då alltjämt katoliker? Har vi en 
katolsk syn på världen och dess problem? 
Kan vi fortsätta med att säga att vi har 
»Kristi ande» ? 

Det finns alltför många människor för 
vilka religionen bara är en sammanfatt
ning av några bud, t. ex. söndagsmässan, 
fredagsabstinensen, påskplikten, ett offer 
när prästen ber om det (bara inte för 
stort). För många inskränker sig deras 
katolicism till detta. 

Andra menar att »katolsk» huvudsak
ligen betyder ett konstaterande: Kyrkan 
är utbredd över hela världen. Men så var 
det inte under den apostoliska tiden. Då 
betydde ju katolsk helt enkelt: tro att alla 
människor utan avseende på ras, hud
färg, inkomster, politisk uppfattning, kul
tur eller historia kan och skall frälsas 
genom Kristi kyrka; att alla människor 



Katolska perspektiv 

på jorden har rätt att få del av kyrkans 
övernaturliga rikedomar, vilka skall ges 
ut med hjälp av dem som kan göra det 
- kosta vad det kosta vill. 

Teoretiskt håller vi med om detta, Men 
låt oss inte överlåta det apostoliska arbe
tet åt en l iten grupp, som vi kallar mis
sionärer. Vi borde istället känna oss 
djupt och personligt skakade när vi stu
derar Sydamerika ur katolsk synpunkt och 
granskar den nakna verklighet, som sta
tistiken avslöjar? Känna det elementära 
behovet att skrapa våra tillgångar och re
surser i botten för att hjälpa i den stora 
nöden? 

»Du är själv den manne71i» 
I Brasilien lärde jag känna en katolsk 

familj, som anses vara mycket kyrkotro
gen. Vi vet vad det betyder: Söndags
mässa, påskkommunion, barnen i privat
skola, medlemskap i kyrkliga föreningar, 
avlagda kläder till de fattiga, nu och då 
en allmosa . . .  

En vacker dag bad jag familjen om 
ett bidrag för att utbilda kateketer och 
lekmannamedhjälpare i min församling, 
där hälften av männen är arbetslösa och 
bostäderna saknar både vatten och elek
triskt ljus. 

Jag visste att familjen ifråga ägde två 
bilar, en för hustrun när hon shopade 
och en för mannen. En tredje skulle snart 
inköpas för en äldre dotter i anledning 
av hennes tjugoårsdag. Det fanns två 

. TV-apparater i huset och i julklapp hade 
föräldrarna gett barnen grammofonski
vor för sammanlagt 6 ooo kronor - för 
att de skulle kunna spela var och en i sitt 
rum på sin egen skivspelare utan att 
störa varandra. Jag nämner inte de långa 
årliga semesterresorna eller att tjänste
flickan har en månadslön, för vilken man 
inte ens kan köpa sig fyra grammofon
skivor. 

Den nådiga frun förklarade helt öppen
hjärtligt att jag ingenting kunde få; man 
måste tyvärr »spara» och skjuta bidraget 
på framtiden. Dessa människor går re-

1 2 - 652837 Credo. 46 : e årg. Nr 4, 1965 

gelbundet i mässan, utger sig för att vara 
katoliker och tror också uppriktigt att de 
är det. I själva verket är denna familj 
katolsk endast till namnet. Det är vi över
ens· om. Men det må vara mig tillåtet att 
samtidigt citera de ord som profeten 
Nathan en gång riktade till David: »Du 
är själv den mannen.» 

Jämför edra resurser med dem som 
kyrkan i Sydamerika har till sitt förfo
gande. Räkna prästerna i edra försam
lingar och edra ordenssystrar, se p<\ allt 
ni har: katolsk press, katolska skolor och 
katolska institut. Gör upp en lista på edra 
»trängande behov» och jämfö• dem med 
de länder där människor och forsamlingar 
inte ens har det allra nödvändigaste för 
att klara det mest elementära. 

Ni europeer har det ganska behagligt 
inrättat och ni är så vana vid det, att 
det förefaller er som något helt naturligt. 
Men är ni i all er bekvämlighet egent
ligen katoliker i ordets rätta bemärkelse? 
Lider ni månne av egoism, ångest att 
förlora intagna positioner eller brist på 
mod att lämna tryggheten och störta er 
i ett äventyr, vars utgång endast Gud 
känner? Eller är ni helt enkelt okunniga 
om det drama som utspelar sig i Sydame
rika? Tänk över saken, men gör det som 
riktiga katoliker. 

Se till att ni blir skakade 
På en tågresa började jag läsa en bok 

av den franske arbetarprästen P. Loew. Av 
denne man som vet vad äkta apostolat är 
vill jag låna satsen: »Den som har blivit 
skakad av nöden i otron behöver inte 
mer läsa tusen texter för att bli överty
gad om detta: Herrens anrop kallar oss 
var och en till apostel.» 

I Sydamerika finns det en så stor nöd 
och så många trängande behov att alla 
på något sätt kan hjälpa till där: präs
ter, ordensfolk, sekularinstitut och lek
män av olika slag, t. ex. sjuksystrar, kate
keter, vårdarinnor, fackmän i sociala frå
gor osv. 

Varför kan kommunisterna skicka dit 
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specialister - men inte katolikerna? Var
för kan amerikanska sekter skicka dit 
material och personal - men inte kato
likerna? Andra har för länge sedan upp
täckt vad saken gäller - varför har 
katolikerna inte gjort det, medlemmarna 
i en kyrka, vars kännetecken nu en gång 
för alla skulle vara den apostoliska mis
sionskallelsen? 

Världssvälten 

När Wall Street Journal och U. S. De
partment of Agriculture är eniga bör na
tionen spetsa öronen och lyssna, skrev 
America helt nyligen. En artikel i Journal 
och en USDA-undersökning har från 
olika utgångspunkter kommit till samma 
nedslående resultat: utvecklingsländernas 
ekonomiska situation har blivit sämre. 
Vad Barbara Ward kallat the terrifying 
gap mellan deras standard och de mera 
utvecklade ländernas har istället för att 
minska ytterligare vidgats och man är 
långt under den. nivå, som uppnåddes för 
några år sedan. 

Utvecklingsländernas ekonomiska si
tuation har för. Journals räkning analyse
rats av Alfred L. Malabre jr och han fin
ner att situationen bara på några må
nader har försämrats anmärkningsvärt. 
Orsaken till omsvängningen är vad eko
nomerna kallar en förändring i terms of 
trade. Under åren 1 960-64 steg genom
snittspriset på råvaror, vilka utgör huvud
delen av utvecklingsländernas export, 
mer än 20 % . De senaste månaderna har 
priserna fallit med omkring 6 % . Sam
tidigt har priset på industriprodukter, 
som utvecklingsländerna måste importera 
för att stödja den ekonomiska utveck
lingen, stigit snabbt. Resultatet har blivit 

att medan man under de första måna
derna av år 1964 ännu hade ett över
skott på $1 .7 bilj. beräknat per år har 
man nu ett underskott av ungefär samma 
storleksordning. Detta i kombination med 
andra faktorer, t. ex. att man alltmer er
sätter råvaror med syntetiska ämnen, ty
der på att den nuvarande nedgången inte 
bara fortsätter utan blir allt mera på
taglig. 

Studiet av USDA:s undersökning är en 
lika nedslående läsning. Var och en vet 
att en ökning av livsmedelsproduktionen 
är en nyckeluppgift i ansträngningarna 
att höja levnadsstandarden i utvecklings
länderna. Ända till för ett par år sedan 
gjordes ansenliga framsteg. Befolkningen 
växte och det gjorde även jordbrukets 
avkastning per capita. Men under 1 960-
talet har enligt USDA:s rapport »skörde
utfallet per person visat en bekymmer
sam tendens att sjunka i utvecklingslän
derna». I vilken omfattning detta sker, 
visar siffrorna för livsmedelsimporten. 
Under de första åren efter krigsslutet 
skeppades 4 milj. ton spannmål till u-län
derna, vid slutet av 1950-talet steg siff
ran till 13 milj. År 1964 var den uppe 
i 25 milj. ton brödsäd. 

Det är möjligt att utvecklingsländerna 
till en del kommer att få fram tillräck
ligt med föda för sina folk. Lester R. 
Brown menar att produktionen av ris i 
Indien för närvarande står på samma nivå 
som den stod i Japan under 1 mo-talet. 
Men innan hindren för en mera effektiv 
produktion övervunnits, måste de utveck
lade länderna fortsätta att ge hjälp till 
sina mindre lyckligt lottade bröder. 

Vi hoppas, slutar America, att kongres
sens medlemmar håller detta faktum 
minnet. 



LITTERATUR 

En bok om Dante och hans komedi 

0 1  o f L a g  e r  c r a n t z: Från helvetet till paradiset. Stockholm 1 964, 
Bonniers. 

»Dante och Shakespeare delar världen mellan sig, det finns ingen tredje.» Orden 
är T. S. Eliots; de står att läsa i hans berömda Dante-essay från 1929. Eliot har -
vid sidan av Ezra Pound - gjort mer än någon annan för Dante som en andlig 
makt i vår tid, en av den moderna diktningens mästare och en angelägenhet för en-. 
var som tänker över människans situation. Samtidigt har framförallt i Förenta sta
terna ett antal forskare uppträtt som har kommit oss att se Dante och hans verk på 
ett nytt sätt, nämligen i relation till den medeltida bibeltolkningen och litteratur
estetiken. Med tanke på detta är det märkligt hur Dante i det stora hela är en okänd 
författare på svenskt språkområde. Det finns visserligen hela fem översättningar av 
komedin till svenska - därav fyra fullständiga - men ingen av dem är särskilt lätt
flytande. Också den vetenskapliga insatsen har hittills varit ringa, och någon ingå
ende presentation av Dante för en större allmänhet har inte skett sedan Arnold Nor
linds bok utkom 1925.  

Under sådana förhållanden var det glädjande att läsa de tretton Dante-artiklar som 
0 1  o f L a g e r  c r a n  t z publicerade i Dagens Nyheter våren 1 963. Artiklarna har 
nu med avsevärda utvidgningar och tillägg utgetts i en vacker och fint illustrerad 
volym med titeln Från helvetet till paradiset. De tillagda och nyskrivna avsnitten 
vittnar om en fortsatt strävan efter fördjupning hos författaren. I själva verket inne
håller de flera av bokens bästa partier. En del ohållbara ståndpunkter i artiklarna har 
också uppgetts. Lagercrantz tillgodogör sig i full utsträckning den moderna Dante
litteraturen, som han grundligt har satt sig in i. Samtidigt lyckas han med lysande 
stilkonst visa hur Dante i utomordentlig grad är en diktare för vår tid. Lagercrantz' 
Dantebok förefaller mig att vara den märkligaste studie som någonsin har skrivits 
på svenska om en av världslitteraturens klassiker. 

Lagercrantz börjar sin vandring genom komedin på den av Eliot utstakade vägen: 
att läsa komedin rätt igenom utan att mer än nödvändigt taga hänsyn till de utlägg
ningar som den har gett upphov till. Komedin är först och främst ett diktverk, inte 
en filosofisk eller teologisk avhandling, och därtill ett diktverk som är utomordentligt 
läsbart och fängslande i sig självt. »När man läser komedin glömmer man att den är 
berömd, att genom århundraden de bästa huvudena kommenterat verket, att en lit
teratur existerar om dess problem så omfattande att man får gå till bibellitteraturen 
för att finna en motsvarighet. Man glömmer detta helt enkelt därför att komedin 
sådan den står på sidorna tar en i besittning.» 

En annan princip som Eliot har uppställt gäller läsarens förhållningssätt till den 
världsåskådning som var Dantes. Regeln säger att vi bör läsa diktverket som dikt
verk. För _ att fullt tillgodogöra oss det bör vi under läsningen avhålla oss från både 
tro och tvivel. Detta gäller både fakticiteten av Dantes resa, hans fysiska världsbild 
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och de filosofiska och teologiska läror han omfattade. »Det är totalt likgiltigt», skri
ver Lagercrantz, »om vi är troende eller inte inför komedin. Det enda som fordras 
av oss är att vi är varken troende eller otroende, att vi läser boken såsom varje bok 
förtjänar att läsas och varje människa förtjänar att bemötas, nämligen utan förutfattade 
meningar.» 

I avsnittet om helvetet lyckas Lagercrantz endast delvis tillämpa principen att avstå 
från både tro och tvivel. Till en början lämnar han åsido frågan om det faktiskt finns 
en evig fördömelse och eviga straff. Han nöjer sig med att konstatera att ett lidande 
utan mått existerar i världen och att Dante i Helvetessångerna ger en stämma åt detta 
lidande. Vår tid har en speciell erfarenhet av människans ondska, en erfarenhet som 
svarar väl mot den bild Dante ger, och vi har därför särskilda förutsättningar att 
förstå just denna del av komedin. 

Men i fortsättningen färgas kapitlen om helvetet av en protest mot själva möjlig
heten av att eviga straff kan utmätas för de onda. Sin egen medkänsla med de fördömda 
vill Lagercrantz återfinna även hos Dante. Detta har sin riktighet när det gäller pil
grimen Dante i de första helveteskretsarna. Men när pilgrimen längre ner j helvetet 
går till angrepp mot de fördömda, tolkar Lagercrantz detta så att pilgrimen själv har 
smittats av de bestraffades ondska. Lagercrantz glömmer här de förutsättningar från 
vilka Dante utgår. Hans tro sade honom att det finns en skuld som är värd evig 
fördömelse. Hans erfarenhet sade honom att det också fanns skyldiga. Om det var 
möjligt att göra ett besök i det rike där dessa straffades, var det en svaghet att hysa 
medlidande och en dygd att vara hård mot dem. Teorin om pilgrimens själsliga ned
smittning är i grund förfelad. 

Riktigt är däremot att förutsättningarna för helvetesskildringen delvis är tids
bundna. Graderingen av synderna, plågornas art, demonvärlden och de mytologiska 
inslagen - jättar och odjur - har lånats från äldre, förkristna förebilder. Lager
crantz' tolkning av Helvetets sista sång är helt orimlig, men dess skildring av Lucifer 
har även Eliot betecknat som förfelad. Helvetet är det avsnitt som Lagercrantz har 
haft svårast att komma till rätta med, men svårigheterna är nog till en del Dantes 
egna. Helvetet förblir, trots enstaka lysande sånger, komedins svagaste parti. 

I avsnittet om skärselden triumferar Lagercrantz både som tolkare och som stil
konstnär. I sitt brev till Can Grande auktoriserar Dante en parallell mellan själarnas 
tillstånd efter döden, som är komedins omedelbara ämne, och livet på jorden, där 
människan står inför valet mellan gott och ont. Denna parallell, som Lagercrantz ut
nyttjar redan i helvetet, utför han ytterligare i skärselden. » Ingenting», säger han, »är 
oss välbekantare än skärselden, ty den är helt enkelt identisk med vårt liv sådant vi 
lever det här på jorden.» Lysande bilder illustrerar hur läsningen av Dante - lik
som av all stor dikt - tjänar till att utvidga vårt medvetande. Skärselden är den del 
av komedin som lättast låter sig läsas som poesi. 

Parallellen med jordelivet låter oss dock inte fatta den djupaste innebörden hos 
Dantes komedi. I ett av bokens bästa kapitel, Att skriva som Gud, refererar Lager
crantz den moderna Danteforskningens syn på komedins struktur. Denna syn utgår 
från medeltidens symboliska åskådningssätt. Enligt detta skall både skapelsen och 
historien, framförallt sådan den berättas i Den heliga skrift, uppfattas symboliskt. De 
bibliska personerna och händelserna har en fyrdubbel betydelse, dvs. utom den histo
riska även en hänsyftning på Kristus, på jordelivet och på evighetsvärlden. Både sta
den Jerusalem, det jordiska paradiset och bruden i Höga visan företecknar sålunda 
kyrkan, den jordiska såväl som den himmelska. I brevet till Can Grande gör Dante 
anspråk på att hans dikt skall tolkas på samma sätt. Denna tolkning aktualiseras sär-
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skilt i sångerna om det jordiska paradiset i slutet av Skärselden. Dantes ungdoms
älskade Beatrice, som lever i himlen, uppenbarar sig i det jordiska paradiset som 
Höga visans brud. »Hans älskade var på en gång en jordisk kvinna och ett helgon, på 
en gång bruden i Höga visan och samma kvinna tolkad på de tre mystiska betydelse
planen.» Dantes färd till det jordiska paradiset blir, liksom korsfararnas till Jeru
salem, ett företecknande av strävan till himmelen, som är färdens egentliga och slut
liga mål. 

Dantes anspråk att komedin liksom historien utom den andliga även har en 
bokstavlig betydelse innebär ett avsteg från den samtida synen på dikten som »en 
vacker lögn» vars enda uppgift är att uttrycka en moralisk sanning. Dante kommer 
här med en ny princip, som Lagercrantz uttrycker på följande sätt: »Ett diktverk 
existerar. Det har rätt att finnas även när en djupare innebörd ej kan skönjas eller 
redovisas. Dess bokstavliga plan är sant på samma sätt som Bibelns. Diktaren använ
der sig i sitt arbete av människor, av natur, av händelser som ytterst är skapade av 
Gud. Då allt skapat också är ett tecken kan diktaren lita på att även hans material 
pekar utöver sig själv. Dikten, sådan den finns i denna stund på papperet, är på 
det bokstavliga planet lika viktig, som vad den uttrycker.» 

Komedins uppbyggnad med den dubbla resan till det jordiska och det himmelska 
paradiset uttrycker Dantes politiska filosofi, som även kommer till synes i hans skrift 
om världsmonarkin, De Monarchia. Lagercrantz ger i kapitlet Landsflykten en starkt 
förenklad framställning av denna åskådning. Augustinus hade i tiden gjort åtskillnad 
mellan Guds stad och djävulens stad. Guds stad är - detta tycks inte vara klart för 
Lagercrantz - från början lika med kyrkan i både dess synliga och dess osynliga ge
stalt. Djävulens stad var den hedniska staten, men den hade försvunnit som en synlig 
realitet i den medeltida kristenheten. Den yttersta konsekvensen av detta syntes vara 
att staten totalt underordnades under kyrkan. Häremot uppträder - i konsekvens med 
Thomas av Aquinos syn på de jordiska realiteternas egenvärde - bland annat Dante, 
som ser det jordiska samhället som ett värde i sig. »Dante hävdar att mänskligheten 
äger ett gemensamt mål här på jorden och att detta mål består i ett utnyttjande av 
alla människors fulla intellektuella kraft. Han är den förste som tänker på mänsklig
heten som på en enhet som har en mening i sig själv. - Dante visar i De Monarchia 
att den enskilda människan utvecklas bäst till visdom och dygd om hon får leva 
i fred. Därför måste för hela mänskligheten freden vara det viktigaste ty endast under 
fred är människorna i stånd att nå sitt mål.» 

Egendomligt nog identifierar Dante den organisation som skall garantera freden 
och människornas lycka med det universella kejsardömet, trots att detta uppenbart 
hade spelat ut sin roll. Utvecklingen gick i stället mot inbördes fientliga national
stater och nationella kyrkor i starkt beroende av statsmakten. Tanken på kyrkan och 
staten som autonoma samfund med väsensskilda upppgifter återkommer först hos 
Leo XIII och - med något andra nyanser - hos Jacques Maritain. När det gäller 
människans dubbla kallelse till en jordisk gemenskap och till evighetens liv går det 
en direkt linje från Dante till det pågående Vatikankondliet. 

Det har sina speciella svårigheter att skriva om paradiset, de saligas rike, där allt 
är ljus. Trogen parallellen med jordelivet tolkar Lagercrantz paradiset som »det ögon
blick då man kommer till klarhet, då man efter långt sökande far upp och inser att 
man bjudits en högre sanning vilken lyser med ett starkare ljus än den lägre som man 
nyss omfattade. Paradiset är sekunden då själen förstår.» Lagercrantz åskådliggör på 
ett träffande sätt det faktum att det råder en hierarki mellan de saliga, därför att 
lyckan är större för den som har större förutsättningar. 
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Lagercrantz' egen livsåskådning är inte utan mystiska drag. Han finner fina uttryck 
för de lagar som råder i kärlekens rike och är medveten om vad det vill säga att vara 
hos Gud och se honom sådan han är. »Paradiset är här och nu. Människan är ett 
stycke kol, men Gud är eld och glöd, skriver Angelus Silesius. Den som inte är hos 
Gud är kall, mörk och död. Paradiset är alltså det ögonblick då själens kol brin
ner . . .  » Det är förvisso en mystiker som har skrivit de sista kapitlen om livet hos 
Gud. Men man bör inte utan vidare identifiera Lagercrantz' mystik med Dantes. »När 
människan är upptänd av kärleken är hon ett med det gudomliga ljuset.» Här är det 
inte Dante som talar, utan Lagercrantz. För panteismen är en väsensförening med gu
domen möjlig, för den kristne är den det inte. 

Skillnaden är avgörande för Lagercrantz' tolkning av Paradiset. Han ägnar mindre 
uppmärksamhet än tidigare åt de människor pilgrimen möter. De är ju helgon, och 
helgon intresserar honom inte. I stället skriver han ett särskilt kapitel om änglarna. 
För platonikern Lagercrantz är den himmelska hierarkin viktigast; katoliken Dante 
tänker ännu i de högsta himlarna på den jordiska hierarkin, på kyrkan. 

Det avslutande kapitlet kallar Lagercrantz Komedin som frihetsdrama. Han fin
ner i komedin en frigörelse först och främst när det gäller de rättsinta hedningarnas 
öde - en fråga som uppenbart ansatte Dante. I förhållande till den stränga au
gustinismen, enligt vilken alla odöpta går förlorade, representerar Dante utan tvivel 
en större frihet. Han låter ju pilgrimen möta Cato den yngre i skärselden och tro
janen Rifeus i Jupiters himmel. Men när Lagercrantz sedan ser Dante som ett led i 
en fortgående avmaterialisering av religionen, är det förvisso att missuppfatta honom. 
Här har de fulla konsekvenserna av den fyrfaldiga tolkningen undgått Lagercrantz. 
Inte bara den andliga utan också den historiska betydelsen gäller, i komedin såväl 
som i Bibeln. Beatrice är inte en allegori för den gudomliga uppenbarelsen utan en 
jordisk kvinna som är ett tecken för Dantes frälsning. Människans livsmål är inte 
bara den eviga saligheten utan också ett jordiskt samhälle med fred och timlig lycka. 
Kyrkan är inte bara en osynlig realitet utan ett synligt samfund med hierarki och 
sakrament. 

Detta är komedins verkliga innebörd. Dante representerar inte en religionens spi
ritualisering utan tvärtom dess inkarnation i den jordiska tillvaron. Här står han som 
inledningen till en ny tid, en tid som ännu inte har brutit in. 

F. R. J o h n s  t o n: Syon Ab
bey. A short History of the Eng
lish Bridgettines. Eccles 1964. 
Eccles and District History So
ciety in association with Syon Ab
bey. 

Intresset för vårt stora svenska helgon, 
den heliga Birgitta, har gamla anor i 
England. Ar 1415 grundades där med 
bistånd från moderhuset i Vadstena 
Syon Abbey, ett kloster av Birgittas or
den, Ordo Sanctissimi Salvatoris, vilket 
äger bestånd än i dag - det enda av 
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landets medeltida religiösa ordnar, vilket 
fört ett obrutet kommunitetsliv även un
der den femhundraåriga landsflykt, vari 
nunnorna hade drivits ut av Henry VIII 
och hans dotter Elizabeth (jfr Credo 
1955 :  83 ff.). 

Under de på reformationen följande 
århundradena glömdes den birgittinska 
traditionen bort i England men den har 
numera, tycks det, vaknat till liv igen; 
uppskattningen av andligt nationellt liv 
och väsen tycks växa i kapp med krymp
ningen av f. d. imperiets materiella välde. 
Men också Ordo Sanctissimi Salvatoris 
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har där en stolt historia av trohet in i 
döden mot sin katolska religion! Som 
svensk känner man därför berättigad 
stolthet över det svenska biståndet vid 
grundandet av Syon kloster; präster, mun
kar och nunnor sändes under ledning av 
Johannes av Kalmar ut från Sverige för 
att se till att ordens regler fullföljdes. 
Beroendet av Vadstena varade visserligen 
endast tio år, men åtminstone tre av de 
svenska systrarna tycks ha stannat livet ut 
i Syons kloster vid Isleworth och efter 
1431 i Twickenham nära London. 

A ven som svenska har man kanske lov 
att känna medsysterlig beundran för de 
många tappra birgittinska kvinnogestal
ter, som avtecknar sig mot den av tragik 
och äventyr, nöd och förföljelse mörka 
bakgrunden, i synnerhet under exilens 
första århundrade - som t. ex. Syster 
Agnes Smith vilken - då den dåva
rande abbedissan tycktes nära att falla till 
föga för Henry VIII:s utsända - sam
lade systrarna till motstånd mot kungens 
män. Dessa hade räknat på en lätt seger 
men måste missräknade dra sig tillbaka 
för denna »sturdy and very wilful dame». 
Annu mera »sturdy» var den stora abbe
dissan Catherine Palmer som - enligt 
krönikan - »likt en kvinnlig Moses» 
ledde sin skara ut i exilen men sedan tog 
sig tillbaka till England igen med fara 
för sitt liv, för att samla ihop de systrar, 
som blivit kvar i spridda grupper på den 
engelska landsbygden, och återföra dem 
till de övriga som återtagit sitt genien
samma liv i Nederländerna, den första 
etappen i landsflykten. En annan birgit
tinsk hjältinna var den käcka Syster Eli
zabeth Sanders, som gjorde äventyrliga 
färder till hemlandet för att skaffa bröd 
åt sin kommunitet; hon fängslades flera 
gånger men lyckades omsider rymma ur 
landet och förena sig med sin orden, 
som slutligen emigrerat till Portugal -
för att stanna där i nära trehundra år. 

Förutom de kvinnliga hjältarna och 
martyrerna - man får här heller inte 
glömma de tre birgittinsystrar som guillo-

tinerades under den franska revolutio
nen - kan orden uppvisa en skara av 
manliga hjältar och martyrer som även
tyrade och ofta miste sina liv för sin tros 
skull och för att de ville hjälpa sina be
tryckta systrar. För att endast nämna ett 
namn: birgittinprästen Richard Reynolds, 
beatifierad av Leo XIII, var en av de fem 
s. k. protomartyrer som redan år 1 5 3  5 led 
en pinlig död på Tyburn. Måhända skulle 
birgittinsystrarnas saga snart blivit all om 
inte den hängivna skaran modiga och 
trosvissa birgittinska präster och bröder 
hade slutit upp kring dem. Men å andra 
sidan, när de manliga birgittinerna dött 
ut - den siste avled 1695  - fortsatte 
den kvinnliga delen av orden att envist 
leva kvar, tills bättre tider kom och den 
år 186! kunde återvända till England för 
att »sjunga Sions sånger i sitt eget land». 

Om allt detta kan intresserade läsa 
mera i ovannämnda välskrivna mono
grafi, författad av en birgittinsk kapitel
broder (motsvarande våra svenska birgit
tinoblater), F. R. Johnston. Monografin 
ger ett koncentrat av de viktigaste hän
delserna under ordens månghundraåriga 
tillvaro. Den är dedicerad till en av de 
främsta engelska vänner av den heliga 
Birgittas stiftelse, vilka på senare tid, 
glädjande nog i allt större antal, brutit 
den långa tystnaden som under reforma
tionen efterträdde det stora intresset un
der katolsk tid: den numera avlidne Bir
gitta-forskaren Canon J. R. Fletcher. Han 
apostroferas av Johnston som den histo
riker på vars pionjärgärning hans eget 
arbete är baserat. Bland andra författare, 
som hållit vårt stora helgons minne friskt 
och levande, kan nämnas många aktade 
namn, bl. a. - för att nämna blott några 
verk för Englands del - den fine essäis
ten och benediktinen professor David 
Knowles samt professor Eric Colledge; 
den förre författaren till English Bridg
ettines (1933)  och den senare författaren 
till den korta men fängslande broschyren 
A Syon Centernary ( 1961). 

Det växande intresset visar sig också i 
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nya utgåvor av skatter från Syons en gång, 
innan det delade den allmänna för
skingringen, så berömda bibliotek. Klost
ret var känt över hela England inte blott 
för sitt fromma och stränga leverne utan 
också för sina många fromma och lärda 
författare och begåvade predikanter, 
vilka var angelägna om att förutom sina 
egna verk sprida även ordensstiftarinnans 
skrifter; något som man på sista tiden 
har tagit upp igen. Just nu förbereder 
A. J. Collins tryckningen av Syons Bre
viarium för The Henry Bradshaw So
ciety; Sermo Angelicus har översatts av 
Dom E. Graf, Buckfast Abbey (1928), 
tillsammans med andra uppenbarelser och 
böner osv. 

Johnston meddelar i sin korta men 
upplysande monografi ett antal notiser 
som ger kännedom om andra publika
tioner av birgittinskt material. Där fin
ner man några svenska namn, främst den 
framlidne riksbibliotekarien Isak Col
lijns, utgivaren av den heliga Birgittas 
kanonisationsprocess ( 1924), samt den 
store danske diktaren Johannes Ji;jrgen
sens, vars verk om den heliga Birgitta ut
kom i engelsk översättning (St. Bridget 
of Sweden, 1 954). En annan biografi är 
skriven av en birgittinnunna, Syster M. 
Domenick, i världen Miss H. M. Red
path, under titeln God's Ambassadress 
(1947). Detta är endast en flyktig upp
räkning; varje intresserad kan skaffa sig 
monografin direkt antingen från Eccles 
and District History Society, Eccles, Man
chester, eller från Syon Abbey, South 
Brent, Devon, vilka samarbetat vid utgiv
ningen. 

Naturligtvis skulle en verkligt uttöm
mande bibliografi över all Birgitta-lit
teratur som utkommit både inom och 
utom England, vara ännu önskvärdare -
åtminstone som en from önskan! Men 
den uppfylls kanske med tiden? Vi här 
i Sverige har visserligen många under
låtenhetssynder - även bland katoli
ker - på vårt samvete; (det var en 
svensk katolsk dam jag för inte så många 

år sen hörde kläcka en sådan groda som: 
»Birgitta, var det inte hon som grundade 
benediktinorden . . .  ). Men vi har dock i 
Skandinavien å andra sidan sådana namn 
som, utom Collijns och Ji;jrgensens, Emi
lia Fogelclous, Tryggve Lundens, Sven 
Nordmarks, Andreas Lindbloms, Harald 
Schillers m. fl. Nämnd av Johnston är 
också vår unge Birgitta-forskare, Tore 
Nybergs redogörelse i Nordiskt Bok- och 
Biblioteksväsen ( 1 960) över kollektionen 
av Syonmaterial under titeln The Canon 
Fletchermanuscript. Kanske en svala, 
som bådar gott för sommaren - den 
sommar av större intresse för den heliga 
Birgitta än som hittills funnits i vårt and
ligt kalla klimat, men också av växande 
impulser till internationellt samarbete 
hennes minnes tecken? 

Anna Lenah Elgström 

B i r g i t t a S t e n b e r g: De 

frånvända. Stockholm 1 964. Nor
stedts. Kr. 23:  50, 29: -. 

Det finns olika sätt att nalkas den 
kristna etiken. Somliga människor tar den 
kortaste vägen. De utgår från allmänt 
vedertagna kristna normer och tillämpar 
<lem nästan deduktivt på enskilda situa
tioner, på enskilda beslut som skall fattas. 
För dem är gränserna dragna från början, 
utifrån, ovanifrån. Andra går oberäkne
liga och ofta rätt långa vägar. De går ut 
i samhället, iakttar det, beskriver med för
kärlek udda människor, dem som står 
utanför. I deras sällskap prövar de var
enda mörk återvändsgränd. Till sist, när 
de överallt stött mot en ogenomtränglig 
vägg, kommer de tillbaka till <let centrala, 
solbelysta torget som de då återupptäcker 
med förnyad blick. De har låtit livet självt 
fälla sina domar. 

Birgitta Stenberg hör till de senare. I 
flera uppmärksammade romaner har hon 
med långt driven realism, dock utan spår 
av spekulation, skildrat Stockholms undre 
värld, raggare och andra avvikande typer. 
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Hennes hårda skildringar har en repor
tagemässig karaktär. Samma sak gäller 
hennes senaste bok De frånvända, fastän 
hon här vidgar perspektivet. I två paral
lellt löpande berättelser skildrar hon två 
länder som ligger fjärran från varandra, 
Sverige och Sicilien, och med saklighet 
och inlevelse tecknar hon porträtt av 
människor som - tillfälligt eller defini
tivt - hamnat på sidospår: en narkotika
liga i Stockholm; en grupp dagdrivare 
och sutenörer i Södern. 

Till sin komposition är boken måhända 
en aning för mekanisk med sitt eviga 
pendlande kapitelvis mellan å ena sidan 
Vasastaden och å andra sidan Messina 
och dess omgivningar. Likväl har denna 
litet hårddragna parallellism sina fördelar. 
Samhällskritiken riktas jämnt mot de 
båda ländernas brister: å ena sidan i folk
hemmet: överdimensionerad byråkrati, av
personaliserad organisation, familjeupp
lösning; å andra sidan i det u-land som 
geografiskt ligger oss närmast: fattigdom, 
vidskepelse, dubbelmoral och olika for
mer av korruption. Vart land får sitt. 

Boken handlar om två halvsyskon, 
Rolf, skilsmässobarn som fått växa upp 
utan far och småningom dukar under för 
missbruk av narkotika, och hans syster i 
faderns andra äktenskap, Christine, som 
i Södern för en överklassflickas menings
lösa liv. Den unge mannens porträtt är 
avgjort det skickligaste. Skildringen av 
hans och hans jämlikars förnedring är 
skakande, stundom nästan outhärdlig. 
Flickans profil är vagare. Hon uppträder 
litet enfaldigt och skildringen av hennes 
beteende är inte alltid helt fritt från 
osannolikheter. 

Birgitta Stenbergs styrka ligger i hen
nes förmåga att få fram ljusa punkter 
mot en mörk och förtvivlad bakgrund: 
mitt i det erotiska eländet en ung kvinna 
som är överlycklig över sitt havandeskap, 
eller mitt i en bottenlös förnedringsscen 
en kort replik: » Vet ni signor Franco att 
det finns människor som offrar livet för 
sina ideal» ?  Dessa kvantitativt begrän-

sade inslag bländar som starkt belysta 
smycken liggande på svart sammet. 

Birgitta ·Stenberg som är utåtriktad och 
kan konsten att se och återge har skänkt 
oss en stark bok som man läser med sti
gande intresse. Man blir desto mera be
sviken inför slutet som är misslyckat i 
två avseenden: psykologiskt och religiöst. 
Psykologiskt: vem kan tro på Christines 
lyckliga framtid med den knölaktige över
klasspojke som kommer och hämtar henne 
i den bergstrakt där hon dragit sig till
baka för att samla sig och rena sig? Här 
möter en romantiskt happy end som svär 
mot författarens eljest tuffa och illusions
fria livssyn. Religiöst sett är epilogen lika 
litet övertygande. Också denna fatala 
antiklimax är förargelseväckande, ty bo
ken har gott om antydningar och korta 
samtal som skänker djup åt det hela. Man 
förstår mycket väl att Christine, under 
sin fullständiga avskildhet i en bergskoja, 
på sitt sätt upplever något irrationellt, 
öppet, mångtydigt, kanske religiöst fastän 
inte konturfast och dogmbundet. Men hur 
kan författaren, som boken igenom fram
ställt vidskepelsen i en ofördelaktig da
ger, låta henne förfalla till en sentimental 
hednakult av Diana? Ja, man skulle inte 
vara så kritisk mot slutet om Birgitta 
Stenberg inte i boken som helhet hade 
gett prov på ett så fast grepp och förmed
lat en så rik mänsklig erfarenhet. 

Jean Paillard 

K a r i n  T h e l a n d e r: Ung i 
stad. Stockholm 1964, SKDB. 
Kr. 28 :  50. 

Problemfylld ungdom i storstad. Känns 
temat igen? Det är ett fält som de flesta 
modärna böcker handlar om, frestas man 
nästan säga. Har inte det mesta sagts där 
och är inte alla de försök som gjorts att 
»förstå» denna ungdom lika tafatta och 
vanmäktiga? Den inställningen kan man 
ha om man alls orkar befatta sig med ett 
så till synes hopplöst problemkomplex. 
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Men nej, efter bara några sidors läs
ning i Karin Thelanders bok känner man 
att här är något nytt. Här finns ingen 
hopplöshetskänsla på botten. Den grund
syn Karin Thelander förmedlar - utan 
att någon gång förfalla till klumpig pro
paganda - är djupt positiv. Här presen
teras ett försök att förstå som också be
tyder ett sätt att hjälpa. Inte bara förstå 
och acceptera, utan att också bryta den 
synbarligen onda cirkel i vilken onekli
gen många nutidsmänniskor, inte minst 
ungdomar fastnat. 

Karin Thelander gisslar välf-ärdssam
hället med svidande sarkasmer. Ändå är 
läsningen ingenting för »reaktionärer». 
Välfärden är inte enbart eller ens huvud
sakligen av ondo. ·Samhället lider av en 
bristsjukdom, som inte kan ersättas av 
piller och »vård». Situationen är den
samma »som på ett cocktailparty - mas
sor av små aptitretare, men inget riktigt 
bröd att bli mätt av». Men här och var i 
detta samhälle fyllt av välanpassade män
niskor, viktiga enbart ur nationalekono
misk aspekt finns en och annan liten grå 
människa. Inte riktigt acceptabel eller 
funktionsduglig, men som ändå griper in 
utan stora åthävor och som plötsligt säger 
det förlösande ordet och som kan be
härska den besvärliga karusellartade situa
tionen. Det är om detta Karin Thelan
ders bok handlar och som gör den så 
olik alla andra försök i genren. 

Birgitta Winbäck 

H e r  m a n n  K r  i n g s: Trans
zendentale Logik. Miinchen 1 964, 
Kösel. DM 28: -. 

Författaren till boken Transzenden
tale Logik, Hermann Krings, är en i Sve
rige nästan okänd tysk filosof, professor 
vid universitetet i Saarbriicken. 

Bokens titel är litet missvisande, där
för att man i dag vanligtvis använder ett 
trängre begrepp av logiken, som är iden-

tiskt med det som Krings kallar för »for
male Logik». Krings utgår nämligen från 
ett vidare begrepp. Logiken är för honom 
»tänkandets metodiska reflexion över sig 
själv, såvida den är ledd av klarhetens 
ide» (s. 18). Denna logik i vidare bemär
kelse omfattar enligt Krings såväl den 
formala som den transcendentala logiken, 
och i bokens början förklarar han skill
naden mellan dessa båda. 

I den formala logiken tar man för 
givet att det finns utsagor och är bara 
intresserad av deras egenskaper och re
lationer, t. ex. om en utsaga är logiskt 
sann eller inte, om den följer av en an
nan eller inte, om den står i motsägelse 
till en annan eller inte osv. På samma 
sätt förutsätter man i den formala ma
tematiken att det finns tal och frågar inte 
alls efter deras väsen. 

Den transcendentala logiken däremot 
förutsätter inte helt enkelt att det finns 
utsagor och den nöjer sig inte med 
att kunna bestämma deras logiska egen
skaper och relationer, utan den försöker 
att begripa, vad en utsaga eller ett om
döme är i sig själva. Syftet med denna 
undersökning är att fastslå alla de be
tingelser, som måste vara uppfyllda för 
att en utsaga eller ett omdöme skall 
kunna bildas. Till dessa problem hör 
t. ex. frågan, vilken skillnaden är mellan 
ett sammansatt begrepp - som »grön 
klöver» och en utsaga som »klövern är 
grön» - och frågan, varför just denna 
utsaga står i motsatsen till en annan osv. 

Den formala logiken söker att finna 
och systematisera de logiska lagar som 
bestämmer vårt tänkande. Den transcen
dentala logiken försöker däremot att klar
lägga och systematisera de förutsättningar 
som ligger till grund för dessa lagar. 

Som man ser står den transcendentala 
logiken mycket nära metafysiken. Den 
har introducerats av Kant, som också an
vände namnet för första gången, den har 
undersökts av Fichte och Husserl och den 
har vidare utvecklats av nykantianerna 
och existentialisterna. Tyvärr har den ofta 



Litteratur 

blandats ihop med många tvivelaktiga 
metafysiska premisser. 

Men om man bortser från dessa nega
tiva sidor och inte på grund av vissa fi, 
losofiska förutsättningar förkastar varje 
form av metafysiken som meningslös, 
upptäcker man snart värdet av den trans
cendental-logiska undersökningen. Den 
formala logiken kan nämligen inte be
visa sin egen riktighet, den hänger full
ständigt i luften, den undersöker bara, 
h u r vi i vårt tänkande framskrider från 
en kunskap ,till en annan, men den frå
gar inte, v a r  f ö r vi gör det på det vi. 
set och v a r f ö r vi erhåller riktiga re
sultat. Därför behöver vi en annan ve
tenskap, som försöker att svara på dessa 
frågor och som uppvisar den formala 
logikens riktighet. Den formala logiken i 
sig själv liknar en matematik, som inte 
vet någonting om talen. På samma sätt 
som en sådan matematik behöver kom
pletteras med en undersökning av själva 
talen måste den formala logiken komplet
teras med den vetenskap, som undersöker 
utsagorna i sig själva. 

A andra sidan kan man emellertid inte 
genomföra den transcendental-logiska re
flexionen utan att tänka, och vårt tän
kande måste följa de formal-logiska la
garna. Därför förutsätter de båda logiska 
delvetenskaperna varandra, om än inte i 
samma mening. 

Just på denna punkt kan man allvar
ligt kritisera Krings bok. Så viktig den 
transcendental-logiska undersökningen än 
är i dag, då den formal-logiska forsk
ningen oftas-t inte alls frågar efter sina 
egna förutsättningar, får man ändå inte 
helt enkelt åsidosätta de formal-logiska 
resultat, som har uppnåtts under de se
naste åren, när man försöker besvara 
transcendental-logiska problem. Men hos 
Krings märker man snart, att han inte 
förstår mycket av den moderna formala 
logiken. Han tar t. ex. knappast hänsyn 
till de olika betydelserna av kopulan och 
beaktar inte den viktiga skillnaden mel
lan begrepp och namn osv. 

Dessutom skulle han ha skrivit betyd
ligt klarare och enklare, om han hade 
haft litet mer kännedom om den engelska 
och amerikanska logiska litteraturen och 
dess krav på klarhet. Man kan inte helt 
och hållet befria Krings från förebråel
sen att hans bok är mera ett uttryck för 
hans livsåskådning än ett resultat av en 
sträng vetenskaplig undersökning. Man 
måste därför anse boken mera som en 
intressant inledning i den transcendental. 
logiska problematiken än som ett svar på 
frågorna. 

Tyvärr kan vi hittills inte uppvisa en 
enda bok, som å ena sidan verkligen är 
en transcendental grundläggning av den 
formala logiken och å andra sidan upp
fyller kraven på exakthet och vetenskap
lig klarhet. 

F r a n z  
den der 
Freiburg 
29: 80. 

Rainer Carls SJ 

P ö g  g e  1 e r: Metho
Erwachsenenbildung. 

1 964, Herder. DM 

Den s. k. vuxenundervisningen hör till 
de mera aktuella sektorerna inom den 
moderna pedagogiken. De snabba föränd
ringarna i samhället framtvingar stän
digt konkreta åtgärder. Överallt pågår 
vuxenundervisning av det mest skilda 
slag - från nödvändig omskolning till 
mera hobbybetonad verksamhet. Inte bara 
i Sverige visar statsmakterna ett stort in
tresse för denna typ av pedagogisk verk
samhet och många initiativ tas för att ge 
den fasthet och effektivitet. 

Författaren till detta arbete är profes
sor i allmän pedagogik vid den peda
gogiska högskolan i Aachen. Han torde 
dessutom kunna räknas -till de främsta 
experterna på vuxenundervisning, ett äm
nesområde med vilket han arbetat teore
tiskt såväl som praktiskt i närmare tjugo 
år. Hans erfarenheter härrör inte bara 
från Tyskland utan även från England, 
Holland, Belgien, Frankrike, Skandina
vien, Schweiz och Österrike. Franz Pög-
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geler behärskar dessutom litteraturen i 
ämnet på ett av allt att döma suveränt 
sätt. Han är med andra ord ytterst väl 
skickad att skriva ett arbete av detta slag, 
där samspelet mellan teori och praktik är 
så väsentligt. 

Pöggeler presenterar en »Theorie der 
Methoden in der Erwachsenenbildung», 
Han vill med andra ord inte i första 
hand ge en receptsamling utan gör en 
fint nyanserad strukturanalys av vuxen
undervisningens förutsättningar och hu
vudformer. Således inleder han sitt ar
bete med ett kapitel, som måhända är 
ägnat att förvåna: Om värvning som 
vuxenundervisningens ansatspunkt. Pög
geler menar att de som arbetar med 
vuxenundervisning även måste bjuda ut 
eller erbjuda sin undervisning. Den om
ständigheten att värvning kan vara 
osmaklig är inget skäl att avstå från den. 
Även bildning måste »säljas», det är nå
got som man måste räkna med i det mo. 
derna samhället. 

Men metod är mera än form. Pögge
ler visar med några enkla exempel, hur 
ideologier påverkar metodiska och didak
tiska sakförhållanden. Begreppet »att 
lära» betyder t. ex. i marxismen inte att 
aktivera en saklig strävan efter objektiv 
sanning och insikt, utan är - liksom 
»diskussion», »skolning», »skola» o. dyl. 
- instrument i klasskampen. Samma fe
nomen kan naturligtvis studeras inom de
mokratin. Omvänt kan man genom val 
av metod nå vissa syften och Pöggeler 
fastslår att metoden i ett demokratiskt 
samhälle måste byggas upp i anslutning 
till undervisningens sociala funktion. Un
dervisningens mål är att skapa fria, myn
diga människor i samverkan med var
andra. Detta är den referensram inom 
vilken metoden skall utformas. 

Läsaren finner att inte alla sidor av 
vuxenundervisningen är behandlade i 
detta omfångsrika arbete. Så letar man 
förgäves efter ett kapitel om de i Sve
rige så aktuella audiovisuella hjälpmed
len. Det betyder inte att Pöggeler anser 
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dem värdelösa. Han säger ingenting om 
dem helt enkelt därför att han inte anser 
sig ha tillräckligt omfattande praktisk er
farenhet. 

Detta sätt att arbeta förefaller vara 
typiskt för denne författare. Han förfal
ler inte till den i pedagogiken så ödes
digra men inte så sällsynta metoden att 
göra magistrala uttalanden om ting, som 
han erfarenhetsmässigt inte behärskar. 
Denna förtjänstfulla begränsning har det 
goda med sig att vad han talar om verk
ligen är lärorikt. Men andra ord: en ut
märkt handbok. 

SL 

Normen der Gesellschaft. Fest
gabe för O s  w a l  d v o n N e 1 1-
B r e u n i  n g SJ zu seinem 75, 
Geburtstag. Herausgegeben von 
Hans Achinger, Ludwig Preller, 
Hermann-Josef Wallraff. Mann
heim 1965, Pesch-Haus. DM 
49: 50. 

Oswald von Nell-Breuning, som även 
tillhör denna tidskrifts medarbetare, 
fyllde 7 5 år den 8 mars. Hans mång
sidiga insatser som forskare, författare 
och mångårig rådgivare i Bundeswirt
schaftsministerium har gjort honom syn
nerligen förtjänt av den hedersbevisning 
som kommit honom till del, främst en 
imponerande festskrift med en lång rad 
medarbetare från de mest skilda läger och 
skiftande forskningsområden. 

Den evangeliske socialetikern Heinz
Dietrich W endland i Miinster inleder 
med en uppsats » -Ober din Einheit von 
Kirche und Gesellschaft». Hermann-Jo
sef Wallraff ställer frågan om och i vil
ken utsträckning den katolska socialläran 
utgör ett slutet system och kommer till 
det resultatet att den inte presenterar nå
gon »totalmodell». Tvärtom består den 
av en rad generella satser. Deras tillämp
ning på en konkret situation sker alltid 
»im praktisch-klugen Abwägen det Ge
wissensentscheidung». 
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Av stort intresse är ett bidrag av Fried
rich Karrenberg, känd såsom utgivare av 
Evangelisches Soziallexikon. Han jämför 
katolsk sociallära och evangelisk social
etik. På många punkter finns det en 
glädjande överensstämmelse, på andra 
lika påtagliga differenser. Så är man 
bland evangeliska kristna mera återhåll
sam när det gäller att ansluta sig till ett 
»kristligt parti». Skillnader finns även i 
förhållandet till naturrätten, ifråga om 
äktenskapsuppfattningen och beträffande 
synen på statens väsen. 

Vidare kan nämnas en undersökning 
av lring Fetscher med titeln »Die Kon
zeption der kommunistischen Zukunfts
gesellschaft zwischen Doktrinarismus und 
Realismus». Författaren undersöker situa
tionen i Sovjetunionen efter den XXII 
partidagen och proklamationen av det 
nya partiprogrammet. Den kommunis
tiska framtidsstaten innebär inte - i 
motsats till vad Karl Marx sade - sta
tens död eller ett upphävande av klass
skillnaderna, ej heller människans för
vandling. Inte blott det nuvarande sovjet
samhället utan även och i än högre grad 
framtidens kommer att mera likna en 
byråkratiskt regerad uppfostringsanstalt 
än ett paradis med frihet och jämlikhet. 

Det tilltagande behovet av samhällets 
organisering och de därmed samman
hängande problemen behandlar Gerhard 
W eisser. Behovet rymmer både möjlig
heter och risker. De senare gäller män
niskans frihet. Det finns en tendens att 
krympa det personliga självansvaret men 
socialorganisatoriska åtgärder är inte till
räckliga för att eliminera riskerna; det 
behövs i stigande grad även socialpeda
gogiska insatser. 

Ett kärnproblem i den aktuella aktie
rättsreformen behandlar Otto Kunze i en 
undersökning med titeln »Die Publizität 
des Grossunternehmens». Författaren ut
går från tesen att ett företags storlek och 
betydelse för folkhushållet är skälet till 
att det offentligt redovisar sin ställning. 
Han kräver att alla storföretag skall un-

derkastas redovisningsplikt, vare sig det 
är fråga om ett aktiebolag eller ett före
tag, som drivs av en enskild affärsman. 
En tillfredsställande och lojalt gjord redo
visning bereder enligt författarens me
ning inte väg för statskontroll eller so. 
cialism, tvärtom kan den förhindra den 
sistnämnda och göra kontrollen över
flödig. 

Den förnämliga festskriften, ur vars 
innehåll några antydningar gjorts, avslu
tas med en bibliografi över vad Oswald 
von Nell-Breuning publicerat. Bibliogra
fin omfattar mer än fyrtio sidor och bör
jar med år 1 924. Från år 1933 avtar an
talet nummer och under tiden 1936 till 
1945 är von Nell-Breuning tvingad till 
tystnad. Få personer i Tyskland torde så 
noga ha följt den gamla rättsstatens un
dergång. Men snart efter krigsslutet pub
licerar han i samma omfattning som 
före 1933. Nu sätter han in alla sina 
krafter för att hjälpa till att bygga upp 
en social rättsstat. Ett tecken på tacksam
het över den insatsen är denna innehålls
rika och högt kvalificerade festskrift. 

JL 

Handbuch der Pastoraltheolo
gie. Praktische Theologie der 
Kirche in ihrer Gegenwart. 
Herausg. von F r a n z X a v e r 
A r n o l d, K a r l  R a h n er, 
V i k t o r  S c h u r �  L e o n a r d  
M. W e b e r. Band I: Grossoktav. 
Freiburg 1964, Herder. DM 
48: -. 

Konciliet ger en mängd impulser för 
ett omfattande förnyelsearbete inom den 
katolska kyrkan, vilket tar sikte på kyr
kan i hennes förhållande till omvärlden. 
Dessa impulser ger i sin tur teologin en 
mängd uppgifter och det är ju alldeles 
uppenbart att denna vetenskap för när
varande arbetar med mycket hög aktivi
tet. Redan den kvantitativa arbetsinsat
sen är överväldigande om man ser på 
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mängden av litteratur, som produceras. 
Inte minst förvånande är den snabbhet, 
med vilken den ena handboken efter den 
andra publiceras, alla i »konciliets anda». 

Nu föreligger också första bandet av 
en fem volymer omfattande praktisk teo
logi och sannolikt kommer den att i fär
digt skick betraktas som en verklig hän
delse inom detta arbetsområde. Man un
dersöker ingående de möjligheter och re
surser som står kyrkan till buds utifrån 
hennes egenart och analyserar situationen 
i den värld, vari kyrkan skall fullgöra sitt 
uppdrag. Därur härleder man sedan kon
kreta svar på frågan vad kyrkan såsom 
sådan, själasörjaren och den enskilde lek
mannen kan och måste göra för att mot
svara nuets anspråk. 

En särskild tyngd får detta arbete ge
nom kvaliteten hos medarbetarna. Franz 
Xaver Arnold hör till den absoluta eliten 
inom detta forskningsområde och den out
tröttlige Karl Rahner behöver ingen när
mare presentation. Vidare medarbetar 
framstående fackmän inom skilda disci
pliner, kateketik, liturgik, homiletik osv. 
Författarregistret upptar vidare systema
tiker men även kyrkorättsspecialister, an
tropologer och sociologer. 

Det föreliggande bandet innehåller en 
allmän inledning till pastoralteologin. Ef
ter den obligatoriska historiska översik
ten bestäms pastoralteologins väsen och 
uppgift: Die praktische Theologie als 
wissenschaftliche theologische Lehre iiber 
den je jetzt aufgegebenen Vollzug der 
Kirche. Karl Rahner ger sedan en fram� 
ställning av kyrkans väsen och grund
funktioner och Greinacher avslutar med 
ett kapitel om sociologiska aspekter på 
problemet, bl. a. kyrkans anpassning till 
det moderna samhället, och kyrkan dels 
såsom social institution dels såsom Corpus 
Christi. 

Möjligen skulle man kunna säga att 
detta band är onödigt omfångsrikt. Myc
ket hade kunnat sägas betydligt mera 
kortfattad utan att förlora i klarhet. /,..t
skilligt i detta band är inte nytt. Det in-

202 

tressanta är sammanställningen, den stora 
syntesen av modernt katolskt tänkande 
och dess genombrott i pastoralvården. 

SL 

Dictionnaire de Spiritualite, 
Ascetique et mystique, Doctrine 
et histoire, Paris, Beauchesne. 
Fasc. XXXIII-XXXIV: Faber
Foi, 1962. Fasc. XXXV
XXXVI: Foi-Fran�ois, 1 963. 
Fasc. XXXVII-XXXVIII: Fran
�ois-Fyot, 1964. 

Med dessa häften avslutas den kända 
och värdefulla uppslagsbokens femte 
band. Såsom man redan är van vid, fram
lägger Dictionnaire de Spiritualite även 
här ett omfattande material ur kyrkans 
andliga liv, dess frågor, problem, ström
ningar i det förflutna som idag, dess 
mångfaldiga särprägling i de andliga ord
narna, i olika länder, i helgon och and
liga personligheter, och allt detta på ett 
omsorgsfullt, vetenskapligt och väl ba
lanserat sätt. 

Några antydningar ger kanske en in
blick i det föreliggande bandets rikedom. 
En särskild tyngdpunkt i Dictionnaire de 
Spiritualite ligger i framställningen av 
de principiella andliga frågorna. I det 
här bandet behandlas bl. a.: familiarite 
avec Dieu, fidelite, fin de l'homme, foi, 
formation spirituelle, fraternite, fuite du 
monde. En annan tyngdpunkt ligger i 
framställningen av två stora andliga ord
nar - Franciskan- och Dominikanor
den - och deras betydelse och inflytande 
i den katolska kyrkans andlighet. Frank
rike och dess andliga strömningar från 
kristendomens forntid till 1800-talet får 
givetvis en särskilt omfattande belysning 
i över 200 kolumner. 

Ett annat betraktelsesätt finner vi i 
två betydelsefulla artiklar om »famille» 
och »femme». Här visas något som man 
kunde kalla »världens andliga dimensio
ner och perspektiv». 
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Så bidrar också det här bandet till att 
fördjupa och vidga vår blick för kyrkans 
andliga liv. 

H. S-r 

P a o l o M o l i n a r i S J: Die 
Heiligen und ihre Verehmng. 
Freiburg 1964, Herder. DM 
28:  50. 

Böcker och skrifter av denna art - i 
synnerhet om de är av italienskt ursprung 
- är ofta försedda med emfatiska, sak
ligt värdelösa rekommendationer av högre 
kyrkliga dignitärer. Men så är inte fallet 
med förordet till föreliggande bok. Det 
är författat av prefekten för den heliga 
ritkongregationen i Rom, Arcado kardi
nal Larroana, som presenterar författa
ren och verket på ett både sakkunnigt 
och sakligt sätt. »Författaren», skriver 
kardinalen, »högv. pater Paolo Molinari 
SJ, är en tillförlitlig, nitisk och klok pos
tulator vid helgon- och saligförklarings
processer rörande Guds tjänare ur Jesu 
Sällskap. Han har också, helt i överens
stämmelse med sitt ämbete, som teolog 
ägnat sig åt hagiografien under dess olika 
aspekter. Föreliggande verk kommer -
vi vill särskilt framhäva det - väl till 
pass. Det erbjuder i ett bra och rikligt 
urval av hans uppsatser och studier en 
organisk, genomtänkt och allt omfattande 
syntes av teologiska reflexioner över hel
gonens betydelse inom kyrkan (del 1)  
samt över arten, andan och gränserna för 
deras vördande (del 2); sedan följer några 
värdefulla, välgrundade och praktiska syn
punkter på extremistiska tendenser vid 
helgonens vördande ( del 3 ) . . . Läran är 
tillförlitlig oc.h fullständig: alla teoretiska 
och praktiska frågor rörande helgonen 
och vördnaden av dem som inom teolo
gien, apologetiken, asketiken och liturgien 
har aktualiserats eller diskuterats intill se
naste tid tas i beaktande; innehållet har 
utarbetats med noggrannhet intill sista 
detaljen och försetts med rika uppgifter 
om fackbibliografien . . . Pater Molinaris 

verk utgör ett välkommet bidrag till fram
ställningen av den kyrkliga lära� med 
hänsyn till dess framskridande utveckling 
och utformning . . . samt till den nuva
rande ståndpunkten av bidrag, forskningar 
och undersökningar inom den moderna 
teologien.» 

Särskilt intressant från ekumenisk syn
punkt är tredje delens diskussion om 
minimalistiska och maximalistiska tenden
ser i helgonkulten. I ett bihang tas upp 
en fråga, som har sitt särskilda intresse 
bl. a. med tanke på »spiritistiska» åsikter 
och experiment, nämligen den, vilka möj
ligheter som finns för en kontakt mellan 
oss och de heliga. 

JG 

Handbuch der Sozialerziehung. 
Utg. E r  n s t B  o r  n e m a  n n 

G u s t a v  v. M a n  n-T i e c h l e r. 
Bd 2. Praxis der Sozialerziehung 
im geordneten sozialen Feld. Bd 
3 .  Praxis der Sozialerziehung bei 
gestörten sozialen Beziehungen. 
Freiburg 1 964, Herder. DM 
39 :  So, resp. 42: -. 

En mera detaljerad karakteristik av de 
mål och intentioner som bestämde utgiv
ningen av detta nya standardverk, Hand
buch der Sozialerziehung, och som i syn
nerhet präglar det första, teoretiska ban
det, Grundlagen der Sozialerziehung 
( 1963), har tidigare lämnats i Credo 
( 1964: 207 f.). Där har även kort om
nämnts innehållet i de nu föreliggande 
båda banden som handlar om praktiken. 
De bär ännu mer än första bandet prä
gel av sitt tyska ursprung men innehåller 
ändå många synpunkter och detaljer som 
är av största värde även från allmänt 
socialpedagogisk synpunkt. 

I andra bandets första del tecknar 40 
olika författare de uppgifter som möter 
specialpedagogiken på »det ordnade so
ciala fältet»: stads- och bostadsmiljö, fa
milj, andra former av hem, skola, arbets
plats, universitet och högskola. Som det 
ledande motivet framstår överallt ansvaret 
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för medmänniskan, helt i enlighet med 
det inledande kapitlet om »socialfostran 
som fostran till medmänsklig hållning». 
I andra delen undersökes den sociala 
fostrans uppgifter på vissa särskilda om
råden: hälsovård och rekreation, fritid, 
samhällsekonomi (inklusive »Massenpub
lizistik» ), trafik, politik, religion (utifrån 
katolsk och evangelisk synpunkt). I 
tredje delen uppvisas de möjligheter till 
hjälp, som den sociala fostran kan er
bjuda de enskilda åldersgrupperna: unga, 
vuxna, gamla, för att komma till rätta i 
livet. I fjärde delen framhålles denna 
fostrans bidrag till skapandet av gynn
samma förutsättningar för grupparbete 
och gemensamhetsprestationer på det so
ciala fältet. Bihanget ger en intressant in
blick i det praktiska socialarbetet inom 
en del moderna tyska institutioner och in
rättningar. Av särskilt värde är den orien
tering som ges i form av självpresenta
tion om de tre stora tyska ungdomsför
bunden (det katolska, evangeliska och so
cialistiska), om flera gemensamhetsverk 
och bildningsinstitut särskilt för ungdo
men samt om högskolan - allt i Tysk
land. 

Tredje bandet vänder sig från de »van
liga» medlemmarna i det moderna sam
hället till dem »vars livsväg på något sätt 
är hindrad och som omgivningen är i 
hög grad förpliktad att hjälpa». Också 
här är det ett fyrtiotal medarbetare, som 
bidrar till analyseringen av de insatser 
som görs och krävs av »Heilpädagogik» 
och »Sonderpädagogik», så att »beredska
pen och den uppoffrande energin stegras 
i samhället för att inte på något sätt stöta 
ut de utvecklingsstörda människorna ur 
den mänskliga gemenskapen utan , låta 
dem effektivt få del av den medmänskliga 
förbundenheten och hjälpen» (förord). I 
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inledningen tecknas »grundlinjerna för 
den läkepedagogiska inställningen». »So
cialfostran måste bestå provet inför mörk
rets faktum, inför det ondas existens. Den 
är oduglig om den inte kan stå emot 
dem.» 

I första delen ges en analys av stör
ningarna i det sociala fältet; först av or
sakerna till dem: äktenskap och familj, 
den sociala kontaktmiljön, offentligheten 
(värdenormer, förhållandet mellan könen 
m. m.), endogena rötter för vanartigheten, 
och sedan av gränserna för pedagogisk 
påverkan. Andra delen visar de vägar, 
på vilka man kommer de unga handi
kapade till hjälp: uppfostran genom och 
för familjen (bl. a. adoption, offentlig 
rådgivning) och laglig hjälp genom of
fentliga institutioner. I tredje delen, be
titlad »Sozialerziehung durch Heilerzie
hung», skisseras möjligheterna för social
hjälp genom särskilda pedagogiska och 
terapevtiska metoder (musik, rytmiska öv
ningar, sport, hantarbete och slöjd, lek, 
gruppterapi) samt för en inpassning av 
organiskt (kroppsligt eller psykiskt) van
föra unga. 

Fjärde delen ägnas socialhjälpen ·gent
emot de vuxna: socialfall, sjuka, alkoho
lister och narkomaner samt sexuellt miss
anpassade. I femte delen skärskådas de 
olika socialpedagogiska momenten i rätts
väsendet, både principiellt och praktiskt. 
I sjätte delen slutligen avrundas hela den 
omfattande undersökningen med ett när
mare studium av socialarbetets metoder. 
Bihanget ger en överblick, även här som 
i andra bandet i form av självpresenta
tion, av det sociala arbetet inom de stora 
» välfärdsorganisationerna» Tyskland, 
Österrike och Schweiz. 

JG 
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