
CREDO
KATO LS K

TIDSKRIFT

**J,,u,

encÄnc 40

INNEHÄLL

97 Sedan sist: Ad Petri cathedram

Exklusivitet i tron
ro3 Drottning Kristinas religiösa uweckling J, Gerlach SJ
ro8 Tankar om Amerika Jacques Maritain
rr5 Idder som förändrar världen Anna Lenah Elgström

rr9 Ljusspår Magdalena Bergström

rer Niels Stensens väg från anatomien till teologien Robert Braun
r3z I biskop Hemmings fotspår Birgit Klockars

Katolska perspektiv 1

r35 Afrika sorn rnissionsfålt
r37 rrApartheidr och de kristna konfessionerna

r39 Catholic Interaccial eouncils i USA
t4o Litteratur

PRIS KR. 5:-



Suen

Stolpt

Från $T0lCl$M

tiII MY$TIl(
Studier i drottning Kristinas maximer

r>En vetenskaplig bragd>
Professor Victor S uanberg

>>Ett mycket betydande arbete. Det an-

lägger ett stort europeiskt perspektiv.>
Profesnr Gannar Tideströn

>Revolutionerar Kristinauppåttningen
.. . det är förblulfande hur mycket nytt
Stolpe har kunnat framleta.>

Profesor John l-andquist

BONNIERS t3: -



S EDÄN SIST

Ad Petri cathedram.

>På Petri stol upphöjd, utan förtjänst>, så börjar påven Johannes
XXIII:s första encyklika, daterad den 29 juni 19i9. Den vill >främja
sanningen, enheten och friden i en anda av kärlek> 

- 
en programför-

klaring från den Helige Faderns sida och en faderlig, enträgen uppma-
ning till alla >som beslutsamt framhärdar i Kyrkans enhet>, men även
till dem >som med karlek till sanningen och med uppriktig vilja srrävar
att nå fram till enhet>. 

- 
Vi kan här blott ge några glimtar av dess rika

innehåll.
>Förnyelsen av det kristna livet> är nu som alltid den nödvändiga för-

utsättningen fc;r de kristnas kallelse att 
- 

enligt ett ord ay en bland de
apostoliska fäderna 

- 
>vara i världen vad själen är i kroppen>>. Men det

kan inte existera någon sann förnyelse utan ett obetingat fasthållande vid
den uppenbarade sanningen, utan vilja till endräkt, enhet och fred.

>Orsaken och roten till allt det onda, som förgiftar enskilda och folk
och förvillar de mångas sinne, ligger i bristande kunskap om sanningen,
ja, icke endast okunnighet utan stundom förakt för sanningen och lätt-
vindigt avvisande av den. . . Gud har givit oss förnuftet med förmäga att
nä fram till den naturliga sanningen. Om vi följer den, följer vi Gud
själv, som är dess upphov och vårt livs ledare och lagstiftare. Men om
vi 

- 
av tanklöshet eller av ond vilja 

- 
avviker från den, vänder vi oss

bort från det högsta goda självt och från den rätta normen för vårr liv.>
Denna den natudiga insiktens kunskap det ju är den speciellt

katolska missionens uppgift att försvara mitt i vår av allmän relativism och
subjektivism pråglade miljö 

- 
måste förvisso väsentligt kompletteras och

fulländas genom den tros kunskap som vinnes av Guds uppenbarelse i och
genom Kristus. >Därför måste alla omfatta evangeliets lära. Att förkasta
den betyder att bringa fundamenten för sanningen, rättskaffenheten och
civilisationen att vackla.)>

>De som överlagt och förmätet bekämpar den erkända sanningen och i
tal, i skrift och i handling använder lögnens vapen för att förföra och
vinna det olårda folket och för att med den egna åsikten som mall forma
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Sedan sist

de ungas okunniga och mottagliga sinnen 
- 

de missbrukar andras oveten-
het och oskuld och handlar ytterst fördärvligt.>

Här åligger alla som arbetar med pennan 
- 

och skrivmaskinen 
- 

ett
särskilt ansvar, liksom också alla >producenterr> i radio, film och tele-
vision. >Den dåliga och lögnaktiga pressen och litteraturen måste mötas
med en god och sannfärdig; mot radioutsändningar, film- och televi-
sionsprogram, som förleder till villfarelse och lockar till synd, måste stäl-
las andra som försvarar sanningen och främ jar goda seder. På så vis skall
dessa nya uppfinningar, som kan vara till stort fördärv, i stället tjäna till
människornas väl och välsignelsel samma källa, som så ofta tillhanda-
håller farligt gift, skall då erbjuda läkemedel.>

Fördärvlig är också den slappa agnosticism och indifferentism, som
varken leder till en klar religiös övertygelse eller till en bestämd religiös
praktik. >Hur skulle Gud, som är sanningen,. kunna tolerera eller god-
känna deras sorglöshet, försumlighet, liknöjdhet, vilka 

- 
när det gäller

den frågan som allas eviga frälsning beror på 
- 

icke tar någonting på
allvar? Om man nuförtiden använder så mycken möda och omsorg för att
studera och främja de mänskliga ämnena 

- 
så att denna vår tid med

full rätta berömmer sig av de förundediga framsteg som gjorts på den
vetenskapliga kunskapens område 

- 
varför mobiliserar vi icke samma

eller än större flit, ansträngning och begåvning för att förvärva oss håll-
bar och säker kunskap om de ting som icke hör till detta jordiska, för-
gängliga liv utan till det himmelska, oförgängliga?

Denna karlek till sanningen urgör grundvalen för den endräkt och
fred som är källan till sann valfard för de enskilda såväl som för sam-
funden. 

- 
Till denna endräkt och fred uppmanar vi särskilt samhällets

ledare. Vi som intager en ställning bortom alla tvister bland folken och
ej ledes av världsliga syften, politiska maktskäI, jordiska begär, kan, efter
vad det vill synas, räkna med att bli rättvist bedomda och välvilligt
hörda av alla vilket folk de än må tillhöra.>

>Gud skapade människorna ej som fiender utan som bröder. Han gav
dem jorden att bebygga genom sin insats och sitt arbete, så att alla och
envar skulle kunna få del av frukterna och av allt som är nödvändigt
för livet och dess uppehälle. De olika nationerna är ingenting annat än
samfund av människor, der vill säga av bröder. De bör därför icke en-
dast eftersträva sina egna syften utan även i broderligt förbund hela den
mänskliga gemenskapens välfärd.>

>Varför uppträder vi, som ändå kallas bröder och är det, och som har
del av en gemensam lott i detta och i det tillkommande livet, som de

andras motståndare, fiender och angripare? Varför avundas varandra,
sprida hat och rusta sig med dödliga vapen mot bröderna? Det har käm-
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Sed.an sist

pats mer än nog människor emellan,'alltför stora skaror av unga män har
i sin ungdoms blomning gjutit sitt blod. Alltför många begravnings-
platser för i krig stupade täcker redan jorden och manar alla med allvarlig
röst att äntligen en gång återvända till endräkt, enighet och en rättvis
fred.>

>>Endast om man, som tillbörligt är, syftar till fred och icke till krig,
endast om alla uppriktigt tar sikte på broderlig endräkt bland folken,
kommer de offentliga angelagenheterna att vppfattas riktigt och ordnas
på lyckligt sätt. Då skall det bli möjligt att vid gemensamma överlägg-
ningar undersöka och besluta det som kan leda hela den mänskliga famil-
jen till den så önskvärda enighet som ger de enskilda nationerna möjlighet
att avgränsa och helt säkerställa sina egna rättigheter och sin frihet. De
som förtrycker andra och berövar dem den tillbörliga friheten kan för-
visso icke bidraga till denna enighet. Här passar utmärkt.vår vise före-
trädares Leo XIII:s ord: För att tygla äregirigheten, begäret efter andras
egendom, avunden 

- 
de farligaste motiven till krig 

- 
finns ingenting

effektivare än kristen dygd, först och främst rättvisan.>>
>Om folken icke uppnår denna broderliga endräkt, som måste bygga på

rättvisans normer som grundval och näras av kärleken, farblir leget
ytterst farligt. Därför beklagar alla insiktsfulla att det till synes är
osäkert, huruvida tingen utvecklas till ett ärligt och uppriktigt säker-
ställande av en solid fred eller i fullständig förblindelse driver i riktning
mor ännu ett, obestridligt förfärande krig. I fullständig förblindelse, sade

vi, ty om 
- 

vilket Gud måtte avvända 
- 

ett nytt krig utbryter, då

har 
- 

på grund av vidunderliga vapen som vår tid har infört 
- 

inga
folk, besegrade eller segrare, någonting annat att vänta än måttlöst
mördande och omätligt sammanbrott.>

>Vi ber sålunda alla, i all synnerhet statsmännen, att de måtte betänka
detta med klokt och uppmärksamt sinne inf<;r Gud som domare och vil-
ligt och gärna anvånda alla medel som kan f.rårnja den nödvändiga en-
dräkten.>

Detta enhälliga bemödande om endräkt och enighet kommer då även

att Iör Kyrkan säkerställa den tillbarliga frihet hon behöver för att fylla
sin av Kristus givna mission ett förena alla till ett enda Guds folk.

>Det bebådade ekumeniska koncilium till vilket biskoparna från hela
jordkretsen kommer att inkallas för att gemensamt dryfta'de komplice-
rade religiösa problemen' skall ha som huvudsyfte att främja tillväxten av
den katolska tron och den tätta förnyelsen av det kristna folkets seder

samt att bringa den kyrkliga disciplinen i bättre överensstämmelse med
de krav vår tid ställer. Utan tvivel kommer kyrkomötet att bli en en-
hetens, sanningens och kärlekens underbara skådespel, och bör även för
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dem som är skilda från den apostoliska stolen, såsom vi hoppas, bli en
inbjudan att söka och eftersträva denna enhet, om vilken Jesus Kristus
så brinnande bad den himmelske Fadern.>

>Det är oss en tröst att yeta, att på senare tid icke så få inom från
Petri stol åtskilda samfund visat sig hysa vissa sympatier för den katolska
kyrkans tro och inrättningar och en stigande aktning för denna aposto-
liska stol, alltefter som förutfattade meningar avlägsnas genom ärligt
sanningssökande. Vi vet även, att nästan alla som kallar sig kristna, ehuru
skilda från oss och sinsemellan, flera gånger samlats till kongresser och
skapat särskilda organisationer med syfte att knyta kontakter med var-
andra, vilket visar att de är besjälade av en stor önskan att i någon form
nå fram till en enhet.,

>tItan tvivel har den gudomlige Frälsaren grundat sin Kyrka med den
fastaste enhet som fundament och utrustning. Hade han 

- 
vilket är

orimligt 
- 

icke handlat på det viset, skulle han ha skapat em verk, som
åtminstone framdeles skulle ha kommit i motsättning till honom själv, på
samma sätt nämligen som nästan alla filosofiska system, som överlämnas
åt de olika mänskliga åsikternas villkor, i växlande följd uppstår ur var-
andra, förvandlas och åter försvinner. Att sådant står i avg;'ord motsätt-
ning till Jesu Kristi sätt att vara, lårare, han som 'år 'vägen, sanningen och
livet' ligger i öppen dag för alla.>

>Om en sådan enhet, som icke fär vara något förgängligt, osäkert och
labilt utan måste vara solid, fast och säker, fattas i de andra kristna
samfunden, så fattas den förvisso icke i den katolska kyrkan, vilket alla
som uppmärksamt betraktar denna lätt kan konstatera. Denna enhet ut-
märkes av tre kännetecken: enhet ilåran, i ledningen och i kulten.>

Den enhet, som representeras av den katolska kyrkan, må tjäna som
exempel och sporre för dem som är skilda från Rom.

>Tillåten då, att vi med innerlig längtan kallar eder bröder och söner.

Låt oss hysa en faderlig förhoppning om edert återvändande. . . Vi riktar
oss till alla dem som är skilda från oss som till bröder med den helige
Augustinus ord: >Om de vill eller icke, de är våra bröder. Blott då skall
de upphöra att .vara våra bröder om de har upphört att säga: Fader vår.
Låt oss alltså älska Gud, vår Flerre, låt oss älska hans kyrka, honom som

Fader, henne som moderl honom som Flerren, henne som hans tjänarinna

- 
vl i1 ju hennes barn. Men denna förening kommer blott till stånd ge-

nom stor kädek. Ingen kan såra den ene utan att kränka den andra. Vad
gagnff det dig, som icke kränker Fadern, om han hämnas den föroläm-
pade modern? . . . Hållen alltså, älskade, alla enhälligt fast vid Gud som
eder Fader och vid Kyrkan som eder moder.r>

Encyklikans sista del innehåller särskilda förmaningar om förnyelse av
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det kristna livet, riktade till olika grupper inom den kyrkliga ledningen
och den katolska aktionen samt tröstande och uppmuntrande ord till dem

som lider: de i socialt avseende vanlottade, flyktingar och emigranter, de

förföljda och >Kyrkan i tystnaden>.

- >Encyklikan som griper genom sin flärdfria ton och sitt rättframma
språk, betraktas som det klarläggande och upplysande dokument som

världen väntat på i denna fräga> - (d" kristnas enhet) (M. L. i Sz. D.
2017 tere).

Exklusiuitet i tron

visade inte endast katolikerna utan även deras evangeliska bröder vid ett
euangeliskt-katolskt publici.st-möte i benediktinklostret Maria Laach i
juni månad detta är. På båda håll var deltagarna på det klara med att de

knappast skulle lyckas och inte heller ville försöka omvända varandra.
Bekännelse skilde sig från bekännelse. På båda sidor skiljelinjen rådde

exklusivitet. Just detta bildade grundvalen till tre dagars fruktbärande
teologiska diskussioner, ja, den djupa överensstämmelsen deltagarna emel-
lan visade sig i att tvångslösa samtal i mindre grupper varade in på små-

timmarna. Allt var gynnat av en omgivning, som är både mättad av
tradition och bedårande på grund av naturens frikostighet. Benediktiner
väljer aldrig dåliga platser, när det gäller att bygg" ett kloster.

Diskussionen mellan de bortåt 110 deltagarna i mötet 
- 

representan-
ter för både dagstidningar och den periodiska pressen 

- 
gällde det före-

stående konciliet. En katolsk ärkebiskop, en evangelisk kyrkopresident,
ledande män från båda samfunden deltog i tankeutbytet, varigenom sam-

mankomsten framstod som en ekumenisk händelse i detta uttrycks mest

omfattande bemärkelse.
Det betraktades av alla som självklart, att exklusivitet i tron varken är

något specifikt katolskt eller att den skulle stå i vägen för ömsesidigt

förtroende. Ja, varför skulle vi kristna behöva diskutera med varandra,
om vi redan vore eniga! Men vad kan å andra sidan avhålla oss från att
träffas? Vi har ju ett gemensamt syfte. Vi långtat efter att möta var-
andra som människor, fastän vid sidan av olika icke-teologiska moment
även åtskilligt teologiskt än så länge skiljer oss, inte minst det stränga

fackspråket. Ju mera vi arbetar oss fram till vissa formlers teologiska och

historiska ursprung, desto mera skall vi upptäcka, att vi står varandra
nära även i vår kristna tro. Om däremot en oklar toleransid6 skulle
hindra oss att ta avståndet på allvar, skulle vi aldrig nå fram till var-
andra.

När förebråelsen för så kallad >dogmatisk> exklusivitet då och då sär-
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skilt riktas mot katoliker, kan dettaha sin orsak i att protestanter stundom
inte tillskriyer trossatser ett äkta sanningsvärde. Självfallet kan man i
tron inte vara exklusiv, om man uppfattar sin trosbekännelse endast som
uttryck för sin personliga attityd. En hållning, som beror på en enskild
individs särart eller också på ett fritt avgörande, ja, till sist på den re-
ferensram som man på grund av läggning, rrtiljö eller eget val befinner
sig i, är inte bindande för andra. Man kan sålunda inte både tolka tron
som referensrambetingad och samtidigt engagera sig för trosartiklarnas
sanning, åtminstone inte så länge ordet sanning täcker samma tanke, var
det än används. Sanna satser är oberoende av känsla, intressen eller re-
ferenssystem och går därmed ut över alla subjektiva villkor. Exklusivite-
ten i tron står i direkt proportion till den sanning trossatser 

- 
och vilka

andra satser som helst 
- 

fär sig tillmätta.
Vi fäster här inte avseende vid att ett referensramtänkande 

- 
hur

lärt det annars än må :vara 
- 

måste motsäga sig självt, när det menar
sig kunna kartlägga det mänskliga beteendets första och innersta betingel-
ser. Det gäller här endast att lågga märke till evangeliska kristnas exklu-
sivitet i tron. Det finns i själva verket protestanter, som inte bara faktiskt
är exklusiva 

- 
något som alla människor är (referenssystematiker inbe-

gripna), så snart de börjar 1x,la-, utan som även medger sin exklusivitet
och uttryckligen hävdar den. De sträcker liksom ut händerna både åt
katolikerna och åt sina reformatoriska anfäder seklerna tillbaka. Även
dessa var ju ivriga försvarare av sina trosbekännelser; de ansåg dem inne-
bära sanning.

Det var inte det sämsta inlägget, som på mötet i Maria Laach gjordes,
då en av deltagarna sammanfatrade sina intryck så, att han känt sig för-
flyttad tillbaka till lt00-talet och dess teologiska kontroverser. I själva
verket är nutidens toleranta diskussionsformer långt ifrån oförenliga med
gångna tiders envisa sanningslidelse.
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DROTTNING KRISTINAS RELI-
GIöSA UTVECKLING

SvrN Sror,pn: Fråz stoicitm lill nlstik, Studier i drottning
Kri$ius Maximer. Stockholm 1959, Bonniets.Kt. 33:-,

otiven för drottning Kristinas abdikation och konversion hör till
de mest intressanta och mest omdiskuterade händelserne i svensk

historia. Inom den moderna Kristina-forskningen förekommer i huvudsak
två delvis motsetta meningar. Den ena anser Kristina som en fast och
konsekvent karaktär och menar därför att hon abdikerade, sedan hon på
grund av en inre kris och en på utländska katolska kontakter beroende
religiös utveckling hade beslutat sig för en konversion till den katolska
kyrkan. I källmaterialet förekommande antydningar eller påståenden, att
hon under samma tid helst omgay sig med libertiner och fritänkare och
själv både innan och efter konversionen visade tydliga drag av libertinism
och fritänkeri, bedömes av denna forskargrupp som mindre tillförlitliga.
De bortförklaras därför på det ena eller andra sättet, om de inte rentav
forbigås med tystnad.

Den andra forskargruppen tar upp Kristinas märkvärdiga beteende
till allvarlig diskussion men accepterar samtidigt utan närmare prövning
att hennes konversion måste tydas som ett nytt religiöst engagemang.

Den förbryllande dubbelaspekt som på så vis framtråder tolkas då som

ett uttryck för en djupgående, kanske t. o. m. patologisk kluvenhet i
hennes väsen.

Sven Stolpe kommer i sin avhandling på grund av rikhaltigt, hittills
ej grundligt genomforskat eller helt okänt källmaterial, just beträffande
Kristinas andliga och religiösa utveckling, till en annan lösning 

- 
choc-

kerande kanske genom sin djärva omvärdering men rätt plausibel genom

sin rätlinjighet: den förutsättning som de andra tolkningarna bygger på

- 
att Kristina skulle ha blivit en rättrogen och from katolik i gängse

mening 
- 

förkastas som ohållbar. Vid närmare granskning av materialet
visar det sig, att Kristinas katolska religiositet inte kan godkännas som
helt ortodox, varken vid konversionen eller senare. Hon gick över till
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katolicismen bl. a. av förväntan att där kunna finna en andlig frihet -
också för den libertinism och det fritänkeri som hon var anstucken av -större än den som tilläts inom den benhårda lutherska ortodoxi, vilken den
gången rådde i Sverige. Kristinas konversion berodde mer på intellektuella
faktorer än på religiösa. FIon visade sig efter konversionen alltid som lojal
dotter till kyrkan, så till vida som hon erkände kyrkans yttre form och -i synnerhet påvens - auktoritet, men hon förblev - i likhet med hennes

franska vänner - >en spydig och kritisk fritänkare>.

>Det visade sig>>, skriver författaren i sin egen sammanfattning, >att Kristina inte
bara åren närmast efter abdikationen uppträdde och tänkte som en typisk libertin utan
att hon livet ut förblev under påverkan av detta fritänkeri, dess kritik av övertro, bigot-
teri och fariseism och stora misstänksamhet mot kristendomens centrala mysterium 

-inkarnationen. Kristina saknar en kristologi. Någon omvändelse i betydelsen djupgri-
pande andlig upplevelse har hon inte erfarit ir 16J4.

Kristinas ståndpunkt 
- 

en antik människotro, kombinerad med ett libertinistiskt fri-
tänkeri och en konsekvent lojalitet mot kyrkan som institution 

- 
kom att på några

punkter modifieras, vilket resulterade i den påfallande bristen på enhetlighet i hennes
maximsamlingar. Hon följde med tidsutvecklingen som bl. a, från den stoiska människo-
tron förde fram till en ny syn på passionerna och på människans mysterium, hon på-
verkades av tidens stränga avräkning med Seneca och fick i ett eget liv på ett smärt-
samt sätt uppleva de irrationella känslofaktorernas styrka.

I stället för att närma sig någon av tidens srora andliga strömningar 
- 

Port-Royal,
den 'franska skolan', Vincent de Paul, Frangois de Sales, den franska kvinnomystiken 

-kom drottning Kristina att starkt påverkas av den variant av den spanska mystiken som
kallas kvietismen. En av förklaringarna till att hon kunde acceptera denna lfue är
paradoxalt nog hennes libertinistiska skolning. Libertinerna angrep från vänster samma
ting 

- 
bigotteri, yttre observans, fariseism, moralism, jesuitdisciplin 

- 
som kvietismen

angrep från höger. Både dessa ytterlighetsrörelser inom kyrkan accepterade gudsbegrep-
Pet utan diskussion. Båda ställde sig kritiska eller awisande mot der sakramentala.
Kristina, som aldrig kunde helt a.ccepteta kyrkans lära, övergick på ett dramatiskt sätt
från den franska salongslibertinismen till den naiva kvietismen. En kort tid fick hon i
detta läger känna någonting för henne ovanligt 

- 
en stor frid.

När Molinos avslöjades som en charlatan, stod hon ensammare än någonsin. Hon
tvingades att revidera sin syn på honom, men ingenting tyder p& att det väsentliga i
den upplevelse han förmedlat skulle ha försvunnit.>

Framställningen av Kristinas forhållande till Miguel Molinos och den
av honom ledda kvietistiska rörelsen i Italien hör till de intressantaste
partier i avhandlingen. Där öppnar författaren 

- 
därom ir alla hans kri-

tiker eniga 
- 

nya vyer både beträffande Kristinas personlighet och den
kyrkliga processen mot Molinos. Författaren kommer själv att framlågga
det av honom upptäckta materialet ytterligare och utförligare än der
skedde i avhandlingen i nästa nummer av Credo.

Vi kan här inte gå in på alla detaljer i författarens skildring av Kristi-
nas andliga och religiösa utveckling och av motiven för abdikationen 

-
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just beträffande dessa motiv bemödar sig avhandlingen på berömvärt sätt

om en mera ingående och nyanserad analys än forskningen hittills. För

aft fA verklig behållning av hela den stora rikedomen av litteraturhisto-
riska, id{historiska, biografiska, psykologiska, teologiska m. m. fakta och

synpunkter måste man fördjupa sig i själva avhandlingen. varje läsare

kommer då nog att instämma i Oscar \flieselgrens slutomdöme:1

>Genom sin analys av drottning Kristinas förhållande till Molinos och genom sitt be-

tonande av den kvietistiska mystikens betydelsefulla roll i hennes senare liv har Sven

Stolpe på ett verkligt väsentligt sätt berikat vår kännedom om Kristinas inre åskådning

och hennes ställning till sin samtids religiösa strömningar. För Kristina-forskningen

innebär detta ett betydligt framsteg. Hennes motsägelsefyllda och disharmoniska liv får
genom anknytningen till Molinos mystiska fromhet en mild och försonande avslutning'>

Den unika och givande diskussion 
- På högsta nivå 

- 
om vetenskap-

liga metoder inom de humanistiska ämnena' som avhandlingen och dok-
torsdisputationen samt 

- 
och inte minst - 

den officiella akademiska

betygssättningen utlöste2, är ju även den ett eklatant bevis för att boken

- 
förutom vetenskapliga 

- 
också äger betydande litterära kvaliteter

(fast man under denna synvinkel måste beklaga, att. blott sådana som har
goda kunskaper i franska och italienska kan njuta av allt som bjudes).
Att här försöka bedöma resultatet av denna metod-diskussion skulle vara

förmätet. Inom ramen av denna anmälan må det vara tillräckligt att hän-
visa till två avslutande repliker:

>Sven Stolpes avhandling må vara slarvig i somligt och alltför flott upplagt till spän-

nande läsning. Men den metodologiska diskussionen kring den är - 
det tror jag kom-

mer a6 visa sig 
- 

en skenfäktning. Också den som i flera årtionden bemödat sig att
vara merodologisk pedant i Seignobos efterföljelse kan inte finna något verkligt diskri-
minerande metodfel.>>"

>Stolpes avhandling behandlar ett ovanligt mellanfall, en politiskt verksam människa,

en regerande drottning, men en drottning som hade intressen som var starkare än de

flesta politiska och som till sist abdikerade bl. a. for att ägne sig åt litteratur och filo-
sofi. Han har inte sett henne som en homo politicus, inte med misstro. Han har betraktat
henne med litteraturhistorikernas ögon som en förf*tarinna, vilken var förmögen av

uppriktighet åtminstone då hon i ensamheten nedtecknade sina tankar. Därför har han

kommit till andre resultat än de som har sett henne i första hand som en politisk ge-

stalt. För historikern ligger det tydligt ingenting anmärkningsvärt i tanken att hon

samtidigt skulle ha nedskrivit stolta maximer om människans kraft och självut-

plånande tankar om Guds allmakt; han har ju sett så många andra exempel på tvetalan.

' Oscar'Vlieselgren: Kristina libertin och kvietist. Stenska Dagblad'et 23 It 19t9.
" jft ftrmför äilt d" f"- artiklar >>under strecker>, som publicerades i Suensha Dag-

btadät: tle Sten Carlsson: Reflexioner kring en disputation. l2l6 Gunndr Tideström:
Tankar kring en avhandlings bedömande. 1616 Viktu Saanberg: Kristinas kön och
Gustaf IV Aäolfs död. tgl6 Sten Cailsson: Historisk metod.22l6 Gunnar Brandell: Ya'd
sällde striden?" " Iro, Harrie: Vad är kallkritik? Exfressen 17 16 19t9.
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För Stolpes syn på Kristina som en litterärt skapande människa blir detta en ren och
klar orimligher, och därför föreställer han sig att de olika tankarna har nedskrivits vid
olika tidpunkter.

D e n striden är inte avgjord. Men Kristina-forskningen går vidare och den har plats

för både litteraturhistoriker och historiker.>'

Men nu må det vara oss tillåtet att f.ölja drottning Kristinas höga
exempel och göra nägra anteckningar i marginalen 

- 
inss till de skrif-

ter och papper hon läst utan till föreliggande avhandling som genom
granskning arr hennes kommentarer vill avslöja hennes innersta tankar
och motiv. Intet tvivel, Kristinas religiösa personlighet har kommit oss

mycket närmare 
- 

den har så att säga blivit mera verklig och levande
genom Sven Stolpes upptäckter och analyser.

>Det förnämsta och bestående hindret för en riktig uppfattning av Kristina har varit
den protestantiska okunnigheten om den katolska kulturmiljön. Men Stolpe har i egen-
skap av katolik och med filosofiska förutsättningar i övrigt trängt djupt in i denna
miljö och därur hämtat rika kunskapsskatter. Han har skrivit ett betydande verk, som

revolutionerar Kristinauppfattningen. . .>u

Här rör det sig onekligen om en forskningsuppgift 
- 

en av de många
också i syensk historia 

- 
dlr blott en katolik, som både teoretiskt och

praktiskt är hemma i sin tro men också äger vetenskaplig träning, helt
kan komma till rätta med. Därmed skall inte vara sagt, att inte också
han måste vara pä sin vakt att inte tolka in sin egen tids och sin egen
personliga erfarenhets syn på >det som är riktigt katolsktu. Även den
katolska tron och fromheten och än mer den katolska människan år pråg-
lade av den relativitet som den tids- och rumsbetingade miljön oundvik-
ligt för med sig. Att Stolpe är fullt medveten om detta, frumgär tydligt
av hela hans avhandling: han har ställt in Kristinas andliga och religiösa
utveckling i 1600-talets tankelinjer och trosformer.

Men kanske kan det ändä vara ay nytta att påpeka, att den mera >po-
pulära> reklamen och sensationen kring boken - 

både före och efter
publicerandsi 

- 
inls alltid har undvikit alltför apodiktiska eller fel-

aktiga 
- 

och d;rfar även orättvisa - 
omdömen om Kristinas renlärighet

och fromhet. Det är kanske blott >helgonen> som höjer sig över sin miljös
relativitet, åtminstone till sin religiösa kärna, 

- 
och då sker det väsent-

ligen på grund av ett genombrott av den nyskapande gudomliga nåden.

Det år nog så, som en modern, >intellektuelln svensk konvertit av vår tid
uttrycker det i ett brev till anmälaren just i samband med den >>interna>

diskussionen om Stolpes framställning:

t Guooa, Brandell l. cit.
u 

lohn Landqalsl: Kristina rehabiliterad. At'tonbladet 2tlt 1919.
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>. . , man omvänder sig inte till katolicismen som sådan utan till sin idealbild av den.

Och denna idealbild överensstämmer säkerligen i hög grad med ens egen läggning,
intellektuellt och framför allt psykologiskt. Det är klart att man intentionellt omvän-
der sig till Gud, kyrkan och tron, sådana som de 'framställes för oss att tro'. Men efter-
som varje Credo är ett skelett, så kommer köttet, som med nödvändighet vill till fOr

att det skall bli tal om en personlig tro, i hög grad från oss själva, våra egna erfaren-
heter, naturliga så väl som 'övernaturliga'. Helgelsens verk skulle därför bli att delvis
genom vår öppenhet för de direkta religiösa erfarenheterna av Gud i nåden bli korri-
gering 

- 
på intellektets, viljans och känslans plan 

- 
av oss själva.>>

Med detta som bakgrund är det t. ex. Iätt förståeligt att drortning
Kristina, som i barndomen pinades med överdrivna och ensidiga predik-
ningar om helvetet, hade svårt att komma ifrån sin motvilja mot läran
om helvetet och gav läran om skärselden större plats i sin egen tro och
fromhet; att hon, under inflytande av just sin uppfostratt 

- 
i likhet

med inte så få konvertiter och >födda> katoliker även i vår tid 
- 

kanske
var mera präglad av ett >korrekt> gudsfOrhållande, byggt på en ensidigt
intellektuellt betonad och känslotorr tro på Gud Skaparen och hans för-
syn, och mindre av ett levande personligt forhållande 

- 
i och genom

det människoblivna och människa-förblivande Ordet 
- 

till den trefal-
dige och treenige, alltså i oändligt strömmande andligt liv sig resdöst
från person till person meddelande Guden 

- 
ert gudsförhållande som har

sin rot, sin tillväxt och sin fulländning i ett innerligt deltagande i in-
karnationens mysterier, vilka fullbordas i kyrkans liturgi, med en allt
större kärlek i Kristus som väsentligaste frukt.

Det var nog också just Kristinas politiska och på kontakt med >>den

stora världen> inriktade inställning som hindrade henne frän att komma
i förbindelse med >de stilla i landet> och de både i Frankrike och i Italien
alltmera {.rarnträngande reformrörelserna.

Med hennes höga ställning och rätt självmedvetna attityd gentemot
lärda och präster är det svårt att tänka sig, att hon före konversionen
kunde ha fått en mera ingående undervisning i katolsk troslära. Hon
ställde sina frågor och fick dem besvarade. Att >examinera> henne var
nog av många skäl ogörligt. För övrigt var hon knappast en >from typ>>

och inte särskilt >lagd för teologi>. Och slutligen: om man med fack-
teologisk skärpa ville undersöka och sondera alla fromma katolikers tro,
skulle man nog hos många upptäcka bristfallig troskunskap eller rent av
>heresier>. Men ingen lever ju sitt kristna liv av det som eventuellt är
felaktigt eller >irrlärligt> utan av det som är riktigt och sant 

- 
fast det

som än så länge finns eller ännu finns kvar tyvärr ofta år så torftigt,
att det hindrar ett fullödigt katolskt liv.

Allt detta är funderingar post festum - 
| lnslqlqing till en avhand-

ling och en disputation som satt många andra 
- 

visare 
- 

mäns pennor
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i rörelse. Våra anmärkningar i marginalen skulle vara banala om de inte
just genom avhandlingens slutande indiciebevis på grund av autentiskt
källmaterial fått sin vetenskapliga bekräftelse 

- 
åtminstone vad drott-

ning Kristin a beträff at.

f. Gerlacb Sl

JACQUES MÄRITAIN

TÄNKAR OM AMERIKA

1

F ör doms f ribe t, rid d eili ghe t

f "g 
hyr", en särskild beundran för den frihet från fördomar och den

J intellektuella generositet som är så karakteristiska för amerikansk
kultur. fngenstans finner man en sådan iver inför allt som uppfattas som
verklig forskning och en sådan ärlig föresats att klarlägga någon aspekt
av sanningen. Denna iver står i samband med den kunskapstörst, den
tolerans och den respekt för mänskligt arbete man överallt möter. Detta
stora, encyklopediska intresse för det intellektuella banbrytandet i dess

mångfaldiga aspekter överensstämmer med det typiskt amerikanska män-
niskointresset. Inte bara läroanstalter, forskningscentra och stiftelser utan
även ett överraskande stort antal privatpersoner arbetar på att upp-
täcka personer av vilka något tillskott till den allmänna skatten av ve-
tande kan väntas, och man räcker dem en hjälpande hand f<;r att de skall
kunna fullfölja sitt arbete till mänsklighetens nytta. Allt detta görs med
ojämf<;rlig taktfullhet och vänlighet.

I vissa amerikanska skikt finns, som alla vet, starka rasfördomar och
även en hel del religiösa fördomar. Men hur är det i fräga om intellektu-
ella fördomar? Min långa erfarenhet av Amerika har lärt mig att där
finns långt färre intellektuella fördomar än i Europa.

Naturligtvis förekommer i Amerika som annorstädes bitter personlig
avund mellan filosofer, naturvetenskapsmän och professorer, andra yrkes-
kategorier inte att förglömma. Att vara excentrisk eller uppträda som
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alltför lysande och aggressiv reformator eller att inte uppföra sig efter
gängse sociala regler är lika oförlåtligt i Amerika som i andra länder.

Men det har att göra med livet i samhället, med sociala regler och se-

der, inte med själva innehållet i det intellektuella budskapet.
Vad beträffar själva de intellektuella prestationerna måste jag konsta-

tera en f<;rdomsfrihet som bottnar i lojalitet och generositet, och som är
till stor nytta för kulturens allmänna framsteg.

Tillåt mig att ta mina exempel från det område jag bäst känner till:
filosofins.

Jag är, som läsaren kanske vet, thomist. Före kriget fanns i Frankrike
en stark thomistisk rörelse, men den uppbars av en liten grupp rebeller
med förmåga för att ropa ut sanningen från hustaken; de officiella in-
tellektuella kretsarna holl fast och håller fortfarande fast vid sin linje, att
förneka själva existensen av denna insats, ty givetvis kan man inte vänta
sig någonting for filosofins del i vära dagar av en person - en teolog!
och ett helgon! - som levde på tolvhundratalet!

I Amerika finns det filosofer som betraktar Thomas av Aquino som en

modern tänkare; de undervisar inte bara vid katolska utan även vid seku-
lariserade universitet. I Chicago erinrar man sig ännu en del goda historier
i detta sammanhang.l

Icke vid något europeiskt universitet skulle jag ha funnit en sådan

anda av frihet och sympati som den jag fann i Princeton, där jag under-
visade i moralfilosofi i thomistisk belysning.

Eftersom vi talar om Princet dfu jag numera åtnjuter den ely-
seiska ställningen av emeritus - vill jag passa pä att uttrycka min tack-
samhet till president Harold Dodds - låt mig samtidigt beröra några per-
sonliga minnen. I december 1947, pi väg tillbaka till Rom från Mexico
City, stannade jag några timmar i New York för att byta plan. President
Dodds var där; han hade haft vänligheten att komma till New York för
att - i den handelse jag skulle avsäga mig min diplomatiska post vid
Vatikanen - erbjuda mig en professur vid Princetons universitet just i
min egenskap av filosof och thomist. Att Princeton är ett sekulariserat
universitet av presbyterianskt ursprung gjorde honom bara ytterligare
intresserad.

'När lag först kom till Chicago i mars 1933, undervisade Mortimer Adler i thomis-
tisk metafysik vid juridiska fakulteten. Filosofiska fakulteten var inte förtiust. Siälv
hade jag kommit direkt från Paris till Institute of Mediaeval Studies i Toronto (iag står
i stor tacksamhetsskuld till denna skola, liksom jag gör det till Etienne Gilson, dr Gerald
Phelan och Basiiius-fäderna), men det var i Chicago jag första gången mörte Amerika
livs levande. Jag var inbjuden av Robert Hutchins, då rektor vid universitetet i Chicago,
vilken understödde Adler och vilken just som bäst bedrev sin kamp mot pragmatismen.
Jag höll där min första föreläsning på engelska utan att ännu kunna ett ord av detta
språk.
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Den anda av frisinne jag talar om hör ihop med den oavlåtliga själv-
kritik och ambition att stadigt förbättras som kan iakttas både vid små

colleges (vilka utgör ryggraden i det amerikanska bildningsväsendet) och
vid stora universitet 

- 
både vid stora katolska universitet som Notre

Dame och vid stora sekulariserade universitet som Princeton eller Chicago.

Jag ir stolt över att regelbundet föreläsa vid Notre Dame och Chicago lik-
som vid lfunter College, som jag hyser en gammal vänskap f;r 

- 
jag

hade äran att tala vid rektor George Shusters installation den 10 oktober
1940 och där samma frisinnade anda gynnas av denne store, kristne hu-
manist.

För att efter dessa personliga utvikningar återvända till ämnet: Det är
ett faktum att filosofiska tidskrifter av alla riktningar objektivt konsta-
terar att >neothomismen>, som de kallar den, är en levande strömning i
amerikansk filosofi av i dag. The National Society for the Study of
Education bad en thomist skriva ett kapitel i dess årsbok för tSlI med
titeln >Modern Philosophies and Education>. (Enligt denna årsbok hör
alltså thomismen till de moderna filosofierna. Detta erkännande har aldrig
gjorts av Emile Brdhier och hans kolleger vid Sorbonne.)

Allt detta är helt enkelt ett utslag av intellektuell rättrådighet och
objektivitet.

Och låt mig nämna ännu ett exempel, vilket för mig har sina alldeles
speciella övertoner. Det finns en stor kommentator av Thomas av Aquino,
Jean de St. Thomas, som levde på sextonhundratalet. För mig och mina
vänner var han en högt älskad mästare och inspirator. Men vi var myc-
ket ensamma i vär beundran för honom. De franska intellektuella kret-
sar jag nyss talade om var naturligtvis sublimt okunniga om honom. Mer
än så: bland dem som intresserade sig för Thomas var de i stor majoritet
som ansåg sig tillräckligt skarpsinniga för att kunna läsa Sumnta wtan
hjälp; de avskydde alla kommentatorer och i synnerhet Jean de St. Tho-
mas på grund av hans mycket tekniska och invecklade stil. Till slut pub-
licerades emellertid i Frankrike och Italien en god upplaga av hans verk
på latin; även en fransk översättning av hans avhandling om den Helige
Andes gåvor, en grundläggande traktat om andligt liv, gavs ut av min
hustru. Men bara tanken att få hans logiska och filosofiska avhandlingar
översatta till franska (eller italienska eller tyska) var helt omöjlig. Följ-
den av denna inställning .var att han för vår lilla grupp blev ett slags

oåtkomligt upphöjd och esoterisk visman, som bara ett utvalt fåtal kande
till.

Lägg nu märke till att The Material Logic av Jean de St. Thomas, en
bok på sexhundrafemtio sidor, här har kommit ut på engelska, översatt
av vär vän och kollega professor Yves Simon samt två framstående unga
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amerikanska vetenskapsmän.2 Boken gavs ut av Chicago University Press

och fick det varmaste mottagande och positiva omnämnanden i Amerikas
filosofiska tidskrifter.s Att det i dag är nästan lika naturligt att läsa Jean
de St. Thomas som att läsa Berkeley eller Leibnitz är en seger över in-
rotade fördomar som man inte kunde drömma om för tjugofem år sedan,

och denna seger har vi den amerikanska friheten från fördomar att tacka
f<;r.

)

Äktensfup ocb lycka

Bland de många >amerikanska illusionerna> erbjuder den som rör äk-
tenskap, romantisk karlek och strävan efter full individuell jagutlevelse

särskilt viktiga problem och förtjänar speciell uppmärksamhet.
Det kanske kan vara på sin plats att försöka belysa frägan litet tydli-

gare med nägra allmänna reflexioner och i första hand att något närmare
förklara vad jag avsåg med uttrycket >romantisk kärlek>.

Det jag menar med >romantisk kärlek> är sexuell kärlek när den går
utöver den rent animala sfären (där den i alla fall har sin rot) och blom-
mar ut i den egentligt mänskliga sfären, lyfter och förvandlar allt, käns-
lor, tankar, skapande aktivitet, vilket från och med nu färgas och stimu-
leras av lidelsen i den bakomliggande åtrån.

En kärlek av detta slag gör att en människa lyfts över sig själv 
- 

i
inbillningen 

- 
till ett slags poetiskt paradis och får henne att tro att hon

är fullkomligt och för evigt hängiven den hon älskar, att hon lever och
andas enbart för honom eller henne, medan i själva verket denna andra
människa älskas så lidelsefullt endast för den sexuella åtråns och det sexu-

ella ägandets skull, vilka båda ting alltjämt är det egentliga incitamentet.
Denna romantiska kärlek kan definieras som en människans totala be-

rusning av sexuellt begär, en förgiftning, som kan anta de mest upphajda
former och maskera sig som ren, fullkomligt osjälvisk, evig kärlek till den
andra parten. Men eftersom sexuell attraktion och tillfredsställelse för-
blir det förnämsta incitamentet och det eSentliga målet, måste det sägas

att den romantiska kärleken 
- 

l'alnoar-passion 
- 

som ju bara är ett
transcendent mänskligt uttryck för den starkaste animala instinkten, av
naturen har följande egenskaper: för det första är den obeständig och

" Tbe Material Logic of Jobn of St. Tbonas, Basic Treatisas, översa* av Yves R. Si-
mon, John J. Glanville och G. Donald Hollenhorst med ett företal av Jacques Maritain,
Chicago University Press 19Ji.

" Jean de St. Thomas' Sammulae har också nyligen givits ut under titeln Outlines ot'
Formal Logic, 136 sidor, av Francis C. Vade, S. J. Marquette University Press 19ii.
(Där ingår en intressant essä av översättaren om traditionell och symbolisk logik.)
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dömd att blekna bort; för det andra är den trolös och benägen att växla
från ett föremål till ett annat, och för det tredje måste den med nödvän-
dighet slitas mellan kärleken till en annan människa, som den har väckt
till liv, och sin egen fundamentalt egoistiska natur.

Det är alltså, som jag sade, en stor illusion att vilja grunda ett äkten-
skap på romantisk k:idek och tro att äktenskapet skall vara den roman-
tiska kärlekens fullkomning.

Människorna har haft så väl reda på detta forhållande, att äktenskapet
under århundraden har betraktats som en rent social angelägenhet som
intet 

- 
eller mycket litet 

- 
hade med personlig bojelse och personlig

kärlek att göra. Jag tänker pä alla de äktenskap som ordnats av föräld-
rarna i familjeintressens eller släktintressens namn; ja, till och med riks-
intressen kom med i bilden, när det var ft&ga om kungar och drottningar.
Det kunde inträffa att en pojke och en flicka aldrig hade träffats innan
de gifte sig.

Trots allt det dystra och hårda i denna sed låg det ändå ett visst mått
av visdom i en sådan inställning, såtillvida som den erkände att roman-
tisk karlek och äktenskaplig kerlek är två helt skilda saker, och att äk-
tenskapets mål inte är att vara den romantiska kärlekens fullkomning.

Men ju mer medveten människan under tidernas lopp blev om sitt eget
värde och sin egen betydelse, dess mer inhuman och motbjudande fOrefOll
uppfattningen om äktenskapet som en rent social affär. Resultatet blev,
särskilt i modern tid, att männen och hustrurna i en stor mängd fall
sökte ömsesidig personlig kerlek och romantisk karlek (en dröm som
människan är född med) utanför äktenskapet. Och så började man inse
att även om den ömsesidiga personliga kärleken och från bOrjan även ett
element av romantisk kerlek inte var beh0vliga för ett äktenskaps giltig-
het, så behövs de i alla fall för dess inre värdighet och valfard.

Slutsatsen blir enligt min mening alltså för det första; att kärleken
som begär eller passion och romantisk karlek 

- 
åtminstone ett visst in-

slag av den 
- 

såvitt möjligt bör finnas som första incitament och start-
punkt i ett äktenskap. I annat, f.all skulle det bli för svårt för männi-
skorna att motstå frestelsen, om och när ett tillfälle till romantisk kärlek
yppar sig utanför äktenskapet; det som gör en människa mest olycklig
är faktiskt inte att berövas det hon har haft, utan det hon inte har haft
och i själva verket inte känner till.

För det andra att äktenskapets egentliga mål långt ifrån är att full-
komna den romantiska kärleken; det är att. ut6öra ett helt annat verk i
människans hjätta, att fullborda en oändligt mycket mer genomgripande,
mystisk, alkemistisk förvandlingsprocess; vad jag menar år detta: att
föraandla den romantiska kädeken, eller vad som fanns av den i början,
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till en verklig och oförstörbar mänsklig kärlek, en osjälvisk kärlek, vilken
inte utesluter det sexuella begäret, naturligwis, men som blir mer och
mer oberoende av detta och i sin högsta form till och med kan vara full-
komligt fÅ fÅn sexuellt begär och samliv, en gemenskap grundad på det
väsentligt andliga i dess natur; där den ena ger sig själv som gåva till den
andra, helt och fullt och oåterkalleligt 

- för d,en arcdras skttll.
Äktenskapet kan alltså vara en sann kädeksgemenskap mellan man och

kvinnao byggd inte på sanden utan på hälleberget, darfor att den byggt
pä äkta mänsklig, inte animal, äkta andlig, äkta personlig klrlek medelsr
självförsakelsens hårda disciplin och med hjälp av offer och rening. I en

fritt strömmande ständig ebb och flod av känslor, själsrörelser och tankar
kommer då var och en av dessa båda genom kärlekens kraft att ha del i
den andras liv, det personliga liv som enligt naturens lag är den andras
egen domän, som inte kan delas med andra. Och vidare kan båda bli ett
slags skyddsängel för den andra, alltid beredda, som skyddsänglar måste
yara, 

^tt fArläta den andra; evangeliets bud om ömsesidig förlåtelse ut-
trycker, enligt vad jag tror, ett fundamentalt krav, som gäller inte bara
i den övernaturliga ordningen utan även och lika mycket i den jordiska
och timliga, och inom till sin art naturbestämda grupper som familjen
och till och med i politiska samhällen. Då kan, med andra ord, var och en
av dem verkligen ge sig helt åt den andras väl och åt hans frälsning.

Från dessa allmänna reflexioner kommer jag nu till Amerika. Jag in-
skränker mig till en kort skissering av ämner urförlig behandling
skulle, misstänker jag, kräva en hel bok.

En mängd intressanta synpunkter har jag funnit i en bok av David L.
Cohn, Loue in Anceilca (1942), som jag läste för nägta är sedan. En
smula grunda, kanhända, men kloka och värdefulla som iakttagelser.

Att borja med skulle jag vilja säga att problemet förhållandet mellan
könen förefaller mig ännu viktigare och mer dramatiskt i Amerika än

forhållandet mellan arbetsgivare och arbetare eller t. o. m. rasproblemet.
Därefter måste jag säga som min uppfattning att amerikanerna modigt

och med mycken god vilja har försökt basera äktenskapet på ömsesidig
karlek (mer än på sociala hänsyn, släktintressen, arvsutsikter etc.) och
låta det bli en källa till lycka för mannen och hustrun såsom personlig-
heter med samma rättigheter och samma värde.

Detta är gott och väI, utom såtillvida som försöket inte verkar så syn-
nerligen framgångsrikt, och att den goda viljan i allt för mänga fall slu-
tar i olycka och konflikt, troligen till följd av nägot grundfel i uppfatt-
ningen av det ideal jag nyss nämnde, och som i och för sig är fullkomligt
riktigt, men kan förstås på ett felaktigt sätt, nämligen om man med kär-
lek menar romantisk kärlek och med lycka individuell jagutlevelse.
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Min slutanmärkning är den, att detta problem, som hotar att göra sö-
kandet efter lycka till en besvikelse för så många människor, kommer
att få en lycklig lösning 

- 
i den mån det över huvud gär att åstadkomma

någon sådan i mänskliga frägor 
- 

när amerikanerna blir medvetna om
två viktiga grundsanningar.

Den första är den, att kärlek inte är sexualiter, och att den kerlek på
vilken äktenskapet måste grundas inte i första rummer är sensuell passion,
I'am.oar-passion, och inte heller romantisk kädek, den trolldryck, som
förhäxade Tristan och Isolde, utan en djupare och mera varaktig kärlek,
som den romantiska kärleken måste förvandlas till, och i vilken sexualitet
och passion endast är det första incitamenret. Denna djupare och varakti-
gare kärlek uppstår och utvecklas på det rent mänskliga och andliga
planet, där den ene accepterar uppgiften att framälska och vårda det som
den andre i sitt innersta väsen är,och där viljan är helt och fullt inriktad
på den älskades bästa och lycka.

Den andra sanningen är den, atr om man i namn ay bådas likvärdighet
förväntar att äktenskapet skall vara ett förverkligande, en utlevelse ay
det man tror vara ens personlighet, men som i själva verket bara år jag-
centrerad individualitet, så drar man över sig ett helvete av besvikelser och
bitterhet; ty utan verklig mänsklig kärlek är äktenskapet en sorts träl-
dom; och äkta mänsklig kärlek är till själva sin art etr urgivande av sig
själv, dvs. precis motsatsen till ett jagcentrerat hävdande av ens individua-
litet.

Det är således genom försakelse av jaget som verklig kadek mellan man
och kvinna leder till en högre form av frihet och lycka, vilken är av rent
andlig natur och i vilken vars och ens personlighet växer och lyfts, där-
igenom att yar och en i främsta rummet är centrerad i den andra och ser
sitt käresta jag i den andra. Till skillnad från kerleken som begär eller
lidelse har vi här atr göra med karlek som extas, i ordets rent språkliga
betydelse: människan lyfrs över och existerar utanför sig själv.

Jag påstår inte att dessa två sanningar efterlevs mer någon annanstans.
på jorden än i Amerika, eller att det år lått att realisera dem i ett äkten-
skap.

Men jag påstår att dessa två sanningar visar oss på den enda möjlig-
heten att få det amerikanska försöket att grunda äktenskapet på ömse-
sidig karlek att lyckas; att fä det att skänka lycka ät. man och hustru
med samma mänskliga värde och rättigheter.

Med andra ord 
- de uttrycker den verkliga, sanr mänskliga innebörden

av det ideal som det amerikanska äktenskapsbegreppet srräcker sig efter.
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Barbara Vard: Fiue lileas that cbange the
Voild. The IJniversity College of Ghana,

om ett led i celebrerandet av Ghanas första årsdag som självständig
nation instiftade dess premiärminister Dr Kwame Nkrumah är l9i7

de årliga föreläsningsserier vid Ghanas Statsuniversitet, vilka för att hedra
tre framstående pionjärer inom Guldkustens undervisningsväsen kallas
>The Aggrey-Fraser 

- 
Guggisberg 

- 
Lectures>>. Till att hålla den första

serien föredrag kallade han den kända sociala och politiska skriftställarin-
nan, L a d y B arb ar a I ack son-Vard, vilken är en av tidskriften
Tbe Econotnist's fråmsta krafter. Som ämne valde hon fem ledande id6er
inom vår moderna värld: nationalism, industrialism, kolonialism, kom-
munism och internationalism. Föredragen har nyligen utkommit på
Ghanauniversitetets förlag i en liten volym Fiue ldeas tbat change tbe
Vorld, som visar att Dr Nkrumahs val av Barbara Vard som inledare i
serien om modern samhällskunskap var mycket gott.

I likhet med hennes föregående verk, särskilt Faith and Freed.om och
Tbe Vest at Bay, visar den lilla volymen hennes vidsynta historiska kun-
skaper och filosofiska skolning, liksom hennes förmåga att göra ämnet
lätt tillgängligt med en klar och enkel precision, vilken i detta fall bör
ha väl passat det ännu kanske ifräga om västerländsk iddhistoria inte sär-
skilt välbevandrade auditoriet. Den orädda insikt hon äger om vår tids
f.arliga problem: rashatet, det kalla krigets terrorfront, Sovjets nya im-
perialism och den västliga världens ideologiska villrådighet använder hon
här fOr att med lugn och balans i omdömet sätta pä sin rätta plats de
mänga förvirrade och felaktiga begrepp, som ännu är i svang endast
genom en sorts tröghetens lag som hindrar människor att. göra rent hus
med dem. Numera motsvarar dessa begrepp ingalunda de företeelser de
en gång myntades för att täcka. Det är en oerhörr viktig uppgift att söka

sanera vår nutidsvårld frän det vacuum, som bildats genom att så många
av nutidens id6er förlorat kontakten med den ekonomiska, moraliska och
sociala verkligheten och opererar i f.arligt. oberoende av fakta och förnuft.

Inte minst är ju detta fallet med anhängarna av de mera extrema poli-
tiska riktninSar, som delar upp världen mellan sig och gör väldiga skaror
av människor 

- 
medvetet eller omedvetet 

- 
till en sorts ideologiska falsk-
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myntare. Ty som Koestler skriver om detta fenomen iThe God tbat faileil:
>Gradvis l;rde jag mig misstro min 'mekanistiska' upptagenhet av fakta
och begynte istället översätta fenomenen kring mig i ljuset av dialektisk
marxism. Det var ett lyckligt tillstånd; då man väl lärt sig behärska tek-
niken, störde fakta en inte alls längre.>

Visserligen förekommer ju sådana klyftor mellan idd och verklighet
också inom demokratiska system, bland annat föreställningen att allmän
rösträtt är detsamma som demokrati, då den i själva yerket ibland tyärtom
kan vara majoritetsförtryck. Men det finns dock ingen liknelse mellan
dessa mera beskedliga villor och den fantastiska värld kommunismen gjort
till sin och varifrån dess ledare drar sina väddspolitiska slutsatser, bland
annat, att kapitalism nödvändigtvis resulterar i krig.

Inte för inte skriver Barbara Vard, att >det är en tanke, som borde
skrämma litet var att män, sådana som Chrusjtjov och Chou-En-lai, trots
sin kraft och intelligens är verklighetsfrämmande i en grad, som i ett
vanligt samhälle skulle predestinera dem för intagning på sinnessjukhus>.
Hela världen har ändrat sig, men deras världsbild förblir densamma. Det
hjalper inte att det andra världskriget som sin grogrund hade nationalism
och inte kapitalism. Likaså har Storbritanniens uppgivande av sitt im-
perium för mer än elva år sedan ännu inte trängt fram genom de kom-
munistiska fantasidimmorna. I dem står de kapitalistiska länderna alltjåmt
som rabiata imperialister, drivna av sin fruktan för överproduktion
hemma till kamp moc yarandra Iör marknader i andra världsdelar, men
framför allt upptagna ay att söka oskadliggöra de fredsälskande härskarna
i Kreml och Peking. . . 

,r

Barbara tVards kapitel om kommunismen är utmärkt genom sin lidelse-
fria, resonabla ton, liksom även de andra kapitlen gör samma intryck av
lugn överblick. Möjligen har hennes nationalitet fått henne att i kapitlet
om kolonialismen bli litet böjd för att överskatta dygden hos det brittiska
imperiet, då det avstod från sina besittningar dygd som väl ändå
delvis skylldes nödvändigheten? De fruktansvärda förbrytelser den vita
rasen gjort sig skyldig till då den i sin okunniga vidskepelse om egen
överlägsenhet lade hela färgade kulturer öde, är något som hon i samma
kapitel går förbi med måhända något för ostört lugn. Hon noterar emel-
lertid att inom sitt välde har Sovjet gått motsatt väg och uppmuntrar
€genarten hos sina minoriteter. Men egendomligt nog nämner hon ej att,
som ett led i Sovjets nya imperialism, det ryska språket jämte det in-
hemska numera måste inläras i afla skolor bland dessa minoriteter liksom i
satellitstaterna.
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En annan invändning - 
för att få slut på dem - är att industrialis-

men väl ändå knappasr är en idö, ätminstone inte i paritet med de andra
idder hon skildrar. Författarinnan kunde undgått denna invändning, som
den brittiska kritiken också gjort, om hon låtit sitt kapitel om industria-
lismen bli en underavdelning i den briljanta exposd hon gör över inter-
nationalismen. Ty hon har ju ändå tvingats att i denna exposd räkna med
de revolutionerande tekniska nybildningar atomklyvningen fört med sig,
som basis för den stora ansträngning till en fredlig human och kristen
lösning av problemet om mänsklighetens fortsatta existens, som världen
måste göra 

- eller gå under.
I detta som i andra kapitel fördelar Barbara Vard rättvist tadel och

beröm åt bägge det aggressiva och det defensiva stormaktsblock, som står
mot varandn i vära dagar. Hon klandrar Västmaktsblocket för den obe-
gripliga svårighet för samarbete, som är Sovjets främsta bundsförvant.
Hon frågar sig i vilken grad Kremls härskare är behärskade, inte blott av
rationell misstro till motståndarna, utan också av irrationell skräck för
sin egen ideologis bestånd. >Rent förnuftsenligt sett>, skriver hon, >kunde
ju den s. k. finska lösningen ha apterats av Sovjet i östra Europa likaväl
som i Norden> 

- 
dvs. det modus vivendi som existerar i vårt grannland,

vars autonomi mot en viss alliansskyldighet ju respekteras av ryssarna.
Säkerligen skulle den lösningen varit lika utförbar, menar hon, i lJngern,

Tjeckoslovakiet m. fl. länder, som den visat sig vara i Finland. Men i stäl-
let har Sovjet valt att, påtvinga dessa länder regimer, vilka, som ju Chru-
sjtjov själv erkänt, varit omänskliga terrorsystem. >Om Sovjet anser att
blott kommunister är pålitliga och att alla and,ra regeringsformer är po-
tentiala västmaktsallierade, skullerr, skriver hon, >Sovjets handlingssätt
åtminstone ha en inre logik, även om inte yttre verklighetsunderlag>. Men
världen tvingas genom Sovjecs oerhörda upprustning att ta med i beräk-
ningen att Ryssland kan vara fast besluten att etablera en världsordning
av kommunistiskt snitt 

- 
med list där detta är möjligt 

- 
med våld om

detta blir nödvändigt. Den stärkes i denna farhäga 
- 

att upprustningen
inte bara beror på Sovjetskräck för Amerikas innehav av atombomben, utan
också på dess planer på världsherradöme och expansion - av det faktum
att överallt dar de nya länderna, som t. ex. Burma och Indonesien visat
sin brist på stadga är Sovjet-Ryssland framme och gör oron allt större.
Ett nästan ruskigt prov på den svindlande farten mot avgrunden just nu,
av all- inom parentes sagt 

-Barbaru 
Vards bok på denna punkt redan

år daterad. Bredvid Sovjet borde hon här ovan som ytterligare exempel

ha anfört Sovjet-Kina!
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Det är på denna punkt klyftan mellan gamla begrepp och nya verklig-
heter sätter in som en sorts global ättestupa. Två idder står mot varandra,
av vilka den ena inte känner igen den andra, ja, inte har minsta möjlig-
het att förstå den. Mot ett maktblock, besatt av visioner om väddsherra-
välde, står ett maktblock utan någon vision alls. Västerns imperium är
ideologiskt sett likviderat för flera decennier sedan och faktiskt setr för
tolv år sedan. Tolv år är en mycket kort tid för nya nåtioner att, sä att
säga, sätta sig. Vi som är gamla nog, minns den eviga oroshärd Balkan
var före första världskriget; gång på gång lyckades man från olika makt-
håll begränsa bränderna, som flammade upp därinom 

- 
i111211 de slut-

ligen tog överhanden i 1914 års världsbrand. I denna tid har halva världen
balkaniserats. Som Barbara Vard säger: >>Man behöver inte någon särskilt
känslig seismograf för att känna den oerhörda oro under jordytan, som
när som helst kan befaras kulminera i vätebombens svampmoln.r,

Men allt är dock inte bara mörker och hopplöshet; även ur myrper-
spektivet av fyrtio år kan vi se att Moskvas kalkyler, baserade på >objek-
tiva ekonomiska lagar> är lika villkorliga som >massornas utarmning ge-
nom industrialismen> och andra marxismens favoritvidskepelser. Vi ser

också av titoismen att ett land kan bli kommunistiskt utan att bli en
Moskva-satellit. Slutligen är den kinesiska revolutionen en annan väg-
visare bort mot Kreml som >>det tredje Rom> osv.

Vad som dock är viktigast av allt, menar Barbara Vard, är att >Kom-
munistryssland överger sin gamla vision om världsherradöme och Västern
skaffar sig en ny vision>>. Men denna nya vision får inte .vara er:. vision
om herradöme utan om gemensamhet och demokratiskt ansvar, delat med
hela mänskligheten. Västerns inflytande på världen är ännu icke, såsom

det skulle vara, rotat i de principer, som styr dess sociala liv inom de olika
ländernas nationella gränser. Västern baserar sina samhällen på lag och
ordning och på ett nekande till oansvarig våld. Men vad dess stater gör
hemma hos sig själva måste de göra ute i världen. I stället för att syssla

med de nationella särintressen, vilka ännu tar mer än nio tiondelar av
deras kraft, borde de koncentrera sig under denna dyrbara, kanske sista

nådatid, pä att, söka nå det högsta nationella och internationella mål som
finns: Besland4bet och balans utifrån ett legalt och polisiärt system
med grundvalen lagd i den kristna synen på människovärdets evighets-
värde.

Istället för att energiskt söka förverkliga detta ideal av samarbete har
Västern hittills valt splittring och låt-gå-taktik. Den har med obegripligt
lättsinne låtit Sovjet monopolisera propaganden för avrustning. Ryssland
har lagt tonvikten på fOrbud mot atomvapen 

- 
ett förbud, som vinner

genklang i varje människohjärta. 
- 

Men detta har den lilla haken att,
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som Barbara Vard påpekar, >om förbud mot atomyapen blir verklighet,
kommer mannen med tankvapnet att bli allsmäktig>. Mänskligheten är

- 
med rätta 

- 
hypnotiserad av skräck för atomvapnet, men irrationellt

nog inte lika rädd för massmotoriserade massarmder; därigenom har
Sovjet-Ryssland och Sovjec-Kina med sina tusentals tanks och millioner
soldater så lätt förmått dirigera debatten bort från de vapen de själva
har och till de vapen Västern litar på! Detta sista vore kanske något som
fredsvännerna i och utom Amsa här i landet inte alldeles borde glömma
bort. I detta sammanhang har Barbara tVard några tänkvärda ord att
säga om separat avrustning, som hon anser vara en inbjudan till världs-
anarki. Ingen nation borde ens tänka pä att ge upp sitt självförsvar annat
än till ect genom säkra överenskommelser garanterat internationellt helt,
mäktigt att kontrollera och strafi.a fredsbrytaren.

På tal om de olika slags av neutralitet, varigenom småstaterna söker
uppehålla sin prekära existens mellan tvenne fullrustade stormaktsblock,
sätter författarinnan i decta sammanhang mot varandra den typ av neu-
tralitet vi är vana vid från Mellersta östern och östra Europa och som
inte är anflat än ett evigt manövrerande för att nä för den egna nationella
fördelen favorabla positioner, och den positiua neurraliter, vilken på allt
sätt söker medla i konflikterna, föreslå lösningar, skapa fredliga prejudi-
kat 

- 
med ett ord stadigt och tåligt strävar framåt mot en slutlig lag-

bundenhet. >Jag tror>>, slutar hon detta avsnitt, >att. särskilt svenskarna
arbetar i denna positiva anda och att de kontinuerligt främst använder
sin neutralitet för att stärka, i stället för att försvaga förnuftets och för-
sonlighetens makter i världen>.

Man kan bara säga att detta är en fin eloge, och att man hoppas, att vi
förtjånar den och skall kunna fortsätta att göra det!

Anna Lenab Elgström

LJU S SPÅR

Jag älskar det som är
före allt skapat.

Jag älskar den som är,
innan allt blev till.
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Genom det som blev sagt,
syns två ljusspår noggrant dragna.
Den som 'år, har lämnat efter sig

sitt eko: - Jag vill!

I mörkret brinner eldar,
som gnistrar och flagar
i dans ef.ter lagar,likt insekters rytmik.
Men i tidernas jordskred
en evig stämma klagar. . .
Man hör den i marterade själars

kvalda skrik.

Från två ljusspår som lyser,
likt skenor i natten,
dar liv rusar fram
på en räls av trygga ord,
hörs suset av eviga, brusande vatten,
som tröstande styrker
med kraft från källans bord.

Jag älskar att lyssna
vid den eviga elden,
där det forsar i mälden av världens mörka brygd.
När törsten mig bränner,
jag bär min del av gälden,
som alltjämt måste sonas

med offrets domda dygd.

Jag älskar det som är
före allt skapat.

Jag älskar den som är,
innan allt blev sagt.
Genom det som blev till,
syns kartan noga tecknad
med ett nät av ljusspärslinler
i Guds skapelseakt.

Magdalena Bergström
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NIELS STENSEI\TS VÄG FRÅN
ÄNÄTOMIEN TILL TEOLOGIEN

1

J Jnder firandet av Kristi lekamens fest i Livorna den 24 juni 1666 ägde
\J en omärklig men betydelsefull tilldragelse rum. En av åskådarna, den
danske anatomen Niels Stensen, hade kort innan rest dit från Florens -där han bodde som gäst hos storhertigen Ferdinand II Medici 

- 
och han

blev mycket gripen, ja uppskakad av den kyrkliga festen. Antagligen
var han den ende som förblev stående i den oöverskådliga mängden av
knäböjande 

- 
som lutheran kunde han inte ta del i ceremonien på samma

sätt som de övriga. lvlen det som han då upplevde ställde honom in{ör en
påträngande samvetsfråga. FIan har senare själv uttryckt den sålunda:
>Antingen är denna hostia bara ett vanligt stycke bröd och de som till-
ber den är förryckta 

- 
eller också är detta Kristi sanna lekamen. Och

varför läter jag då bli att ära den?>>

Niels Stensen var hemma i Nordeuropa. För skandinaver, som reser i
de katolska länderna, är ännu i dag Kristi lekamens fest en gåta eller en
orsak till anstöt. I en svensk konversionsberättelse frän värt, århundradel
läser vi:

>Sommaren 1912, dZ jag en tid arbetade på fysikaliska institutet i Freiburg, åsåg jag
en stor Kristi Lekamens fest. I den härliga domens dunkel var allting vackert, men den
långa processioden genom staden fann jag förskräcklig. Allt verkade så trasgrant ute i
solskenet och jag upprördes över att se en hel del av universitetets professorer och stu-
denter gå med i cåget. Det fOll mig icke etr ögonblick in, att de i själ och hjärta kunde
vara med på denna 'vidskepelse'. I mina ögon voro de endast hycklare . . . FIur skäms
jag icke nu över min okunnighet.>

Kanske reagerade Stensen att börja med på samma sätt, men hans vakna
teologiska medvetande tillspetsade frägan. Han hade sysslat med kontro-
versteologi, och upplevelsen gav honom en ny impuls att tänka över de

katolska konsekvenserna, men var ur stånd aft själv lösa frägan. Efter en
tid trängde den sig dock på honom med förnyad intensitet.

Stensen hade vid storhertigens hov lärt känna hustrun till sändebudet

' Eva von Bahr-Bergius: Min aäg tillbaka till kristenilom.en, IJppsrla 1933.
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från Lucca, Donna Lavinia Arnolfini, och under samtal med henne snart
kommit in på religiösa frägor. När hon frägade honom om han hyste in-
tresse för den katolska religionen, svarade han undvikande. Då fällde hon
ett yttrande, som på nytt uppskakade honom. >Om mitt blod kunde över-
tyga dig om denna nödvändighet>, sade hon, uskulle jagbe Gud om nåd
att i detta ögonblick som ett vittne få ge mitt liv fOr dig>. Detta >den
kristna kärlekens oväntade argument> blev av avgörande betydelse. Den
berömde anatomen insåg att han dittills hade försummat något väsent-
ligt. Han måste ändra sitt liv.

Andra personer trädde in på scenen, däribland Lavinias biktfar, för
vilken Stensen kunde frarnlågga sina tvivel. Stensen avlade också nya be-
sök hos sin väninna, men en dag forklarade hon att umgänget dem emel-
lan måste upphöra, om han inte kunde besluta sig för att klart ta ställ-
ning. På Alla själars dag är 1667 upplevde Stensen att Gud genom en

nådeshandling >tog honom vid handen>. I början av december, ett och
ett halvt år efter upplevelsen på Kristi lekamens fest, bekräftade han i
närvaro arr patern och nuntien sin övergång till den katolska kyrkan.

2

Niels Stensen hade inte tagit det lättvindigt med sin konversion. Sedan

flera är tillbaka hade han grubblat över de teologiska systemens logik,
kristenhetens splittring i sekter, naturvetenskapens andliga innebörd. En
särskild roll f<;r hans forskning spelade filosofen Rend Descartes' metod
>att söka sanningen genom att tvivla på dess visshet och . . . att irrte Yara

nöjd, förrän man genom bevis och experiment fått sin åsikt bekräftad>.
Men när han hade tillfätle att anatoliiriskt pröva Descartes' teori om tall-
kottkörteln och hjärtat, fann han att filosofen hade utgått från falska
premisser. Redan vintern 1664-166t i Paris begynte hans tro på Descar-
tes att definitivt vackla. I ett föredrag om hjårnan vågade han för första
gången offentligt ta avstånd från dennes hypoteser.: >När de män som

av många betraktas som gudar i en så klar, lätt och experimentellt bevis-
bar sak påstår något så falskt 

- 
hur kan jag dä veta att de är mera tro-

värdiga, när de frambär sina dogmer om Gud och själen, med vilka man
inte kan anställa några experiment?>

Rend Descartes var ingen motståndare till den katolska kyrkan. Men
med honom tog de individualistiska strävandena i nya tidens filosofi sin
början, strävanden som sökte komma till rätta utan den säkerhet kyrkan
bjuder. Genom sin kritik av Descartes kom Stensen i motsättning också till
en närbesläktad ande 

- Spinoza. Under sin vistelse i Holland L6t9-I664
hade han i Rijnsburg tillhört denne filosofs närmaste vänkrets, och efter
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sin övergång är 1667 kände han det som en plikt att rättfårdiga sig in-
för Spinoza. Genom en skrift Om d.en sanrca filosofien gav han är 167l
uttryck åt sina farhågor för att det moderna tänkandet kunde vara till
skada för kristendomen. FIan förebrådde Spinoza för att leva mitt i den i
rörelse stadda materien så som om rörelsens upphov vore frånvarande eller
inte existerade 

- 
det var en kroppens religion, inte själens, som Spinoza

införde, >>Hur omsorgsfullt du än må ha utvecklat och omgestaltat den
cartesianska filosofien, kan den ändå inte tillfredsställande förklara ens
'ett enda fenomen 

- 
hur materiens inverkan på materien kan varseblivas

av den med materien förbundna själen. Vilken annan kunskap kan du
ge om själen än den kvantitativt matematiska forskningen ger?>

Spinoza svarade aldrig på Stensens brev. Av en skrivelse från honom
till en annan konvertit i vänkretsen, Burgh, kan vi dock sluta oss dll
hans reaktion. >Vad jag knappast kunde tro, då jag hörde.det av andrar>,

skrev Spinoza hösten 1675, ett och ett halvt år före sin död, >har jag nu
fätt bekräftat genom ert brev. Ni har inte endast blivit medlem av den
romerska kyrkan, utan också en av dess ivrigaste förkämpar, och ni har
redan lärt er att förbanna och rasa mot hennes motståndare. Jag hade be-
slutit att inte svara på brevet, då jag år övertygad om att ni är i större
behov av tid än av argument för att återvända till er själv och dem ni
tillhör. För att inte tala om andra orsaker, om vilka ni tidigare var ense

med mig, då vi en gång talade om Stenonius (Stensen), i vars fotspår ni
nu har trätt.))

Man kan knappast föreställa sig ett finare förakt för Burghs konver-
sion. Dec är modern fritänkaröverlägsenhet som talar ur Spinozas fort-
satta brev. Han försökte övertyga Burgh om att hans kyrka lika mycket
var tiden underkastad som >>många andta hristna kyrkor> eller sekter och
att den katolska religionen inte hade några företräden framför de andra,
t. ex. den indiska. >Men t. o. m. om rr.an ar\tar att alla de orsaker ni fram-
för kan anföras som försvar för den romerska kyrkan, tror ni då att ni
därmed matematiskt har bevisat denna kyrkas auktoritet?>>

Säkert inte. Burgh var i motsats till sin föregångare Stensen helt ur
stånd att logiskt uttrycka sina tankar, och han gav snarare prov på en
otålig konvertitiver, med vilken den store filosofen kunde leka som med
en boll. Av tonfallet i Spinozas svar kan vi dock få ett begrepp om hur
svårt det måste ha varit för Stensen att hålla stånd inför en sådan dom-
stol.

Det var inte endast inför Descartes och Spinoza, som Stensen sökte rätt-
f.erdiga sitt religionsbyte, utan också inför den tredje portalgestalten i
nya tidens filosofi, Leibniz. Denne filosof uttalade sig alltid med respekt
om Stensen, han ansåg honom som en alltför rättskaffens man för att
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han skulle kunna tvivla på uppriktigheten i hans konversion. LInder se-
nare år uppsökte han honom som en vän, höIl tillsammans med honom
lärda samtal eller ventilerade ekumeniska planer. Det var också Leibniz,
som försökte förmå Stensen att återvända till den vetenskapliga kallelse
som han ansåg vara den enda riktiga för honom och att upphöra att syssla
med andliga frägor. Men alla omvändelseförsök var förgäves.

3

Hur kom det sig att en i hela Europa berömd naturforskare som Sten-
sen, av vars insats man väntade stora resultat, offentligt vågade ta ett
sådant steg? Vad var det som förmådde honom att dä 

- 
efter det trettio-

åriga kriget, under vilket den katolska kyrkans anseende i Europa kata-
strofalt hade sjunkit 

- 
troget ansluta sig just till denna kyrka? Han

överöstes med förakt och hån, såsom det var brukligt under reformations-
tiden. Teologieprofessorn Nold kallade honom >Satans proselyt, som firar
sitt offer vid Babylons altare>.

I år har en länge väntad tysk biografi av Stensenforskaren Max Bier-
baum över Niels Stensen kommit ut.2 I korthet innehåller den alla väsent-
liga fakta och ger ett levande porträtt av Stensen. Vi möter etr tidigr ut-
vecklat geni, som sedan utan att bekymra sig om sin egen karriär och den
berömmelse den bragt honom offrar sig för kyrkan.

Stensen var son till en guldsmed i Köpenhamn. Fadern hade en anlitad
verkstad och en aktad ställning, när han är 1644 avled och efterlämnade
den sexårige Niels. Modern, som redan varit gift tre gånger, ingick för
affärens skull ett f.jerde äktenskap, och detta bragte oro och ensamhet in
i det känsliga barnets liv. Genom en sjukdom hade han från sitt ttedje
till sitt sjätte levnadsår varit instängd inom hemmets fyra väggar.

Redan som ung var Stensen gripen av en passion för naturvetenskaplig
forskning. På högskolan studerade han utom kemi och botanik också
anatomi, för vilket Köpenhamn då gällde som inrernationellt centrum.

Stensens första stora upptäckt, som gjorde honom bekant som tjugu-
tvååring, var munspottkörtlarnas utlopp, vilket sedan dess bär hans namn

- 
ductus stenonicus. Upptäckten skedde genom en tillfällighet. Vid

dissekeringen av ett fårhuvud stod han i begrepp att dra bort hudlagren
och öppna hjärnan, då han kom på tanken art först undersöka munhålans
organ. >Dä jag i denna avsikt följde venernas och artärernas vägar,
märkte jag att min knivspets inte längre var inklämd mellan hudlagren
utan rörde sig fritt i en ihåligher, och dä jag förde instrumentet framät,
harde jag det stöta mor tänderna.>>

-' llo Si"rbaum: Njels Stensen, Yon iler Anatomie zur Tbeologie 1638-1686, Miinster
t 9 i9, Aschendorff.
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Denna beskrivning för oss raka vägen till upptäcktens statu.s r.ascerudi,

de övertygar genom sitt enkla, personliga tonfall. Trots detta gjordes
Stensen äran stridig av hans lårarc, tysken Gerhard Blasius, som tillskrev
sig själv hans forskningsresultat. Stensen rrar tvungen att offentligt för-
svara sin ära som upphovsman. Vetenskapen gav honom rätt, och där-
igenom inpräglades hans namn ännu tydligare i specialisternas minne, än
om hans ära hade varit obestridd.

Stensens vetenskapliga bedrift är allmänt erkänd, hans upptäckter,
som alla gjordes i ungdomen, anses genialiska. De var dessutom inte be-
gränsade till anatomien utan omfattade andra, på den tiden outforskade
områden. Lr 1666 fick han under en vistelse i Italien en haj att dissekera,

och denna tillfallighet hade oberäknade föl.jder. Stensen lade märke till att
de dittills oförklarliga >tungstenarna frän Malta> hade en viss likhet med
hajens tänder. Genom att kombinera det till synes helt oförenliga kom
han på hypotesen om djurens förstening och upptäckte på så sätt fossilens
betydelse för utforskandet av jordens historia. Han blev sålunda )>grun-

dare eller förelöpare för tre vetenskapsgre^ar, geologi, paläontologi och
kristallografi> .

Ar 1673 följde Stensen en kallelse att hälla föredrag i hemstaden

Köpenhamn. Fastän man kände till hans konversion, var tillströmningen
till Theatrum anatomicum enorm under dessa februaridagar. Stadens tid-
ning, som utgavs på vers, skrev en hyllningsdikt: >Men vad säger du,
sångens gudinna, om vår Steno? Prisa honom inte, ty denne vise man flyr
lovtal. Säg endast detta, att den som har lust att se märkliga ting borde
se, fråga, läsa Steno.> En åhörare klandrade visserligen Stensens religiösa
övergång, men kunde dock ej avhålla sig från att hånföras av >detta
enastående nåturens orakel, vars kniv själve Hippokrates skulle ha beund-
rat>).

För obduktion hade Stensen flätt ett av bödeln levererat kvinnolik,
som säkert ännu bar spår av den våldsamma avrättningen. Som andra
försöksobjekt låg en ren på obduktionsbordet. Föredragshållaren gick lik-
väl inte genast till verket, utan inledde demonstrationen med att på latin
prisa den mänskliga kroppens skönhet. >>När en enda liten del av den
mänskliga kroppen är så tilldragande och så djupt griper åskådaren, vil-
ken skönhet skulle vi inre se, vilken hänförelse skulle vi inte känna, om
vi i anden kunde skåda hela det konstverk kroppen representerar, ja,
också betrakta själen, som betjänar sig av så konstfärdiga verktyg, och
om vi slutligen kunde se alla dessa företeelsers ursprung, som vet allt vi
inte känner till? Vad vi ser är skönt, vad vi .vet år skönare, allra skönast
det vi inte vet,>

Den sista satsen har ofta citerats, den kan gälla som en sammanfatt-
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ning av Stensens naturuppfattning, som hans testamente. Goethe använde
den i något förändrad form i sin skrift Zur Morpbologie.s I själva verket
är dessa ord ett uttryck för Stensens förvandling och öde. Den som vid
den avrättade kvinnans lik talade pä detta sätt, var inte längre mäster-
anatomen, som man här ännu lovprisade, utan en som man här inte ville
höra talas om 

- 
teologen, den kristne missionären, den katolska kyrkans

apostel.

4

Som synes härskade i Danmark en viss tolerans. I det närbelägna Sve-
rige bestraffades vid samma tid en övergång till den katolska kyrkan med
d<;den. Stensen skulle likväl aldrig ha kunnat få anställning som professor
i Köpenhamn. I vilken mån den kanske spärrade vetenskapliga karriären
påverkade hans beslut att vålja en prästerlig bana vet vi inte. Andra
möjligheter 

- 
t. ex. i Italien 

- 
stod ju öppna för honom. Kanske såg

han den hårda nödvändigheten som ett av de Guds tecken som han alltid
och överallt sökte. Knappt två år efter föreläsningarna i Köpenhamn av-
bröt lran i varje fall sin vetenskapliga gärning, och den 13 april 1671
vigdes han till präst.

En man av sådant virke som Stensen kunde varken återvända eller
länge vackla, han måste gå vidare. Hertig Johan Fredrik, som år 1611

hade blivit katolik under en vistelse i ltalien, ansökte vid den heliga sto-
len om en efterföljare ät den år 1676 avlidne apostoliske vikarien. Trots
att Stensen bad om att inte komma i betraktande fOll valet på honom,
och frågan avgjordes vid en audiens hos påven Innocentius XI. I slutet
av september 1677 reste han som biskop till Hannover.

Det var en ovanlig karriär 
- 

bara något mer än två år låg mellan
präst- och biskopsvigningen. Vikariatet omfattade mycket vidsträckta
områden i norra Tyskland, till vilka är 1678 också Danmark och Norge
fogades. Stensen fick alltså som första arbetsfält lära känna ett katolskt
missionsområde vid tiden efter trettioåriga kriget, provisoriska nyplan-
teringar med svaga rötter och utan säkerhet för framtiden. De försam-
lingar som fanns bestod ofta av utlänningar, som visserligen bildade en

första kärna, men som genom sina nationella särintressen inte befordrade
enheten. Därtill kom de andra diaspora-sjukdomarna, bristande organisa-
tion, prästbrist, otillräckliga medel, ljumhet, assimilering genom blandade
äktenskap och motståndarnas försök att hindra den mödosamma nybe-
gynnelsen.

Ångrade inte Stensen djupt att han bytt bort en glänsande vetenskap-

" H"i".i"'h-Roos SJ: Goetbe uncl Niels Stensen i Stenonia Catholica 1957 nr l.
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lig bana mot en så otacksam uppgift? Han tillhörde ju Europas berömd-
heter och hade så gott som bränt alla broar bakom sig.

Att han blev besviken är ett faktum. Han berättar själv om den första
kalla vintern i Frannover och om en ännu större >själarnas kyla>. Han
ansåg sig också långt ifrån lämplig att svara för den så nödvändiga prak-
tiska administrationen i stiftet. under denna kris var det som Leibniz
åter sökte upp honom och med till synes full rätt påpekade hur resultat-
lös stensens andliga mission var och hur mycket som kunde väntas av
honom, om han återvände till sin rätta uppgift, vetenskapen. Men varken
i detta avseende eller i fråga om de konfessionella unionssträvandena som
filosofen arbetade för lyckades de nå ömsesidig förståelse. Leibniz drog
sig slutligen besviken tillbaka. >Herr steno är. . . en personlighet med för-
tjänster, lärdom, nit och rättskafienhet>, förklarade han. >Det förefaller
mig endast som om han ibland föredroge småsaker framom det väsent-
liga.>

Den gamla förebråelsen mot den frivilliga bundenheten! >väsentligt>>
var för Stensen då endast apostolatet. Dårf.ör holl han trots de knappa
resultaten oryggligt fast därvid 

- 
också emot vännens välmenta råd. Han

kande sig kallad att i kyrkans nöd vara dess ensamma och trogna sände-
bud. Det är ingen >småsak>, fastän srensens formuleringar ibland kunde
ge ett sådant intryck åt en överlägsen tänkare som Leibniz. vikarien
nådde trots allt förvånansvärda resultat, över hundra konvertiter var en
frukt av de första månaderna i Flannover. Han predikade på tre språk,
tyska, franska och italienska. Ett äkta par Graziani vid hertigens hov gav
redan på den tiden helgonnamnet åt den nye >monsignore>. >prelaten
hade i fräga om {öda och klader sådana levnadsvanor som om han varit
den fattigaste person i världen. vid sin ankomsr till Hannover avböjde
han de ryttarc och vagnar som sändes emot honom av hertigen och ville
på apostoliskt sätt göra sitt intåg till fot.> Man prisade hans anspråks-
löshet, godhet och fattigdom, hans stränghet mot sig själv. Denne man,
som ännu kort förut hade gällt som etr verenskapens snille, förvånade
människorna genom sin förvandling till apostel.

Läget förändrades ännu mera till Stensens nackdel. Hertigen avled, och
då tronfciljden övergick till den prorestantiske brodern, hotade inte en-
dast vad som redan med möda hade uppbyggts att största samman, uran
stor takt behövdes också för att inte själva grundvalatna skulle vackla.
Redan i början av 1679 hade Stensen i Rom anhållit om atr man skulle
anförtro honom en mera begränsad uppgift. Det föreföIl då nästan som
en räddning, när han i oktober 1680 utnämndes till hjälpbiskop i Miinster.
I \[estfalen kom han till helt katolska trakter, där han kunde räkna med
den säkerhet som en obruten tradition skänker.
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Ferdinand von Fiirstenberg var överherde i Miinster. I samförstånd med
nuntien hade han valt Stensen till sin medhjälpare, och det var klart att
här en helt annan framtid öppnade sig än i diasporan. Stensen skulle dock
snart få erfara att rrya hinder uppstod, t. o. m. av ännu mera hotfull art
än i Flannover. Framför allt var biskoparna av Mönster världsliga lands-
herrar, och domkapitlet, som bestod av fyrtio medlemmar av riddar-
adeln, företrädde politiskt och ekonomiskt de besuttna familjernas in-
tressen. En danskfödd suffraganbiskop utan katolska familjetraditioner
kunde knappt vänta att här betraktas som något mer än en suspekt
främmande inkräktare. Han kunde aldrig nå social jämställdhet med de
övriga.

På grund av överherdens nästan ständiga fränvaro blev Stensens åt-
gårder, för vilka domkapitlets medgivande krävdes, i många fall oför-
verkligade. Han intresserade sig för liturgien och därför också för en re-
formering av kortjänsten, av vilken >knappt mer än en skugga> fanns
kvar 

- 
rrde av prästerna övergivna korstolarna tycktes vänta på att också

Gud skulle överge det hela och överlämna det åt icke-katolikerna, såsom
redan hade skett i andra stift>. Men domkapitlet var av annan mening.
Korstolarna förblev tomma.

Stensen, en nordisk man och född sanningssägare, tvekade inte att ge
uttryck för vad han tänkte. F{an riktade uppmärksamheten på förhållan-
dena i stiften för adliga jungfrur, som han under sina visitationer hade
lärt känna. Där förekom sedvänjor, som >fastän de kan tyckas beröm-
värda och hederliga i världens ögon är klandervärda i Guds ögon>. f
denna förvärldsligande barockens tid rekommenderade biskopen en skar-
pare gräns mellan den andliga världen och den profana, I hans korrespon-
dens med stiftsjungfrun von Galen återfinns följande uttalande om dan-
sen i jungfrustiftet Nottuln: >Guds barn! Dansmästarens musik eller lek
och munterhet i stiften och bland stiftsjungfrurna är en sorgesång och
sorgespel för änglarna och helgonen i himlen. Vilken sirlig och lovvärd
dans är det inte ... när själarna rör sig från en dygd till en annan, från
ödmjukhet till mildhet, från lydnad till tålamod, osv. Item . . . från Guds
närvaro till Guds allvetande, från hans allmakt till hans barmhärtighet,
från hans godhet till hans rättfärdighet.>>

Detta var inte moralism utan lidelse för den nya kyrkan i tridentinsk
anda, ett syfte för vilket han offrat det bästa han hade, vetenskapen. Men
han skördade motstånd. Jesuiten Johannes Sterck lät honom förstå, att
fördömandet av inrotade seder i Tyskland var en ömtålig sak och att det
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vore bättre om han anpassade sin reformiver efter >tiden och gynnsamma
omständigheter>.

Denna uppmaning gavs kanske inte förgäves, ty Stensen hyste en

särskild vördnad för jesuitorden, men i f.räga om sig själv tillät han inga
lindringar. På visitationsresorna använde han inte längre häst och vagn
utan gick dagligen sex eller sju timmar till fots och predikade tre gånger
om dagen. Hans kaplan 

- 
en f. d. officer som konverterat genom Stensen

- 
beundrade slagkraften i hans ord, de övertygade >inte bara genom den

tyngd en förnuftig bevisföring äger utan också genom godhet, mildhet
och Odmjukhet och genom den stora värdigheten och utomordentliga
anspråkslösheten i hela hans uppträdande>.

Spänningen mellan hjälpbiskopen och de kyrkliga instanserna tilltog
emellertid och nådde sin höjdpunkt, när Ferdinand von Fiirstenberg hade
avlidit kunde de missnöjda äntligen övergå till offensiven. Domka-
pitlet i Mönster, som klandrade Stensen för ,lättrogenhet och skrupulös
ängslighet>, tog med energi vara pä tillfället och uppställde kurfursten
och ärkebiskopen av Köln, Max av Bayern, som kandidat för biskops-
stolen i Miinster. Denne var en man >som på grund av försvagad hälsa
knappt kunde sköta sitt eget stift och som dessutom trots tridentinska
mötets förbud hade övertagit också biskopsdömena Liittich och Hildes-
heim>. Stensen protesterade i ett brev till Innocentius XI men kunde inte
inverka på handelsernas gång. Att han ändå såg objektivt på tvistefrågan
bekräftades av det danska sändebudets uttalande och också av den om-
ständigheten att påven aldrig godkände valet av Max av Bayern.

Då domkapitlet förbjöd Stensen all vidare biskopsvisitation och då han
anmodades att celebrera den mässa till den Helige Ande som skulle föregå

biskopsvalet, lämnade han den 1 september, dagen för nämnda gudstjänst,

Miinster och begav sig till Hamburg.

6

Det var alltså fråga om en flykt, en flykt tillbaka till diasporan. >Ham-
burg skulle ensamt vara värt, att. iag där ägnade mig åt själarnas väl>,

skrev han. Men snart mötte han åter de tidigare svårigheterna. I ett brev
tre månader senare underrättade han Cosimo di Medici om sina nya be-

svikelser, hans möjligheter var mycket begränsade, bekännelse till den

katolska kyrkan var enligt lagen straffbar. På de platser där missionärer-
nas antal räckte till, förekom stridigheter mellan ledarna för de katolska

församlingarna, det hela var >ett stort virrvarr>.
Stensen holl dock fast vid sin uppgift, fastän han tidvis kände sig över-

flödig, so\ra.nuflrerario, och lik >skuggan av en vikarie>. Också har ham-
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mades han av prestigehänsyn, genom att samma personer samtidigt var
underordnade den apostoliska vikarien och ordensmyndigheterna pä plat-
sen. Till fröken von Galen skrev han: >Jag tvivlar inte på att man kom-
mer att utsätta mig för all slags kritik. Jag behöver inte resa till de

otrogna, våra katoliker kan ge oss tillräckligt att göra, och dessutom
måste man möta motstånd från deras sida som skulle vara våra med-
hjälpare. Måtte Gud vända allt till det bästa.'>

Svårigheterna hopade sig emellertid också här, och därför bad han på-
ven om tillstånd till en ferie i Italien för att dfu f.örf.atta en teologisk
kontroversskrift. Han erhöll också i iuli l6st tillåtelse till denna resa

men gjorde inte bruk därav. Under tiden syntes ett nytt gynnsamt till-
fälle yppa sig för honom.

I Schwerin hade åter en regerande furste återvänt till den gamla tron.
Hertig Kristian Ludvig I hade konverterat, i4fört katolsk gudstjänst i
slottskapellet och väckt till liv en liten församling. Stensen kände detta
som en apostolisk kallelse och lämnade den 11 december 168I Hamburg
med postdiligensen. I Schwerin levde han i enlighet med sina tidigare
asketiska missionärsvanor, som om han inte alls vore biskop. Han sov inte
i en säng utan inrullad i täcken på golvet, han åt mycket litet och ställde
sig till förfogande där nöden kallade. Men på nytt erfor han att endast
hans personliga föredöme inte kunde göra mycket för att lösa de ofant-
liga diasporaproblemen. Här var det framför allt de blandade äktenska-
pens följder som tyngde honom. Barnen till den också annars hårt be-
trängda katolska minoriteten assimilerades lättare av den konfessionellt
starkare omgivningen, när föräldrarna hade olika tro än när familjen var
religiöst enhetlig. Men hur skulle man kunna kämpa mot natudagar?

Mitt i konfessionernas kraftfält bemödar sig Stensen om att sprida upp-
lysning. Visserligen tar han avstånd från Luther, då kristenhetens splitt-
ring var ett av hans motiv för konversionen 

- 
>Luther, du hade nittio-

fem teser, förskräckligt! Jag har bara en enda tes>> 
- 

återföreningen.
Men han kritiserar inte kärlekslöst protestanterna. ,>Gud vare tack, jag
har aldrig avsett att förbittra eller såra deras kyrka eller en enda med-
lem därav, något sådant kan inte legitima uia pävisas i mina skrifter.>

Under sådana omständigheter kan man visserligen inte heller i Schwe-
rin tala om framgång. Där fanns varken kyrka eller församlingslokal,
medlen var otillräckliga, fastän han använde allt han förfogade över till
atthjälpa fattiga eller konvertiter. En sådan församling hade till det yttre
slumkaraktär och var inte ägnad att verka tilldragande på religiösa sökare.
Man fick vara nöjd om nyplanteringen nätt och jämt kunde hållas vid
liv. >Man får aldrig hänge sig åt melankoli, Guds barn, eller kräva att ge-
nom döden befrias från korset>, rådde han i slutet av september 1686 sin
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väninna von Galen, och det förefaller som om han därmed sökte trösta

sig själv. Två månader senare, den ! december 1686, uppnådde Stensen

vad han tydligen länge hade åstundat: han avled kort före sin fyrtio-
nionde födelsedag i Schwerin.

7

Den döde fick inte ännu på länge vila ostörd. Han bisattes först i den

lutherska domkyrkan i Schwerin, men på Cosimo III:s önskan blev liket
ett år senare uppgrävt, insvept i vaxat linne och fört först till Hamburg
och därifrån vidare till Livorno och Florens, där en viloplats hade beretts
honom i medicdernas krypta i San Lorenzo. Men inte heller där skulle han
få vila för alltid. I oktober 19i3 upptogs hans kvarlevor ur kyrkans
krypta, och efter en högtidlig procession genom Florens' gator lades han
i en fornkristen marmorsarkofag och bisattes i det nya >Stensen-kapellet>.
Där vilar han nu, och allt flere besökare tänder ljus eller kvarlämnar
blommor på hans viloplats, såsom man gör vid ett helgons grav.

Anatomens och biskopens Niels Stensens helighet är i själva verket mera
aktuell för vår samtid än den varit för tidigare perioder. Förberedelserna
är i gång för att upphöja honom till >altarets ära>. FIan har alltid gällt
som en av dem som tidigt fullkomnats i andligt avseende. I våra dagar
har särskilt redemptoristpatern dr Gustav Scherz bidragit till en Stensen-
renässans genom outtröttlig upplysningsverksamhet och genom att utge
Stensens skrifter.a Den förberedande kanonisationsprocessen har inletts,
och inte minst för den katolska Norden vore det av stor betydelse, om en
så typisk representant f<;r Skandinavien ärades av kyrkan.

Niels Stensen, som t. o. m. offrade sitt geni för sin andliga mission och
som trots oerhörda ansträngningar inte nådde några resultat som mot-
svarade förväntningarna, har efter tre sekler på nytt blivit levande i
kristenhetens medvetande. Han är i dag mera känd än någonsin förr 

-man känner både hans anspråkslösa väsen och hans torftiga men dock så

rika liv, hans teologiska frimodighet och det intressanta sambandet mel-
lan naturvetenskap och kristen tro som han representerar. Vi kan åberopa
hans stora förebild, när vi möts av påståendet att religionen ingenting har
med vetenskapen att göra. Själva hans misslyckande blir till hans bud-
skap: >>. . . att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på
jorden> (Ef. 1: l0).

Robert Braun

' Jft Credo 79J2:183 f.; 1953t 230 f.; l9J8r 193 fr.
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I BISKOP HEMMINGS FOTSPÅR

f f;ot hade jag tillfalle att göra en >vallfart> till några av de platser
Lo- är förknippade med minnet av biskop Hemming av Åbo (F lJ66).
FIan säges ha varit hemma från Bälinge (Upland), och en gård i denna
socken, Pålsbo, omtalar han själv i en urkund som sitt fadersarv. Med
full säkerhet kan vi naturligtvis inte fastställa att han själv vuxit upp
på denna gård 

- 
fadern kan ha ägt också andra gärdar. Men eftersom

hans mor ägde jord i grannskapet, är det sannolikt att han i varje fall
vuxit upp i dessa trakter.

Färden gick från Uppsala, i vars domkyrka Hemming en gång präst-
vigts och tjänstgjort, norrut mot Bälinge kyrka, som ligger på slätten
ungefär 10 km norr om staden. Vi hade kunnat ta vägen förbi Gamla
Uppsala, vars högar vittnar om en långt äldre historia än Hemmings.
Men vi följde denna gäng ett mindre ttafikerat stråk längre västerut.
Vi nådde först Åkerby kyrka. Namnet var mig välbekant från i300-tals
urkunder. Redan då var Åkerby nära förbundet med Jumkil och Bälinge,

Jumkil, där Hemmings mor ägde jord, var kapell under Åkerby. I vära
dagar år de alla tre hopslagna till en församling. De tre kyrkorna ligger
också förvånansvärt nära varandra 

- 
ännu närmare tycks det, när

man susar fram i bil.
Åkerby kyrka hör till dem som så grundligt ombyggts och restaurerats

under de senaste århundradena, att man har svårt att upptäcka nägot
av det medeltida 

- 
bortsett från en del av inventarierna. Detsamma

är egentligen fallet också med kyrkan i Bälinge, Hemmings hemsocken.

Där hade man i varje f.all återställt en dörr mellan koret och sakristian

i dess medeltida skick 
- 

den fanns troligen redan på Hemmings tid.
I den ålderstigna runda dopfunten av slät sten har med stor sannolikhet
den späde Hemming en gång döpts. De gamla altarskåpen med smidade

träskulpturer däremot har tillkommit mer än ett sekel efter Hemmings
tid.

Från Bälinge kyrka styrde vi kosan västerut mot Jumkils kyrka. Vi
passerade Agersta, en gammal sätesgård. Hemmings mor Catarina testa-
menterade på 1340-talet jord i Agersta till Uppsala domkyrka. Kanske
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en kilometer längre fram tog vi en avtagsväg, som på en träbro förde
oss över den djuptliggande Jumkilsån. Alldeles på andra sidan ån låg
Jumkils kyrka, där Hemmings mor kanske besökt mässan och som för
övrigt också ligger betydligt närmare till Pålsbo, Flemmings fädernegård,
än Bälinge kyrka.

Jumkils kyrka blev för mig en glad överraskning. Den är tornlös,
med brant tak och har helt fätt bevara sin medeltida prägel. Egentligen
påminner den myckec om våra finlandska stenkyrkor. Stommen är frän
1300-talets första årtionden 

- 
alltså Hemmings ungdomstid 

- 
men en

tidigare kyrka torde ha legat på samma plats. Den vackra skulpterade
dopfunten av gotländsk sandsten är frän 1100-talet 

- 
den var gammal

redan på Hemmings tid!
Man har visat stor pietet vid restaureringen och inredningen av Jum-

kils kyrka. Ovanför altaret år ett stort 1400-tals altarskåp med fyra
kvinnliga och fyra manliga helgon. Ti[l vänster om altaret finns en
vacker senmedeltida träskulptur av Maria himladrottningen, till höger
en av S:t Olav. På själva altaret hade man Kristi himmelsfardsdag till
ära kyrkans klenod, ett sällsynt broderat altarbrun från 1400-talet, också
det prytt med en rad av helgonbilder. På sydväggen hänger ett monu-
mentalt triumfkrucifix, så stort, att man inte kunnat placera det på
sin rätta plats mellan altare och kor. Två stilrena träskulpturer på nord-
väggen intresserade mig ännu mera 

- 
en vacker Maria-bild från 1100-

talets början och en bild av ett kvinnligt helgon, kanske S:ta Margareta,
av ännu tidigare datum.

Vår bil korde tillbaka över ån och följde sedan densamma i väst-
nordvästlig riktning. Jumkils-ån utgör här gräns mellan Bälinge och

Jumkil, vi h<;ll oss på Bälinge-sidan av gränsen.
Vi kör kanske ! km framåt, passerar husgrupper här och där, en såg

med stora staplar virke, skogsdungar, åkrar och ängar. Så når vi den
vägkorsning, i vars närhet Pålsbo enligt kartan borde ligga. Lite tvek-
samma kör vi först rakt fram och befinner oss snart mitt inne i öde-
marken. Vi försöker en avtagsväg in i skogen, ödsligheten blir bara mer
och mer påfallande. Trots att vi ana att vi år på fel våg, följer vi vägen
till slutet och når en ytterst förfallen gård. En skällande hund är för
tillfället den enda invånaren. Vi får ingen vägledning uran fär äter-
vända samma väg vi kom. I en gård nära vägkorsningen visar man
oss på rätt, vi borde ha tagit av åt vänster. Ganska snart finner vi nu
Pålsbo, en trevlig, välskött gård alldeles nära landsvägen.

Pålsbo ligger alltså på gränsen mellan den redan på Hemmings tid
till stor del uppodlade Uppsalaslätten och en nästan obebyggd skogs- och
ödemark. Gården har upplevt många öden, sedan Flemming själv bytte
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bort den mot €n gård i Finland. Efter hans död såldes den åt Bo Jonsson
Grip. Vid 1300-talets slut tillhOrde den ett kanonikat vid Uppsala dom-
kyrka. I samband med Gustav Vasas kyrkoreduktion indrogs den antag-
ligen till kronan, ty på tfOO-talet skänktes den av Gustav II Adolf till-
sammans med ett stort antal andra gärdar till Uppsala akademi, som
den ännu tillh<;r. Den trevliga unga familj, som nu sköter gården, har
den i arrende. Den bor i en ny byggnad, men längre inne på gården ligger
en äldre mangårdsbyggnad - en vacker röd envåningslänga, som nu an-
vändes som bostad för sommargäster. Trots byggnadens ålder är den
naturligtvis av betydligt yngre datum än lfemmings tid. Jag borde ha
frägat om där fanns någon medeltida stenkällare - det skall jag göra
nästa gång!

Birgit Klockars

Om en dövstum man eller kvinna träffades av det utkorelsens blixtnedslag, som gör

en vanlig fattig, syndig människa till ett helgon 
- 

skulle då omvärlden kunna fatta
och förstå helgonskapet i henne? Med visshet kan man svara nej! Ty i vår nutidsvärld
lever ju människan endast liksom i andras medvetande om henne. FIon försvinner även
för sig själv, då detta medvetande ej fixerar henne. Intet under att hon är ett vrak av

ångestnevroser, reklamhunger och grym tomhet i en tillvaro, där intet erkännes ha bliait
till, {örrän det aarsebliv)ts 

- 
av någon annan.

I själva verket är vi alla sådana dumbar. 
""U.ra 

, tron och bönen kan vi kommunicera
med den innersta verkligheten - Guds realitet 

- 
som också är vår egen verklighet.

Släpper vi dessa livlinor, där vi likt vilsna dykare famla oss fram i havsdjupets natt,
har vi gett från oss den sista möjligheten till kontakt med denna verklighet. Vi är rädd-
ningslöst förlorade i intighet,

Anra Lenab Elgström
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KÄTOLSKÄ PERSPEKTIV

Afrika som missionsfält

Det är nu ungefär hundra år sedan upp-
täcktsresande lyckades tränga in i Afrikas
mera centrala trakter och åtminstone fyr-
tio, på sina håll upp till åttio år sedan mis-
sionsstationer grundades bland afrikanska
stammar. Varje europd har sett fotografier
av Afrika-missionärer i arbete, men de

föreställningar man i Europa i dag har om
missionsområdena är ofta förlegade. Den
mest oroande feluppfattningen är den, att
Guds Ord predikas för okunniga vildar.
Lit vate att det fortfarande finns avlägsna

områden, där man måste kämpa sig igenom
bushen och besegra primitiv övertro, men
även dit tränger turismen fram; inte ens

djungeltrakter är längre tabu för sight-
seeing. Afrika är en kontinent, där öpp-
ningsprocessen är fullbordad. Missionsarbe-
tet, sådant man ofta föreställer sig det,
tillhör därmed en gången tid.

I dag kan en vit missionär göra sin insats
på tre sätr. Han kan 

- 
för det f51eix 

-börja arbeta i de få områden, som ännu
inte nåtts av den kristna förkunnelsen:
Nya Guineas inre dalgångar vid Amazon-
floden och de skogar och öknar som ligger
långt från huvudvägarna. Den andra möj-
ligheten är att specialisera sig på någon
gren inom missionsarbetet: sjukvård, un-
dervisning, ungdomsarbete e. d. Det tredje
alternativet är att bli församlingspräst.
Men utsikterna på alla dessa fält håller på

att minskas. Utvecklingen går åt ett annat
hå11.

I månge delar av Afrika var det mis-
sionsstationerna som öppnade vägen för
väsrerländsk civilisation. Efter missionä-
rerna kom soldaterna, guvernörerna och

tjänstemännen. Vissa afrikaner tror ännu i
dag, att missionärerna konspirerade med
sina regeringar, för att skaffa dessa mere
makt. Så länge en ny trakt ännu inte bli-
vit en social och politisk enhet, var missio-
närernas verksamhet ansedd, tills det ögon-
blick kom då regeringen förmådde erbjuda
bättre framtidsmöjligheier än missions-
stationerna, Statliga skolor är i själva ver-
ket bättre utrustade, statliga sjukhus ger

bättre vård än missionens. Denna är sålunda
inte längre nummer ett utan måste kon-
kurrera med statliga institutioner så gott
det går. Det enda övertag missionsstatio-
nerna har ligger i den vänligare, mera per-
sonliga atmosfären vid deras institutioner.
Personalen kommer ju på grund av en kal-
lelse och utan statstiänstemännens stora
materiella förväntningar.

Med den moderna staten följer en våg
av materiellt välstånd. Pengar och maskiner
börjar ådra sig folkets intresse. Den första
kristna trosglöden slocknar och övergår
inte sällan till kall likgiltighet i tredje eller
fjärde generationen. FIos ungdomarna de-
genererar religionen till en social rit, som

ibland endast upprätthålles för politiska
syften.

Många är nöjda med ett liv, vars ända-
mål är rikedom och inflytande. Andra
lyckas inte kväva sina andliga intressen
utan söker efter någonting högre. Här lig-
ger orsakerna till nationalistiska stämning-
ars framgång. Nationalismen ersätter reli-
gionen, den ger livet en vidgad ram, utan
att dock ställa trons oeftergivliga krav på

offer och självdisciplin. Den innebär en

lockelse att fördjupes till rasism 
- 

något
som med tanke på främmande raser kan
betyda rashat.
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Rasismen förkastas av kyrkan. Men afri-
kanerna dömer inte enligt encyklikor utan
efter vad de ser och hör. Missionärerna

blir inte i första hand betraktade som trons
budbärare. Deras rastillhörighet blir av-
görande. Den fruktan man tidigare kände

inför en europd har för länge sedan över-
gått i en misstänksamhet, som inte sällan
är blandad med hat.

Vad har missionsstationerna gjort för att
förlora sympatierna? Låt oss först tänka på

metoderna under den tidigare missions-
historien. Munkar och präster begav sig då

från Irland till England, eller från England
till kontinenten för att sprida den kristna
tron. De kom i små grupper och hade för
avsikt att tala som en mänsklig varelse till
en annan. Under den tidiga missionen i
Kina, Indien och Sydamerika lyckades reli-
giösa ordnar i många fall anpassa den ro-
merska riten till främmande seder. 1800-

och 190O-talens missionsrörelser var där-
emot annorlunda. Visserligen blev de första
missionärerna i Afrika i viss mån fäder för
sitt folk och vann många, men när missio-
nen blev organiserad, smög sig en ödes-

diger kyla in. Prästen försvann bakom sys-

temet och blev en kugge i en maskin. Kon-
trollen utövades fjärran ifrån, där alltför
stor omsorg lades ned på stränghet i fråga
om detaljer och alltför liten förståelse
fanns för att göta kyrkan levande för lan-
dets folk.

Ett av de ständiga kraven inom kyrkan
har varit, att standarden inte skulle sänkas.

Skälen härför är ytligt sett riktiga. En
sänkning av prästernas standard skulle
bringa kyrkan i vanrykte och, vilket är
ännu mera betydelsefullt, bringa själarna i
fara. Men paradoxalt nog har själva för-
söket att hålla standarden uppe fört kyr-
kan i ett annat slags vanrykte. Det har in-
neburit en växande ström missionärer från
Europa, en förgrenad organisation, allt dy-
rare tekniska hjalpmedel, kort sagt: har
fått kyrkan att mer och mer se ut som en

variant av det statliga maskineriet. En upp-
driven teknisk 

^pparet 
förde till ett slags

andlig arthritis.
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I dag kommer regelbundet flygplan med
missionärer som passagerare och tar dem
med på semester efter ett par år. De flesta
missionärer har egna motorcyklar eller bi-
lar, och medlemmar av religiösa ordnar
med amerikanska förbindelser glider fram i
blänkande transatlantiska modeller. Missio-
närerna bevistar regeringens tillställningar
och ger i sin tur bjudningar för tjänstemän
i hög ställning. De bryr sig allt mindre om
folkets språk och använder engelsken. Det
är inte att undra på om afrikanen betrak-
tar missionärerna och regeringstjänstemän-
nen helt enkelt som två exemplar av släktet
europd (till vilket han räknar även ameri-
kanarna! ).

Den förändring han väntar sig är att
europdn ersätts med en afrikan. Han är
inte otacksam mot europ6erna för den

hjalp de ger, men numera anser han det
allt lämpligare 

- för att inte säga nöd-
vändigt 

- 
att arbetet skall utföras av det

egna släktet.
. Mellan afrikanen och europin gapat vål-
diga svalg av oförståelse. Detta förhindrar
inte, att en varm känsla kan uppstå mellan
de bäda raserna, Men följande historia är
betecknande. En präst 

- 
en av de få, som

en infödd erkände som >afrikan med vit
hudfärg> 

- 
predikade under fastan om

Kristi lidande på korset. Då han beskrev
de plågor Herren led, började församlingen
fnissa, flina och sedan skratta. Han måste

avbryta sin predikan och lämna prediksto-
len. Flera exempel skulle kunna anföras
om den afrikanska publiken, som ofelbart
skrattar ät. höjdpunkten i en tragedi.
Präster med afrikansk erfarenhet medger,
att här föreligger en punkt i afrikanens
själ, som man inte kan leva sig in i.

Eftersom somliga missionärer tydligen
lyckas tänka och känna med infödingarna,
kunde man undra, om inte missionsverk-
samheten ändå kan fortgå, förutsett 

^tträtt folk skickas dit. Svaret blir, att det
ofta inte kommer rätt folk och att i alla
händelser rätte prästen för en församling
är den som inte behöver ta sin inlevelse
till hjElp, utan den som redan tänker som
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folket, därför att han tillhör samma folk!
Det finns i själva verket bara ett enda hopp

för kyrkan i Afrika: ett infött prästerskap,

inhemska religiösa ordnar och lekmanne-
organisationer.

Två nya försök har gjorts för att be-

mästra uppgifterna. Det första består i att
europeiska sekularpräster ställer sig i tjänst
hos infödda biskopar för att arbeta på de

områden, som biskopar anvisar dem. Man
undviker därmed apparaten. Men ledande

ställningar förblir stängda för dessa präs-
ter. De får specialuppdrag, t. ex. som ett
stifts skattmästare, så att tjänsten har föga

att göra med prästkallelsen,

För det andra av de omnämnda försöken

står ordnar sådana som >Jesu små systrar>

som försöker leva så nära afrikanska för-
hållanden som möjligt 

- 
i gräshyddor

bland pygmderna i Ituri-skogarna nära Ru-
wenzori-bergen eller i trånga cementbygg-
nader i förstäderna. Deras mod kan inte
ifrågasättas, men trots att de bor undcr
materiella afrikanska förhållanden, bär de

ett främmande kulturellt och andligt arv.
Den verkliga psykologiska situationen kan
aldrig reproduceras.

Med allt detta är ingalunda sagt, att
kyrkan håller på att tvina bort i Afrika.
Men missionsstationer ef ter forna tiders
mönster är inte längre fullt effektiva. Ut-
sikterna kommer att ökas i samma takt som

ansvaret lägges i afrikanska händer. Afrika
åt afrikanerna! Statliga myndigheter och
affärsmän må tvista om denna maxim.
Kyrkan måste acceptera den och Lan med

fullt förtroende tillämpa den.

Roland Hindnarslt
Kisubi, Uganda

>Äpartheid> och de ktistna konfes-
sionefna

I sin läsvärda artikel om >Apartheid i
Sydafrika>> i Zeitscltrift fiir Missionswis-

senscbaf t unil Rcligionswissenscbaf t
(Mönster 1959, h. 2) granskar Ch. Bos-

ward även de olika kristna konfessionernas

ställningstagande till den egendomliga
>lösning> av det gamla och invecklade
rasproblemet i Sydafrika som slagordet
>apertheid> innebär, dvs. ett strikt åt-
skiljande av de vitas och de färgades, i
synnerhet bantunegrernas, livsområden.

Den nederländska reformerta kyrkan
med dess tre grenar 

- 
Nederduitse ller-

voormde Kerk, Dopper Kerk och Afge-
skeie Kerk 

- 
som flertalet vita tillhör,

håller 
- 

skriver Bosward 
- 

obetingat
fast vid att någon likställdhet vare sig i
stat eller kyrka inte skali tillåtas. De för-
söker bygga denna sin uppfattning på

Gamla testamentet. Negrerna, säger de, är
efterkommande till Ham, den andre av

Noas tre söner, och som sådana for alltid
skyldiga att b^r^ på den förbannelse som

drabbade deres stamf ader, nämligen att
vara sina bröders trälar. Det torde emel-
lertid vara rätt svårt 

- 
allra mest i vår

tid, då sådana skumma teorier, en gång

framkläckta i en undanskymd vrå, kom-
mer under en hel världs uppmärksamma
och kritiska ögon 

- 
att skaffa fram nå-

got verkligt bevis för att hottentotterna
och bantunegrerna härstammar från Ham

- 
frånsett det för en kristen syn märk-

värdiga sättet att åberopa GT som ensamt
avgörande instans. Skärpandet åv >apart-
heid>> under de senaste tio åren upprörde
många i alla länder och föranledde gta!^
förebråelser t, o. m. av predikanternas

egna trosförvanter i Amerika. Men detta
till trots intog den stora synoden av boer-
nas kyrkor i Sydafrikanska lfnionen, som

avhölls 1910, en positivt gillande hållning
till statsmaktens )>apartheid-linje>.

Under de allra senaste åren syns emel-
lertid självsäkerheten hos dessa kyrkor
börja att vackla i någon mån. Ar 195t
vände sig en predikant från Kapstaden 

-om av eget bevåg eller någon annans är
svårt att säga - 

till de mest kända pro-
testantiska teologerna i Europa med frå-
gan: tiilåter - 

befaller 
- 

förbjuder bi-
beln enligt er åsikt en folkkyrka (dvs. en

sådan kyrka där blott ett bestämt folk
kan vara medlem) ? En del av de inkomna
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svaren gick som katten kring het gröt,
men andra, som professorerna Brunner,
Barth, Billenreuth och Vurth, avböjde

>apartheid> på det bestämdaste. Prof.
Barth gav det korthuggna svaret: >Detta
är naziteologi>.

I början av 19t6 publicerade prof.
Keet vid predikantseminariet i Stellen-

bosch (Sydafr. Un.) en broschyr med den

talande titeln Saiilafrika tuaarbeen

(Sydafrika 
- 

varthän). Även han avbö-

i", >aparrheid>, därför att den >inte
längre kan anses vara ett värn för kris-
tendom och västerländsk kultur, då ju
redan en stor del av de infödda är kristna
och i kulturellt avseende har utvecklats
långt utöver sin ursprungliga nivå. Det är
skillnad mellan åtskillnad och olikhet>.

Teoretiskt sett tar de flesta kristna be-
kännelserna avstånd ifrån >apaltheid>,
mest bestämt och ef tertryckligt 

- 
för-

utom den katolska kyrkan 
- 

anglika-
nerna och baptisterna, Men hur är det i
praktiken?

En bildad neger gjorde ett praktiskt ex-
periment, vars resultat han refererade i
negertidningen The Drum (Johannesburg

19t6), Han besökte olika kyrkor. De
största svårigheterna mötte han hos den

nederländska reformerta kyrkan. Också
presbyterianerna och metodisterna förhöll
sig avvisande. Hos några andra ledsagades

han mer eller mindre hovligt utanför
kyrkporten. Sjunde-dags-adventisterna blev
förskräckta och kallade på polis. Hjärt-
ligt välkomnad blev han hos anglikanerna
och baptisterna. Om sina erfarenheter med

katolikerna berättar han: jag bescikte 13

katolska kyrkor i Johannesburg och dess

förstäder, och ingenstans mötte jag svå-
righeter. Prästerna sade vanligen: >OK,
ja visst, självklart. Ni behöver inte få,ga,,

våra kyrkportar står öppna för envar utan
hänsyn till hudfärgen.> Berättaren fram-
häver som anmärkningsvätt a,tt det mest
var lekmän som ställde sig avvisande mot
honom.

Rent territoriell åtskillnad 
- 

vilket
segregation eller afiartbeil närmast bety-
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der 
- 

är inte någon religiös fråga, i syn-
nerhet om den föreligger på grund av

lokala forhållanden, som t. ex. för stora
avstånd, för små kyrkor, olikhet i språk
eller kulturnivå. Åtskillnad däremot i be-
tydelse av tillbakasättande, förvägrande
av de mänskliga rättigheterna på grund av

hudfärgen, förkastas strängt och klart av

den katolska kyrkan också i Sydafrika.
Kyrkan känns inte vid ett rasproblem så-

dant som det vanligtvis uppfattas i Syd-
afrika. Yttre nödvändigheter kan natur-
ligtvis föranleda skilda gudstjänstlokaler
men inte någon åtskillnad i kyrkan. När
ministern f& Natiue Affairs den 28 febr.
1919 erhöll laglig fullmakr atr förbjuda
de infödda att besöha vissa kyrkor, för-
klarade de katolska biskoparna enhälligt,
att de inte kunde ta hänsyn till denna
l"g.

Sin eniga hållning mot >apartheid> hade

de katolska biskoparna redan givit klart
uttryck för i sitt gemensamma herdabrev
av ir 79f2. Där betonar de att rasproble-
met i Sydafrika förvisso är komplicerat,
men att det inte kan lösas genom parti-
grä1, klasshat och förtryck. En lösning
är blott möjlig utifrån den kristna insik-
ten att alla människor är skapade efter
Guds avbild. Fastän en stor del av de in-
födda fortfarande står pL en ritt låg kul-
turnivå f år man inte förneka att de är
människor i fullaste mening. Ätskilliga av

de icke-vita har uppnått en sådan hög
grad av bildning att de utan vidare kunde
upptas bland de vita 

- 
vilket tyvärr för-

hindras genom djupt rotade rasfördomar.
>Apartheid> enbart på grund av hudfärg
är stridande mot rättvisan och människo-
värdet. Sociala konventioner, raslagar och
brister i den offentliga förvaltningen omöj-
liggör i vidaste utsträckning för icke-vita
att göra bruk av sina mänskliga rättighe-
ter och undergräver (de svarta) famil-
jernas existensvillkor (jfu Statement on
Race Relations issueil by tbe Archbisbops
and Bishops of the Catholic Cburcb in
tbe Union of Soutb Africa. Maria,nhlll
t9t2),
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Catholic Interacial Councils i USA

När ett 800-tal framstående amerikan-
ska katoliker med intresserade vänner på

pingstdagen den 20 rnrj 7934 samlades i
Manhattans Town Hall föt att instifta
Neu Yorh, Catbolic lnterracial Council
med syftet att lösa rusfrägan på kristen
grund, tvivlade många på möjligheten att
ens vinna gehör hos den amerikanska all-
mänheten. Men även om detta skulle lyc-
kas, vilken framgång skulle man kunna
räkna på? Skulle man inte stå inför en

orygglig vågg w rasfördomar?

Tjugufem år senare, lter pL en pingst-
dag, den 17 maj 19 i9, sammanträdde i
samma Town Hall medlemmar och vänner
av New Yorks Council, men nu tillsam-
mans med 3J tndra råd, som bildats runt
om i USA, f& *t. fastställa att dessa

pessimistiska förutsägelser definitivt bli-
vit vederlagda, Den organiserade katolska
rörelse för likställdhet mellan raserna, som
representeras av dessa råd, blev fram-
gångsrik långt utöver stiftarnas rnest op-
timistiska förväntningar. En särskilt in-
tensiv insats gjordes på upplysningens om-
råde, sedan man konstaterat att det största
hotet inte kom av ond vilja utan av oLun-
nighet. Ett generöst bistånd lämnades där-
vid av de katolska biskoparna, den ka-
tolskt orienterade pressen och de katolska
nationella organisationerna. Ma,n framhOll
utan omsvep de moraliska och religiösa
konsekvenserna och försökte att rycka
upp det slöa och slappa samvetet hos ge-
nomsnittsamerikanen. Man betonade vi-
dare som en grundprincip nödvändigheten
av att allr element och alla sociala grup-
per förenades till en samfälld aktion och

att arbetet för lika rätt åt alla raser tog
sikte på den i snabb omvälvning stadda
världssituationen. Tjugufem års erfaren-
het visar det berättigade i det fasta mot-
ståndet från katolsk sida mot det sätt var-
med kommunister och liknande agitatorer
försökte slå mynt av Lampen för rasernas

likhet inför lagen. Vid denna sin hållning
mötte katolikerna fulh instämmande hos

rätt många män och kvinnor av god vilja
inom alla konfessioner.

Denna tjugufemårsperiod medförde en
remarkabel ändring i inställning och
handlingssätt hos större delen av de ame-
rikanska katolska institutioner, där tidi-
gare rasfördomar var förhärskande. Men
mycket återstår ännu ait uträtta för de

enskilda Councils både på det allmänna
nationella och det regionala planet. Det
gäller att målmedvetet fortsätta arbetet
på ett allmänt accepterande av den ka-
tolska synen på människan: att varje en-
skild person äger en hög naturlig värdig-
het, att den tillkommer rättigheter och
plikter som kommer av Gud själv, am alla
tillhör ett och samma människosläkte med
ett och samma mål för alla utan undan-
t/9,

Vid ett sammanträde av råden i Chi-
cago, autusti 1957, betonad,e hjälpbisko-
pen Joseph Hodges från Richmond: >Ni
har både möjlighet till och ansvar för att
rättvisa och kärlek tillväxer och genom-
rränger det jordiska riket. Det är ni som
måste bära Kristi rike in i världen.> 

-Den bästa underpanten för framtiden är
den gemensamma insats sorn redan har bu-
rit så riklig frukt.

(America t6lt 1919.)
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Wilhelm Sjöstrand: Pe-

d.agogikens hhtoria, II. Malmö 19i8,
Gleerup. Kr. 19: i0,

Andra delen av professor Vilhelm Sjö-
strands Pedagogikens historia omfattar
Sverige och de nordiska grannländerna
från äldsta tid fram till 1700-talers bör-
jan. Det är ett utomordentligt väldoku-
menterat arbete, som spänner över hela
fältet och samtidigt är lättillgängligt och
fängslande i formen. Förf. har behandlat
sitt material med en grundlig hällkritik,
som är värd högt beröm. Han godtar inga
gamla teorier utan prövar allt på nytt med
en lugn och välgörande saklighet.

Den bild förf. ger av undervisningsvä-
sendet under medeltiden är delvis ny och
helt fri från den vanliga tendensen att
svartmåla allt i bildningsväg före Luther.
övergången till kristendomen i Sverige be-
tydde ett *gjort steg mot en högre and-
lig och intellektuell kultur. Utbildningen
av inhemska präster blev tidigt organise-
rad vid katedralskolorna; den äldsta grun-
dades i Lund under 110O-talets första hälft.
De första domskolorna i Gammalsverige
tillkom i Linköpins och Lund på 1200-
talet; under medeltidens senare del ökade
elevtiliströmningen till dessa latinskolor.
Förf. drö,;'er ochså vid den stora insats
tiggarmunkarna gjorde för skolundervis-
ningen i vårt land; särskilt gäller detta
dominikanerna, som hade i gång ett tret-
tiotal skolor vid sina kloster i Norden. Det
fanns också särskilda stadsskolor, medan
den stora menigheten på landsbygden fost-
rades av kyrkan från barnaåren till ålder-
domen i kristen livssyn. Sjöstrand anser,
att medeltidens nordiska kyrka lyckades
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skapa en ganska tillfredsställande folk-
undervisning, som formade den kristnes
liv och fångade in alla i den katolska kul-
turvärlden.

Reformationen återverkade till en bör-
jan oförmånligt på undervisningsväsendet.
Till denna olyckliga utveckling bidrog inte
bara Gustav Vasas utplundring av kyr-
korna och hans snålhet att understödja
undervisningsväsendet. Långt viktigare var
en annan faktor: folkets ovilja mot reli-
gionsförändringen, känslan av otrygghet
och ångest inför rubbningarna i invand
kult och gängse seder. Denna folkliga re-
ligiösa oro tog sig uttryck i lokala orolig-
heter och öppna uppror men också i ett
tyst motstånd hos församlingarna mor de
nya påfunden. Förf. ger flera beteck-
nande exempel herpå och menar att be-
folkningens oro och ångest inför den
lutherska kyrkan medförde en kris för
hela skolundervisningen. Man vägrade att
besöka den nya kyrkans skolor trots all-
varliga förmaningar av kungen och bis-
koparna, överheten klagade också över
folkets ovilja att understödja skolorna och
över deras sjunkande anseende.

Mot lJO0-talets slut skedde det en upp-
ryckning av skolväsendet genom kraft-
fulla kyrkomäns insatser. Prästen blev för-
samlingens lärare, och undervisningen kon-
centrerades kring Luthers lilia katekes,
som alltmera blev folkets bibel. Först 1686
års kyrkolag uppställde fasta och gene-
rella normer för folkbildningen. Som präs-
tens främste medhjälpare framträdde här
klockaren, som skulle undervisa försam-
lingens barn i läsning och skrivning. Det
är svårt att bedöma de omedelbara resul-
taten av dessa bestämmelser, men utan tvi-
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vel ledde klockarundervisningen så små-
ningom till ökade katekeskunskaper och
en mera utbredd läskunnighet. Undervis-
ningens mål var att gynna kristendoms-
kunskapen. Någon personlig kristen tros-
uppfattning i Luthers anda åstadkom inte
stormaktstidens ortodoxi; däremot skapade

den en kristen gemenskap och en stark
kyrklig disciplin, som båda fick sitt mäk-
tigaste uttryck i sockensjälvstyrelsen. Ge-
nom denna märkliga organisation bedrev
kyrkan en folkuppfostrande gärniog, som

blev en av stormaktstidens bestående in-
satser.

Alt' Äbers

Tito Colliander: Nu ocb
allticl. Studier i ortodox kristendom.
Helsingfors 1958, Söderström.

Johannes Chrysostomos:
Den gud.onliga. liturgien. Tolkning
av Tito Colliander. Helsingfors
19I8, Söderström.

Var och en som på något sätt Lommit
i kontatc med den österländska kristen-
heten, dess tro och fromhetsliv, har utan
tvekan fått ett försra intryck av att srå
inför en annan värld, okänd till sitt inne-
hå11, främmande till sitt uttryckssätt. Den
kan stöta bort honom, som det obekanta
och ovana gärna gör, men den kan också
fascinera honom med det okändas och
annorlundas lockelse. De är kanske inte
många som kommer utöver detta sitt
första intryck. Men för den som gör sig
mödan att tränga vidare öppnas verkligen
en fond av andlig och intellektuell rike-
dom som, i den mån han tillägnar sig den,
måste ge honom en mänskligt fullständi-
gare andlig erfarenhet. Den österländska
kristendomstypen år, intellektuellt och
psykologiskt, ett komplement, och ett nöd-
vändigt komplement, till den västerländ-
ska. Den står de kristna källorna lika nära
som någonsin den västerländska, och i vissa
avseenden har den till och med bevarat
dem bättre och renare.

Våra möjlighetet 
^tt. 

lära känna denna
del av kristenheten är nu en gång gansha

f.lr; d,en svenskspråkiga litteraturen på om-
rådet är inte överväldigande. Det år dät-
för med stor glädje man hälsar Tito Col-
lianders båda senaste bidrag. Han har re-
dan tidigare skrivit i detta ämne: dels en
i sin kortfattade form yppeÄig framställ-
ning av Grekish-ortodox tro ocb liussyn
(Verdandis småskrifter, nr t13, Sthlm
19i1), dels en översättning 

- 
som han

försett med en förklarande efterskrift 
-av ett par grekiska hymner till Kristus

och Jungfru Maria (Fröjda dig. Akathis-
ternx till vår högtvälsignade Härskarinna,
Gudamoder och Eviga Jungfru Maria, och
till vår allraljuvaste Herre Jesus Kristus.
Hfors 1949, Söderström). Den stora skön-
het och djupa sanning som präglar dessa

båda hymner, liksom Johannes Chrysosto-
mos' Liturgi, har helt vuxit fram ur det
förkrossade hjärtats behov av att på en
och samma gång tacka för frälsningens
gåva och tillbedja den Gud, som är till-
bedjansvärd av inter annat skäl än att
han är Gud.

Man kan kanske inte sågz att, Tito Col-
liander gör mycket för att mildra de för
oss främmande faktorerna i denna kristen-
domssyn. Det har av allt att döma heller
inte på något sätt varit hans avsikt. Lugnt,
man skulle kunna säga, envetet, stundom
även sLarpt, lägger han fram sin uppfatt-
ning. Nz ocb allt;d är den mycket ta-
lande titel han givit sina >Studier i orto-
dox hristendom>. Och från första till
sista sidan, vare sig han talar om förhållan-
det mellan aktion och kontemplation, om
kyrkans enhet i den nationalkyrkliga
mångfalden eller om subjektivism och ge-
menskap hos Dostojevskij, är det srändigt
om kristendomen som eskatologi han ta-
lar. Llttast kommer väl de flesta atr följa
honom i de litterära analyserna av Dosto-
jevskij. Men även där är den eskatologiska
aspekten framträdande. Den blir piträng-
ande i vissa uttalanden, som kunde tolkas

som >kulturfientliga), liksom i n|gta fra-
ser om det >korttänkte medlidandet>>,

t4t
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stundom i den grad att man inte kan

undgå att känna sig obehagligt berörd.
Men för att rätt förstå Colliander måste

man veta, att han, med hela den öster-

ländska kristendomstypen, förlägger
tyngdpunkten till det inre, andliga livet
i strikt betydelse. Teologi är för honom
kunskap om det trinitära livet och >spiri-
tualitet> är det konkreta införandet av

människan i detta liv, som är hennes upp-
hov och slutmåI. Som kristen erfarenhet
ligger detta långt bortom den individue-
listiskt psykologiserande erfarenhetsmystik
som västerlandet alltsedan högmedeltiden

så ofta sökt och söker.

Kristendomen som andlighet, som rätt-
färdiggörelse genom tron till liv i Gud
genom helgelsen, kan givetvis inte vara
annat än eskatologi, >nu> lika väl som

>alltid>>. >>Endast ett är nödvändigt> och

>söken först Guds rike>. Men frågan är
om människan kan söka Guds rike och

dess rärtfärdighet utan att detta for till
vissa konsekvenser både på det individuella
och det sociala planet. Icke så ått förstå
som skulle dettt va,tt målet vare sig för
kristenheten eller den enskilde kristne'
Det är heller inte det enda, inte ens det
viktigaste tecknet på levande kristendom.
Men Trefaldighetens inre liv är kärlek,
som utåt tar agapes självutgivande form.
Den Lristne, såsom en andre Kristus, är
därför vänd samtidigt mot Fadern och

människorna. En verklig kristen kärlek
kan inte tänkas utan den aspekt som det
medmänskliga ger.

Det är för denna dimension som man

skulle önskat ett starkare och klarare ut-
tryck hos Tito Colliander. Det är givet
att den inte saknas helt. Inte minst i
fråga om förhållandet mellan det aktiva
och det kontemplativa livet har han myc-
ket att säga om kristendomens karitativa
betydelse. Han kunde för övrigt i detta
sammanhang med fördel ha hänvisat till
det ryska munkväsendets sociala insatser

under gångna tider. Man skall heller inte
glömma att vi i västerlandet är alltför be-

nägna att, även som kristna, mäta den
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verkliga andliga livaktigheten efter den

intellektuella och framför allt sociala

effektiviteten.
Kanske rör man här vid den punkt där

den västerländska kristenheten, i sin tur
är ett komplemert till den österländska'

All komplementaritet är ömsesidig. Det
kristna engagementet leder helt visst, som

helhet betraktat 
- 

bortsett alltså från den

tillfelliga och personliga utformningen -till ett intellektuellt och karitativt liv.
Men det gör så just därför att det är liv i
och genom den Trefaldige.

Det är ur denna synvinkel som Tito
Collianders essäsamling ät så intresse-

väckande och givande, även där den upp-
fordrar till nyanseringar och invändningar.
När man tränger bakom det som är be-

tingat av personligt temperament liksom
av den historiska situationen stöter man

ofrånkomligen på det kristet allmängil-
tiga.

A. Rash.

M. Th. Louis Lefebvre:
IJn Prötre, l'Abbö Huuelin. Ecrits
sPirituels et paroles d'e l'Abbö Haae-
lin. Nouveaux öcrits, Nouuelles fia-
roles de tr'Abbö Huaelin (en pri-
peration), Paris, Lethielleux.

Katoliker i alla länder har orsak att
vara tacksamma mot Madame M. Th,
Louis Lefebvre, som sätter dem i stånd att
stifta bekantskap med abb6 Huvelin, den

säregne vice-kyrkoherden i Sankt-Augu-
stinuskyrkan i Paris. Den diskretion som

hans ödmjukhet önskade omgiva sig med

har gjort att han hittills varit nästan

okänd. Han önskade framför allt leva och

verka i själarnas djup med deras hemliga
makter på gott och ont. Han var en av

dem, vilkas kärlek till Gud brann med en

eld som även gav ljus och som tvingade
blickarna att höja sig över jordelivets be-

drägligt lyckolovande äventyr, mot Jesus

Kristus som av kärlek till människorna
led korsets nesliga död. I lidande som i
glädje sökte han som en sann själasörjare
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påminnr människorna om den oavlåtliga
kampen mellan Guds oändliga godhet och
Satans oförtröttade avoghet.

Är vi ej själva i nuvarande stund vitt-
nen till, hur den västerländska kristna
kulturen i dess olika former är utsatt för
dodligt hot, emedan vetenskapens fabu-
lösa upptäckter alltför exklusivt inriktas
på att förbättra vår materiella tillvaro
med sikte på en njutningarnas socialise-

ring i en antispiritualistisk politiks farliga
tjänst. Dagligen och stundligen är kristen-
domens tanke- och känslovärld utsatt {ör
våldsamma angrepp, som söker undergräva
dess grundläggande principer genom en

alliens mellan en gudsförnekande materia-
lism och en överdriven vetenskaplig opti-
mism, som ej har någon säker grund i ett
motsvarande moraliskt uppsving. lJtan rast
eller ro söker man öppna nya bräscher i
den kristna trons rationella skyddsmurar.
En växande demoralisation angriper både

individ, samhälle och stat i deras grund-
vtlat, i synnerhet verkar den förhärjande
bland de unga, bland vilka många bragts
ur inre jämvikt och därför i hemlighet
plågas av människans urgamla ångest. Mot
allt detta onda erbjuder kristendomen allt-
jämt en tillflyktsort, emedan den 1är

människan ånyo tro på sin eviga tillvaro.
Erfarenheten har emellertid lagt i da-

gen hur även den kristna sanningen har
behov av att ständigt på nytt förkunnas,
förklaras och belysas för att erbjuda ett
säkert skydd mot trycket av en hänsyns-
lös antikristen propaganda. Prästerskapets
stora roll består just i att rastlöst fortsätta
sitt försvars- och upplysningsarbete, eme-
dan det här som hos allt mänskligt-gu-
domligt gäller ett praktiskt sett aldrig av-
slutat verk. Prästerskapet måste alltjämt
vara människans lärare i sann levnads-

konst och visdom.
Bland dessa gudsmän, som har den

storslagna och fordrande uppgiften Ltt
handla som Kristi ställföreträdare pä jor-
den, intar abb6 Huvelin en hedersplats.
Madame Louis Lefebvres studie med sina

precisa citat och sin oklanderliga doku-

mentering låter oss stifta bekantskap med
en enkel pariserpräst, en man som alltid
förblev Kristus och sitt eget kall obrotts-
ligt trogen. Under utövandet av sitt heliga
kall var han liksom permanent korsfäst
av ständita lidanden, som dock aldrig
lyckades bringa på fall hans förtroende
till Gud och dennes ofta för oss obegrip-
liga försyn. Understundom får man det
intrycket att den blick abbd Huvelin rik-
tar på oss, är den gudomlige mästarens
egen, Ett stillsamt ljus strålar oss till mö-
tes från honom som lyckats återföra till
Gud och andlig hälsa så många kring-
irrande och av livets syra sönderfrätna
själar. Bland dessa omvända kan man ej

undgå att nämna Charles de Foucauld,
Littrd och en berömd tysk vetenskapsman,
baron von Hiigel.

Berömda franska katoliker, såsom Fran-

Eois Mauriac, Daniel Rops, Henri du Pas-

sage, Nedoncelle, Louis Chaigne 
- 

jag av-
står från att nämna dem alla 

- 
har lov-

prisat Madame Louis Lefebvres samvets-
granna och tankeväckandc studie, som av

franska akademin belönats med ett stort
pris, le prix Amic. Den franska protestan-
tismens ledande personlighet, pastor Marc
Boegner, har med liknande beundran
kännetecknat hennes bok som >en ny vi-
sion av det sanna kristna livet>.

Olof Hoijer

Michael Sch maus: Katbo-
liscbe Dognatik fit, l. Die Lehre
aon der Kircbe. 3-i. völlig umge-
arb, Aufl. Miinchen 19i8, Hueber.
DM 34: 

-llZt -.
Med detta band är den nya upplagan

av Schmaus' dogmatik fullständig. Dröjs-
målet med just detta band hade den för-
delen att förf. kunde ta hänsyn till en rad
betydande ecklesiologiska arbeten som ut-
kom under de senaste åren. Ecklesiologien

har här fått en tämligen vid ram utan
att ämnets gränser överskrides eller frå-
gor inblandas som eSentligen hör till andra
delar av dogmatiken. En åtstramning inom
de enskilda avsnitten skulle emellertid har

r43
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och var ha varit önskvärd, Genom att
förf. ingående tar upp de icke-katolska
positionerna 

- 
hypoteser såväl som säk-

rade forskningsresultat - 
och i synnerhet

orienterar sin framställning i fråga om

den bibliska uppenbarelsen utvidgas om-
fånget av den sedvanliga läran om kyrkan
på ett glädjande sätt med nytt material
och nya perspektiv, som annars brukar
komma i skymundan i sådana handböcker.

Stoftet är indelat i tre huvudavsnitt.
Först undersöLes kyrkans tredubbla ur-
sprung: av Gud (teologisk kausalitet), i
historien (frälsningsekonomisk kausalitet)
och instiftandet genom Jesus Kristus (kris-
tologisk kausalitet), Sedan framställes i
andra avsnittet kyrkans väsen, hennes gu-
damänskliga prägel, genom en analys av
de viktigaste bildliga utsagorna (sudsfol-
ket, Kristi kropp, Kristi brud), vidare ge-

nom en särskild undersökning av både det
gudomliga elementet (den Heliga Ande)
och det mänskligt-synliga och slutligen
genom framhävandet av de egenskaper

som följer med detta hennes väsen. Tredje
avsnittet behandlar kyrkans livsfunktio-
ner utifrån hennes sändning, Just här ges

viktiga aspekter, som man annars letar
förgäves efter i läran om kyrkan. Sakra-
menten och ordets förkunnelse upptas med
rätta som hörande till ecklesiologien, ty
de utgör ju väsentliga livsyttringar hos

kyrkan. Här görs, glädjande nog, en verk-
lig ansats till en ordets teologi. Mer än en

ansats kan det naturligtvis inte bli, då ju
ramen för en lärobok inte tiliåter förf. att
uttömma ett ämne, vars monografiska be-
arbetning knappast ens riktigt påbörjats
på katolskt hå11. Sennelroth

R. de Vaux OP: Les insti-
tutions de I'Ancien Testament L

Paris 1958, Ed. du Cerf. Ffr.990.
M. du Buit OP: Göographie

de la Tetre Sainte. I vol. de texte*
I vol. de cartes. Paris 19i8, Ed. du
Cerf. 1.200.

I den serie av bibliska studier, som do-
minikanernas bibelinstitut i Jerusalem ut-

144

ger i samband med sin nya franska bibel-
översättning (jf.t Credo 1959:44), svant
institutets rektor, R. de Vaux OP, för en

kortfattad, på fackkunskap grundad fram-
ställning av de sociala institutionerna hos

folket Israel fram till slutet av GT:s
epok. Föreliggande första band handlar om

israeliternas ursprungliga indelning i stam-

mar, om familjen, dennas konstituerande
element och väsentliga händelser (bröllop,
kvinnans ställning, barnet, arvföljd, död

och begravning), och om det civila och

offentliga livets struktur och organisation
(fria, slavar, statsuppfattning, kungens
person, det kungliga huset, högre kungliga
tjänstemän, rikets förvaltning, finanser
och offentliga arbeten, rätt och rättsord-
ning, ekonomi, tidsräkning, mått och
vikt).

Arbetets gedigenhet Saranteras genom

ett välavvägt bruk av den omfattande
facklitteratur som kapitel för kapitel re-
dovisas i ett särskilt bibliografiskt bihang,
så att boken kan sägas ge en instruktiv
sammanfattning av de resultat, säkra och
mer eller mindre sannolika, som motsva-
rar den vetenskapliga forskningens nuva-
rande ståndpunkt,

Människorna i bibelns värld är 
- 

som

överallt i världen 
- 

präglade också av

sitt lands säregna geografiska och klima-
tiskå förhållanden. Dominikanpatern M.
du Buit analyserar i samma serie de na-
turliga betingelserna under GT:s tid av

det iand som Jahve reserverat för sitt ut-
valda folk: ytbeskaffenhet, klimat, berg-
och jordarter, vegetetions- och lantbruks-
zoner med deras sociologiske aspekter.
Dessa beskrivningar, kompletterade genom

en förklaring av bibliska texter av topo-
grafisk karaktär och illustrerade genom

ett särskilt album innehållande I 8 löse

kartblad, kan vara till stor nytta för alh,
som vill djupare förstå bibeln, eller för
pilgrimer, som vill besöka det Heliga lan-
det med större andligt behåll.

J. G.
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