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SEDÄN SIST

Ny bibelöaersättning?

- 
under denna titel framLågger Verbum

d,e av t963 års bibelkommitt6 utarbetade
översättningsproven (rg6S, fu s., kr
r4t-). Birger Olsson, kommitt6ns sek-
reterare, har skrivit en instruktiv inled-
ning till broschyren. Nytt och i viss mån
överraskande är kommitt6ns förslag att
det ftamdeles bredvid rkyrkobibelnu
skall finnas en ,folkbibelu. Vi skall allt-
så ha wå officiella, uav konungen gillade
och stadfdstau översättningar. Yad. kan
man ha för avsikt med deta?

Av allt att döma är bakgrunden det
som den moderna bibelvetenskapen har
kommit fram till: bibelordet självt får
inte betraktas som något stelnat och sta-
tiskt, som om inspirationen uteslutande
gällt bokstaven. Tvärtom var bibeltexten
vid sin tillkomst buren av fornkyrkans
levande trosövertygelse. Den konkret ut-
formade ordalydelsen är nedslaget och ut-
slaget av en muntlig tradering som har
påverkat utrycksformen utan att därmed
deformera innehållet. Vill man då förstå
orden, måste man alltså ta hänsyn till me-
ningen. Den blotta obokstaven dödar,
men anden gör levande> (z Kor 3;6),
även här. Birger Olsson visar sig i själva
verket medveten om att inte ens wå över-
sättningar räcker i praktiken. Han påpe-

kar att det åvilar översättaren att återge
Bibelns originaltext så att dess mening
och innehåll i olika situationer når fram
till olika lyssnare och läsare. Som god
praktiker vet han att talare och skriben-
ter som behandlar ellet använder bibel-
texter ofta måste arbeta med parafrase-
rande tolkningar innan de övergår till
den tryckta versionen. Därom vittnar
bibelöversättningens historia och bibel-
citeringens praxis. Bibeln är Guds ord på
mänskligt språk. Den framstår alltså som
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ett slags inkarnation. Gudomligt och
mänskligt genomtränger varandra. När
nu språket fötlogar över många och skif-
tande stilater, måste även bibelordet i
tal och skrift kunna återges med olika
stilar, beroende på vem det är riktat till
och vilket tillfälle det dr ftäga om, dess-

utom beroende på vem som talar och vad
det syftar pä. Tvä 

- 
eller flera 

- 
bi-

belöversättningar kan gön bibelordet
mera ievande än vad en enda version
skulle kunna göra.

Åre, zooo

tilldrar sig en speciell uppmärksamhet,
det har ju ue nollor. Svenska Dagbladet
har till och med under de senaste måna-
derna i en artikelserie funderat över hur
världen kan komma am se ut om 3 r år.
Tekniken och parapsykologin har kommit
att stå i centnrm för intresset. Parapsyko-
logiska fenomen kan nog väcka nyfiken-
het, men surrt förnuft och kristen tro
brukar båda reservera sig inför det mesta
som ligger inom patapsykologins dimen-
sion. Tekoiken kan däremot inte förbises
av nägon, inte ens av sådana som ogillar
den. Tekniseringen kommer säkert att
ökas, och därmed reduceras människans
bemödanden att skaffa sig livets förnö-
denheter om än i långsammare takt.

Så långt fyllde artikelserien förvänt-
ningarna. Den lät dock inte tankarna
komma till ro. Förgäves efterlyste man
åtskilligt annat minst lika viktigt. Den
kvantitativa stegringen av automationen
medför säken en minskning av entusias-
men för teknik. Dagens unga, nggare el-
ler målmedvetet engagerade, brottas med
ali social instirutionalism och visar sig i
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Sed.an sfut

rarje fall föga teknik- och vetenskaps-

frälsta. Den generatioo som under test-

året zooo kommer att styra samhällslivet
inser att människan inte lever av teknik
allena. Vår ungdom liknar en bilägare
som efter flera års körning nog klarare
än förr inser bilens nyttovärde. Men han
har tröttnat pä själva åkandet och trafi-
ken. Man kan lugnt förmoda att ät 2ooo
en störe vana vid teknik kommer att
dämpa dess tjuskraft.

Betraktar man i stället tekniken ur
producentsynpunkt, kan man kanske bli
en aning skrämd. Människans ökade
makt över naturen stegrar mämligen även
hennes makt över medmänniskorna. Vi
kan redan urskilja wå typer av tekno-
krati. I de totalitärt styrda staterna an-

vänder sig regeringarna på ett me! eller
mindre skickligf sätt av tekniska hjälp-
medel för att utsträcka sin makt långt in
i den privata sfären, ja, ända in i män-
niskornas tankar. I de så kallade demo-
kratiska systemen förblir de krafter som
håller i rodret anonyma. Det gäller inte
bara biologernas försök att förändra
människan under hennes tillblivelse och
psykologernas framstötar för att utforska
och behärska själens djupdimension. Den
tekniska tidsåldern kan medföra en ny

förskjutning av förhållandet mellan indi-
vid och samhälle.

Det hör annars till den vdsterländska
historien att individen har frigjort sig
från olika former av bundenhet. Vi är
alla ännu i dag en smula stolta över att
vi fär vara oss själva. Men vi bör av allt
att döma räkna med att opposition från
den enskilda människan mot gemenska-

pen omkring är zooo åter kommer att
dyka upp i tillspetsad form. Diskussionen
om preventivmedel kan anföras som

exempel. Om man {rigör sig för ett ögon-
blick från den konkreta form som proble-
met antagit i utvecklingsländerna, så

framträder en hittills i historien okänd
problematik. Hur många barn ett äkta
par ffu är i och för sig en privat sak som
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de äkta makarna kan reglera sinsemellan.
Men under rgoo-talet har det blivit före-
mål för offentligt intresse. Jorden rycks
inte kunna livnåra hur många som helst.
Våra tekniska 

^ppantet 
i sin tur fordrar

ett visst antal intelligenta och välutbil-
dade skötare för att fungera. Privata och
offentliga intressen berör här valand:a
och kan komma i strid med varandra. In-
dividens och allmänhetens behov måste
på något sätt awägas och avgränsas. Av-
gränsningen kan endast ske på grund av
värderingar. Men värderingar är livs-
åskådningsbetingade. Detta medför att
med den fortsatta tekniseringen livs-
åskådningsfronterna bör komma aft
hårdna.

Samtidigt torde förhållandet mellan
livsåskådning och vetenskap ändras. Le-
dande vetenskapsmän har börjat lämna
den rena sakforskningen och i stället un-
dersöka metodernas räckvidd. De vill inte
begränsa sig till arbeten som redan data-
maskiner kan prestera. De försöker få
grepp om sin verksamhets djupare vill-
kor. De har gripits av samma lust som
driver en pojke att plocka sönder sitt
leksakslok för att se efter hur det ser ut
inuti. Den tid är nog förbi då de veten-
skapliga metoderna räckte till för att
binda all energi. Man nöjer sig inte
längre med fönåningen '6vet dt, meto-
derna frambringar anvärrdbara resultat
som i naturvetenskapens barndom. Man
har tvärtom börjat titta in i sina metoder
I& att fä reda på hur teorietna ftngerar.
Utvecllingens inre dynamik har redan
fått organisatoriska utslag. rPhilosoph)'
of scienceu har blivit ett eget studieämne
vid en del universitet. I Sverige intättades
en professur i vetenskapsteori (i Göte-
bory tg6q) 

- 
ett tecken på den omvär-

dering vetenskaplig forskning och tek-
nisk tillämpning genomgår. Reflexionen
på de primära teorierna är redan erkänd
som en egen vetenskapsgren! Hänsynsta-
gandet till människan i vetenskapen är
redan vedertaget. Varför har artikelserien



Sed.an sist

i Sv. D. glömt de framtidsdigra proces-

ser vi bevittnar? De bildar ju referens-
ramen för de tekniska framsteg vi kan
räkna med. Ja, processerna sjålva öppnar
oväntade perspektiv. De wå stora väster-
ländska tanke- och kulturtraditionerna,
den kontinental-europeiska och den anglo
amerikanska, har i själva verket slagit
in på parallella vågar. Både den exakt-
vetenskapliga metodreflexionen och den
filosofiska såväl som den litterära exi-
stentialismen vänder sig, var och en på

sitt sätt, åter till den levande människan.
Hur mycket de än utiftån sett går isär,
visar de vid en noggrann prövning en
släktskap som inger nya förhoppningar.

Händelseförloppen har även teologisk
relevans. Mötet mellan tro och allmän
opinion tycks gå mot ett nytt läge. Inte
som om den kristna tron framdeles skulle
vara mindre utsatt för kritik än hitintills.
Men fronten håller på att fönkjutas. Så-

dana som ,tar fästa vid specialvetenskap-
liga arbetsformer menade sig hittills ofta
kunna ta avstånd från tron därför att den
inte gfu att bemästra med liknande
grepp. När nu vetenskapens pionjärer har
nått utöver teoriernas plan och inriktat
sig mot den levande människan har de
hamnat just i den dimension där den
kristna tron rör sig. Det är ju människan
som står i trons medelpunkt. Vissa moti-
veringar för kampen mot ffon har avslö-
jats som ohållbara. De vetenskapsgrenar
som bildar upphovet till tekniken set inre
längre ut att kunna erbjuda ett säkert
fotfäste för angrepp på den kristna reli-
gionen. Nya tillvägagångssätt kan man
alltså räkna med. Faktiskt håller sig mot-
ståndarna till kristendomen nu mera än
förr till det som redan under rToo-talet
hade sin första storhetstid. De attackenr
religionens historiska rötter. Äv allt att
döma kommer den därmed påbörjade kli-
matf örändringen att f ortsätta.

Tankarna kan ännu inte slå sig till ro.
Värderingarna är nämligen inte de enda

villkoren för en insats på teknikens om-
råde och för den ökning av automationen
som kan förutspås. Vad som därutöver
gynnar eller försvårar den tekniska ut-
vecklingen är befolkningskurvorna i värl-
dens olika delar och deras relation sins-
emellan. Det är ju inte alls säkert att be-
folkningsresurserna i Europa i jämförelse

med andra världsdelar förblir tillräckliga
för att lämna den hittillsvarande fördel-
ningen inom mänskligheten orubbad.
Visserligen erbjuder historien exempel på

att ett fåtal mäktiga har behärskat en
överväldigande majoritet, men i längden
kan den biologiska kraften inte överlistas
med organisation. Expenisen vet säkert
hur befolkningsfördelningen på jorden
om en mansåider kommer att bli. Här må

det räcka att nämna en faktor som kom-
mer att påverka den framtida utveck-
lingen. Inför den därpå beroende osäker-

heten ter sig en rent kvantitativ växt av

tekniseringen långt mindre imponerande
än när den bemaktas med ett bläögt cete-

ris paribus som outtalat villkor.
För övrigt kan ingen framtidsprognos

göra anspråk pä att vara säker. Hur myc-
ket än människan är påvetkad av det hon
bär inom sig och det som sker omkring
henne, så återstår för henne alltid en
marginal av obetoende. Hon kan be-

stämma skeendet. Och man vet aldrig sä-

ken hur hon kommer att göra det.

En ned.gång i antalet präsret

rapporteras från olika håll. I USA har
prästkallelserna sedan r966 minskat med
rz%. I Holland präswigdes 1957 ännu

42r unga män, 1968 endast r48; för
1969 Äknar man med to9. 1967 Iåm-
nade i Holland r5r präster sina poster,
1968 blev det 196. Hela antalet av de
i sitt hemland och utomlands verksamma
holländska prristerna har sedan r96j siun-
kit från 13 j7o till 13 r4r. Framtiden
f.är visa,om sifftorna ar mer än tillfälliga.
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pÅ vÄc rrlr uÅNEN

ur beklagligt det än år, att politiska syften liksom förorenar månre-
sorna, så bör man dock inte blunda f.ör att vära dagars rymdutflykter

framstår som förundediga uppenbarelser av denna världens mest förunder-
liga varelse. Månresor säger i själva verket åtskilligt om vad människan är.

I sina bästa stunder och i sina djärvaste individer känner hon sig alltid
driven att försöka spränga gränserna. Hon kan aldrig läta bli att störta sig
in i nya äventyr. Hennes levnadsvillkor är fastslagna utan att hon i förväg
tillfrågats, men hon anar i alla fall att de inte är helt orubbliga. Med sin
lust att utmana naturen listar hon sig fram till naturens grundkrafter för
att ta dem i tjänst för sina egna målsättningar.

Hon börjar alltid med upptäckter. Det hon lyckas få veta bildar grund-
valen för vad hon maktar göra. Det var framför allt tre framstötar av den
mänskliga kunskapsförmågan som banade väg till den förvånansvärda pres-

tation vi håller på att bevittna, tre steg med vilka mänskligheten redan var
pä väg till månen innan hon gav sig i väg. För att ta dem räckte det inte
med en enda generation, fastmer behövde vetenskapen drygt tre århundraden
för att skapa förutsättningarna f.& vära dagars utflykter till jordsatelliten.

r. Det första var upptäckten av graoitationen och dess lagar. Den gamla
tiden visste i det avseendet inte någonting. Därför var den ännu oroad av
frägan, varfcir stjärnorna inte faller från himmelen, och [ysn 

- 
litet se-

av problemet hur jorden kan sväva fritt i rymden. Man tog myter
till hjälp. Jorden sades vara buren av en jättestor elefant 

- 
så berättar

åtminstone indiska sagor. Men vem bär då elefanten? En vidunderlig sktild-
padda! Och var får denna fotfriste? Frågornas rad blir ändlös. Och stjärnorna
föreställde man sig såsom häftade vid en fjä':rrar. kristallskål. Ännu kände
ingen sig störd av frägan, hur en överdimensionell skål en gång om dygnet
skulle kunna kretsa kring jorden utan att sprängas av centrifugalkraften. Men
vad som upplevdes som gåtfullt var, hur fixstjärnskålens rörelse kunde sam-

ordnas med planetskålarnas. Då Galilei fu t6ot för första gången riktade
ett teleskop mot himmelen och fick syn på Jupitermänarna, brast han ut i ju-
bel över att det nu var klart att sfärerna inte alls fanns. Jupiterskålen skulle
ju ha förstörs av månarnas omlopp om så hade varit fallet.

Problemets fysikaliska lösning hittades så sent som åtta decennier senare,

då Isaac Newton fick grepp om gravitationen. Varje massa, så lät hans teori,
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På uäg till' månen

utstrålar dragningskraft och skapar därmed ett gravitationsfält. Dragnings-
kraften avtar med växande avstånd, för övrigt på samma sätt och i samma

proportion som skenet hos en ljuskaila. Av samma skäl varierar lodets rikt-
ning på jorden. Det pekar alltid mot jordens tyngdpunkt.

En gammal och fast inrotad sinnesillusion var därmed avslöjad. Det är
faktiskt en felaktig generalisering, nar vi utstrdcker vära lokalt betingade
föreställningar om uppe och nete till hela universum. I verkligheten finns
inte något allmänt uppe och nere, fastän vi ännu idag, nära 3oo år efter
Newtons upptäckt, har svårt att tänka annodunda. Eljest hade vi inte varit
förvånade över de fritt svävande astronauterna. För övrigt får illusionen stöd
genom en oövervinnedig optisk villa. Vi ser tredimensionellt, det är sant.

Fysiologerna och fysikerna vet till och med hur det kommer sig att vi gör
så. Vi har ju wå ögon och inte endast ett, vilket betyder att en natudig
trigonometri så att säga är inbyggd i vårt seende. Föremålens avstånd ingår
faktiskt i varseblivningen- Men eftersom avståndet mellan våm synorgan en-

dast ligger vid 6 cm, når vi med vår medfördda trigonometri inte långt ut
i en rymd, som har stodeksordningen av ljusår. Därför är det naturligt
att stjärnorna för oss ger intrycket av att de alla är lika fjfuran - att de

möjligen tu håftade vid ett väldigt valv över jorden.

Klaudios Ptolemaios var ännu fastlåst vid sinnesillusionerna, vilket hans

verk Almagesl (omkring är r4o e. Kr. f.) vittnar om. Det första steget till
en åtminstone teoretisk befrielse från invanda föreställningar tog Frauen-

burgs domherre Nikolaus Kopernikus (1473-1543). Han betraktade solen

som centrum i kosmos. Den sydryske astronomen Johannes Kepler (r57r-
163o) nådde längre. Han lyckades kasta ljus över planetrörelserna och till
och med stegvis formulera de lagar planetbanorna foljer. Den därmed upp-

ställda kinematiken var dock i behov av ytterligare en komplettering. Det
första steget togs av den italienske astronomen och fysikern Galileo Galilei
(t564-fi42). Han flann fallagarna och kunde precisera tröghetsbegreppet.

Slutligen avslutade det engelska universalgeniet Isaac Newton Q643-t127)
processen i och med att han kom underfund med massattraktionen eller,

vilket är detsamma, tyngden som en andra kraft bredvid trögheten. Det må

här skjutas in att det blev en senare tid förbehållet, nämligen vår egen,

att upptäcka att tröghet och tyngd är wå sidor av samma fysikaliska grund-

fenomen - vilket kortast uttryckt är innebörden i den Einsteinska allmänna
relativitetsteorin. Med Newtons framstötar var de Keplerska lagarna av-

slöjade som specialfall av den allmänna samverkan mellan attraktion och

centrifugalkraft. Den sistnämnda är inte något annat än det sätt på vilket
trögheten gör sig gällande, den förra är i sak lika med tyngden.

Mekanikens långsamma klarnande var ett första steg på den väg som slut-

ligen förde dithan att man ftirmådde sända en farkost till månen. På grund
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av att man lyckades ge en förklaring åt iakttagelser inhämtade sedan manna-
minne, lärde man sig förstå himmelsmaskineriet så väI, att man förmådde
koppla in sig i pågående rörelser i det kosmiska systemet.

z. Det räckte dock inte med mekaniken. För att verkställa den vid forskar-
bordet planerade resan behövdes ytterligare wå villkor uppfyllas. Det hand-
lade inte endast om aft ge en projektil en enligt jordiska mått hög hastighet
för att inom överskådlig tid nå fram till månen. Framför allt stod man inför
uppgiften att finna ett fram.d,rhtningssystem som var oberoende av ett om-
givande medium, som alltså inte arbetade som ett hjul och inte heller som

en propeller. Det gällde att hitta ett sätt att driva en farkost oberoende

av något som man kan ta spjärn mot, så att det kunde användas även där
varken mark eller vatten eller någon atmosfär finns. Man fann det i rekyl-
principen, dittills endast använd av trädgårdsmästarna när det gällde att be-

spmta blomsterodlingar, och av vapensmederna, sedan en av dem snillrikt
nog uppfunnit rekylgeväret, vilket ju fängat in krutets explosionskraft. for
att utlösa ett nytt skoft.

Ute i rymden finns i själva verket inte någonting, som man kan stödja
sig mot för att f.L i gäng och vidmakthålla en rörelse. Enda möjligheten
att godtyckligt flytta en farkost och eventuellt accelerera eller retardera
dess rörelse var att låta gaser som på grund av förbränning snabbt expan-
derar utströmma åt ett bestämt håll för att på så vis åstadkomma en rörelse
i motsatt riktning. Är bränslet förbrukat eller stoppar man gaseru explosion,
så bestäms raketens bana endast genom dess tröghet och himlakropparnas
dragningskraft. En projektil som skickas till väders är ju inte något annat
än en artificiell stjärna. Såsom alla andra himlakroppar, stora eller små,

styrs den genom de mekaniskalagarna.
Ville människan nå ut i den yttre rymden, d. v. s. ge sig in i en av henne

själv vald bana, behövde hon en därtill avpassad drivkraft. Hon fann den
i rekylprincipen.

Reaktionsmotoreffra, eller jetmotorerna som de något oriktigt kallas, utgör
ett mellanled i denna kedja. De ar ä ena sidan helt beroende av en atmo-
sfär som innehåller syre och som sugs in >framtill>> i motorn, medan den
rekylverkan som erhålles >baktill> i motorn ger farkosten vad man kan kalla
kosmisk hastighet. Reaktionsmotorerna har konstruerats ganska nyligen och
bygger på den princip som egentligen upptäcktes första gången kineserna
konstruerade en fyrverkeriraket. Med de sL att saga gamla framdrivningssyste-

men, som bygger på förbränningsmotorer och som strängt taget är betydligt
>yngre)> uppfinningar om man ser till principerna, hade man i själva verket
ingen möjlighet att nå ut i rymden.
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På uäg till månen

Med kosmiska hastigheter menar man annars de oerhört höga hastighererna hos
himlakropparna i rymden. Jotden kretsar exempelvis med en hastighet av 3o km/sek.
kring solen, alltså med mer än rooooo km/tim. Meteoriterna inträder i jordatmo-
sfären med en hastighet på mellan zo och 7o km/sek.

I rymdfärdstekniken har begreppet kosmisk hastighet emelleaid iätt en mera spe.
ciell innebörd. Det har blivit beteckning för de hastigheter som eo proy'ektil, som
man skjuter upp, måste ha för att genomföra bestämda operationer. För att kunna
kretsa kring jorden måste en satellit uppnå den så kallade första kosmiska has-
tigheten. Den går upp till z8 ooo km/tim., således z5-dubbla ijudhastigheten i luft.
Vid denna hastighet balanserar den uppkomna cenrifugalkraften jordgravitationen.
Stegras hastigheten, stiger satelliten i gravitationsfältet, på samma sätt som när en bil
kör för fort i en kurva. För att övervinna jordens dragningskraft måste en farkost
accelerera till en hastighet av 4o ooo km/tim. Dä talat man om den and.ra kos-
miska hastigheten, som det exempelvis gällde för Apollo 8 att komma upp till.
Rymdskeppet förblir i så fall ännu beroende av solens gravitation. För att bryta sig
ut även ur solens grepp och tränga ut i interstellära vidder måste rörelsen acce-

lereras till drygx 6o ooo km/tim. Då skulle den tred',je kosmiska hastigheten ha upp-
nåtts. Den är allaå endast 5o% störe än den andra, vilket beror på att en farkost
som uppsänds från jorden redan därigenom har i sig jordhastigheten från början.
Den delen av enetgin behöver alltså inte tillföras rymdskeppet artificielit. Summan
av jordens rörelse i rymden och den andra kosmiska hastigheten räcker för att iöra
bort ett rymdskepp ur solsystemet.

Man skulle kunna tänka sig en fjärde hastighet, om vi nämligen skulle vilja
driva en satellit ut ur vårt galaktiska område. För närvarande är det dock mycket
osannolikt att vi någonsin skall kunna göra intergalaktiska resor. Vi har ju i dag
inte ens lyckats med interstellära utflykter. Under lång tid framåt måste vi nöja oss

med interplanetära framstötar 
- 

med den andra kosmiska hastigheten.

3. För att genomföra rymdresor behövdes dock avgörande framsteg på

ännu ett fysikaliskt forskningsområde. De elektromagnetisha uågornas aärld
måste vara utforskad, åtminstone så långt, atr man förmådde åstadkomma ra-
diopejling samt elektronisk styrning och talförbindelse. Den som i julas på
w-skärmen och i tidningsreportagen följde amerikanernas första månfärd,
kunde lägga märke till hur stor betydelse besättningens ständiga radiokontakt
med personalen på jorden hade. Ensamheten i rymden upplevdes av astro-

nauterna som >>vördnadsbjudande)>, och James Lovell fann att >det är bra
att fä höra era röster>), då rymdskeppet efter att under en tid ha försvunnit
bakom månen fick återknyta radiokontakt med jorden. Med ljushastighet

bars orden fram och tillbaka. Vad som på jorden kan verka som en lyx
tycks vara avpassat just för astronautiska distanser. Samtalet försämrades inte
det minsta genom avståndet mellan samtalsparterna. Det är här värdet av

radiotekn&en tydligast framträder.
Om talkontakten med astronauterna ser ut att vata en angenäm, men ändå

umbarlig garnering av företaget, sä ar den elektroniska tekniken rentav
ofrånkomlig, när det gäller att beräkna ett rymdskepps väg och att få in
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det i och hålla det i dess bana. Hade inte datamaskiner lyckats smälta infor-
mationernas svåröverskådliga mångfald, så hade Apollo 8 inte kunnat för-
verkliga sina talrika och invecklade manövrer. Hade inte den mänskliga
hjärnans elektroniska förlängningar med en snabbhet som endast kan mä-
tas med tusendels sekunder spottat ut sina instruktioner, så hade farkosten
varken hittat sin väg kring månen eller i rätt vinkel återinträtt i jordatmo-
sfären. Vinkeln hade då antingen blivit för brant, så att farkosten tillsam-
mans med besättningsmännen hade bräna upp, eller också hade den råkat
bli för liten, och då hade farkosten, underkastad de mekaniska lagarnas
obarmhärtiga undantagslöshet, förlorat sig i rymdens vidder.

Tre slags villkor måste allaå vara uppfyllda, innan den mänskliga f.ak-
torn kunde aktualiseras för att nu verkligen göra vad forskningsläget gav
klartecken för. I själva verket krävdes det å ena sidan en hel del offer-
vilja och samarbetsberedskap hos det omfattande lag av fackmän som för-
beredde och bevakade färden. Det behövdes framför all-t ä andra sidan en

hög grad av intelligens och ay kallblodig beslutsamhet för att verkligen
>hoppa> - att påbörja och lyckligt slutföra äventyret

Minst lika betydelsefulla som de fysikaliska aspekterna på månresorna
är dock deras mänskliga konsekvenser. Liksom den vetenskapliga vägen till
månen banades århundraden innan den verkliga resan kunde planläggas och
komma till stånd, så kan de själsliga verkningarna av sartma resa beräknas
gälängre än vad man omedelbart inser. Det var första gången som människor
har fätt betrakta sin hemplanet som ett stort blått klot på himmelen. I jäm-
förelse med tomheten och tröstlösheten på månytan förefoll jorden för re-

senärerna som en löftesrik oas av liv och lockande glädjeämnen. Var och
en kan då och då längta efter att vara ensam. Rymden framkallar däremot
en ny uppskaaning av gemenskapen. Den civiliserade mänskligheten å sin
sida slöt sig samman, dä alla med sin nyfikenhet, sin beundran och med
sina önskningar ledsagade de tre djäna män som vågat sig ut. Hur splittrade
människorna annars ån dr, så var de på ett egendomligt sätt förenade då
de vid tv-apparaterna fick bevittna en pionjärgärning av tre oförvägna
jordevarelser.

Vad människan gör - hennes vetenskap och teknik såväl som hennes
mod och lust på äventyr - brukar ha sina varierande återverkningar på
henne själv. I det här fallet visade en enastående gemenskapsprestation sin
gemenskapsf räm j ande kraf t.

Ed.uard. Verbl;lsdonk
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KAN VI LITA PÅ NYÄ
TESTÄMENTET?

Här oisar en nyrestdmentlig exeget (ifu artiAeln TidstfuisAt i
CREDO t968: toz), bar mod.ern bibelaetenskap stöder tron. Arti-
heln återger ett t'öredrag sona under böstterminen t968 bölh inför
Katolsk forum i Oslo.

Principet

Det är väl inte precis vad man väntar sig av en präst eller en teolog 
- 

a6
han skall svara nekande på rubrikens f.åga. On svaret vore >nsj", skulle man ju rycka
undan själva grunden för den kristna förkunnelsen.

Är min f.räga aIltsl bara retorisk? I så fall vore det nog synd om den intellek-
ruella ärligheten. När man ställer sådana frågor, skulle m n rata beredd att accep-
tera den lösning, som ett ärligt sökande framkallar.

Men saken är inte så enkel, varken när det gäller Nya Testamentet eller andra
vetenskapliga områden, och i synnerhet historien, Yi är idag medvetna om, att även
de mest exakta vetenskaperna, de matematiska och fysikaliska, inte är så förutsätt-
ningslösa, att de inte, till en viss grad, bygger på personliga intuitioner. Den mo-
derna analytiska filosofin t. ex. har en mycket rationell begreppsapparat, som likväl
bygget på vissa principer, som nao utgår ifrån utan att kunna bevisa. Intuitionen,
hypotesen utifrån fakta som alla kan konstatera, spelar en välkänd roll i våra fysi-
kaliska och matematiska modeller.l Ingen kan helt och hållet bevisa det berättigade
i dessa modeller och vi vet att de skiftar, när vissa experiment framwingar det.
Skall man uppfatta atomerna som masspartiklar eller som vågartade rörelser? Skall
vi hålla fast vid den euklidiska geometrin eller skall vi använda en fler-dimensio-
nell geometri? Är vår icke-motsägelse-princip en orubblig utgångspunkt för logiken?

Om det förhåller sig så med de så kallade exakta vetenskaperna, hur mycket mer
weksamt är inte människans förnuft inför historiska problem. När vi frägar: ,Kan
vi lita på Nya Testamentet?, öppnar vi nämligen först ett historiskt perspektiv,

vi låter oss invecklas i den historiska forskningens problematik.
Under det gilngna seklet och vid sekelskiftet försökte historiker eftedikna den då-

tida vetenskapliga modelleo i de exakta vetenskaperna. En Langlois och en Seignobosz,
en Barthold Georg Niebuhr och en Leopold von Ranke försökte vara sä.'objektiva'
som möjligt. Dokumentforskningen uwecklades med allt mer exakta metder. Detta
var en nödvändig sanering efter de romantiska historieskildringar, som t. ex. Jules
Michelet eller, på ett anrat sätt, Adolphe Thiers gjorde i Frankrike. Men snan
kom en reaktion mot den alltför självklara uppfaffning, sorD en del historiker hade
om sin 'objektivitet'. \Tilhelm Diltheys i Tyskland har här spelat en stor roll, när

'Jfr exempelvis H. Poincards klassiska bok I* rcience e, I'hypothäse, Paris r9o8.
'zJfr Ch.-V. Langlois' och Ch. Seignobos' principiella ställningstagande i Introd.ac-

,ion aux öt*det historiqaes, Paris 1898.
" Man kao hänvisa särskilt till I(. Diltheys Einleitang in die Geistesuistenschaften,

Leipzig 1883 (t9zz") och Der Aufba* d.er gesehicbtlicben tYeb in den Geifiesuissen-
tcbaften, rgro (Ges. Schr. VII, Leipzig-Beilin 19272).
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han visade att den historiska vetenskapen tillhör det han kallar för uGeisteswissen-
schaftenu i vilka människans >Geist> spelar eo stor roll. En historiker kan inte
låta bli att vat^ betingad i sina metoder, i sina framställningssätt, genom det han
redan har i sin >Geistu, genom sin utbildning, sin intressesfär. Dilthey kommer på
ett mer tekniskt sätt tillbaka till några romantikers intuition, t. ex. Johann Gottfried
Herders och \filhelm von Humboldts, nämligen att historien beror på en viss >Ein-
fiihlungsvermögen". När vi vill ge en syntetisk framställning av det förflutna kan
vi enligt vår inttessesfär lågga huvudvikten på ekonomin (t. ex. i en marxistisk tolk-
ning), på förnuftets uweckling (t. ex. i Georg Vilhelm Friedrich Hegels tolkning),
på geografiska betingelser (t. ex. Charles de Secondat, baron de Montesquieu), på
historiens egna lagu (t. ex. delvis hos Hippolyte Taine) osv. Den som sysslar med
litteraturhistoria ätetger en annan bild av medeltiden än den som sysslar med mate-
matik eller fysik. En syotetisk ståndpunkt beror såiedes mycket på min egen aktuella
uppfattningsförmäga. Mänga historiker fu idag medvetna om dessa betingelser.a Att
vara intellektuellt ädig i historien är inte att stå utanför sin egen aktuella ut-
veckling, men att acceptera den såsom en nödvändig utgångspunkt. Ingen kan ställa
sig utanför sitt eget 'jag'; men man kan försöka stå öppen för andras åsikter, låta
dem tränga in i sitt eget 'jag', stå kritisk inför sina spontana reaktioner utan att
förneka sig själv. Descartes' inbjudans att stå kritisk inför allt får inte betyda att
man saknar egen uppfattning om saker och ting, utan bata att man reflekterar över
det som utgör ens egen intelligens. "Jag wivlar, därför tänker jag, dårf.ör h jag"
är inte en riktig beskrivning av vad vi gör. Först är och tänker vi, uwecklas i en
viss riktning, påverkas av vår miljö, vår uppfostran; vi har vissa uppfattningar och
dessa kan vi nu, med vår intelligens, ställa under debatt. Därigenom behöver vi
inte förneka dem, vi bara belyser svårigheterna med vårt intellekt och står så i dialog
med andra människor. De har sin egen uweckling, de har också sitt förstånd, och det
vi säger eller lyssnar till leder oss tillsammans närmare sanningen såvida vi verk-
ligen söker ätligt.

När vi nu lämnar den profana historiens domäner och övergår till ut-
forskningen av Nya Testamentet, står vi med samma mänskliga förutsätt-
ningar. Det som har utarbetats angående historiens betydelse och metod gäl-
ler också här.

Men det tillkommer en sak: Nya Testamentet har vissa anspråk på oss

som människor. Det finns somliga som tror på innehållet, andra som står

mer eller mindre främmande inför det Eftersom jag själv är troende kan
man förvänta att jag svarar >>ja>> pä frägan: >Kan vi lita pä Nya Testa-

mentet?>> En icke-troende skulle kanske här invända: Vore det inte bättre
att titeln formulerades så: >>Kan ,jaglita på Nya Testamentet?> Du får svara

>ja>> för din egen räkning, men inte för andra människor. - Då invänder

n I Frankrike följde bl. a. R. Aton (lntrodaction å la pbilosopbie d.e J'histoire, essai
sur Jes limites de l'ob jectiaitö historiqae, Paris ry8; I^a pbilosophie critique d.e

I'histoire, essai sar tune thäotie aJlenrande de l'histoire, Paris 1938) och H. I. Marrou
(De la connaissance bistorique, Paris 1954) Diltheys linje. Man finner liknande tanke-
gängar i Italien hos B. Croce (särskilt i La stotid come pemsiero e con2e azione, Roma
re38) och i England hos R. G. Collingwood (Tbe ld,ea of History, Oxford rg+6).

5 R. Descartes, Discourt de la möthode, 4u partie (6d. J. Sirven, PaÅs 1935,82-8:).
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jag: jags,år in,e "::,",::::::::::::, människans rörnur,
är öppet mot andra; vi kan samtala om saker och ting som angår oss alla,
vi har, var och en, i vårt förnuft, en utgångspunkt för den andres idder.
När jag i mitt eget förstånd har argument som är kritiskt undersökta, med
metoder som andra människor också godtar, då har jag en principiell möj-
lighet att delvis bli fOrstådd även av en som dittills inte haft samma förut-
sättningar som jag. Han kommer kanske inte att bli helt och hållet överty-
gad av det jag säger, men något av mina rationella skal att Iita på Nya
Testamentet kan bli en samlingspunkt för oss. Jag kan i viss mån visa
(så uppfattar jag det själv i mitt förstånd) att mina rationella argument kan
uwidgas till ett vi: Ja, uikan lita på Nya Testamentet.

Vilka intellektuella skäl har jag? De ligger på olika nivåer.
Den första nivån är enklare och får lättare en icke-troendes samtycke:

det är texten själv. Kan vi lita på den text som vfua biblar anger som den
nytestamentliga texten? Eftersom vi här har ett gemensamt fält med icke-

troende lönar det sig att uweckla den punkten.
En annan nivå är i viss mån också tillgänglig för icke-troende: det som

jag skulle kalla för den historiska nivån i textens tolkning. Jag talar här
med tyska forskare om >Historie> som skild från >Geschichte>>,6 ,rHistorien>t

täcker då det som man åsyftade i en mer naiv historisk metd, som jag
nyss talade om: det är dokumentets utforskning med filologiska metoder,
grammatiken, den historiska bakgrunden, dokumentets uppkornst osv.

Men här börjar redan svårigheterna, som vi kommer att se. Skälet har jag
redan antytt när jag sade att det inte finns en helt >objektiv>> historisk me-
tod. Vi kan delvis hålla oss till denna >>historiska>> nivå, men vi kommer att
upptäcka att den egentliga f.rägan som vi ställs infcir ligger på den nivå
som momvarar >Geschichte>>.

Vi blir tvungna att ta upp de fundamentala frågor som ligger på denna

o Om denna distinktion kan man läsa hos H. I. Marrou, De la connaissance bisto-
rique, Patis t954, 38-4t, Kant använde den redan för att ställa den historiska verklig-
heten (:,Geschichte,) i motsats till vår kunskap om denna (:,Historie') (Id.een zu
einer allgemeinen Gescbicbte in u;ehbiirgerlicber Absicbt, Berliner Monatschtif.t, t794,
November (ed. Cassirer t. IV, 16:). Hos teologen M. Kähler (Der sogenannte bisto-
rische Jesus *nd. der gescbicbtlicbe biblische Cbristut, Leipzig r89z) fär denna distink-
tion en ny betydeise: "historisch' betecknar vad som är rent faktum, 'geschichrlich,
dess fortsatta verkan; lärjungarnas tro är för Kähler det som i Jesu verklighet är 'ge-
schichtlich,. R. Bultmann, även om han inspireras av Kähleq tolkar denna distinktion
på sitt sätt. ,Historisch, är för honom det vetenskapliga sättet att betrakta något i det
{örflutna utan att sätta det i samband med människans existens. Något blir för mig
,geschichtlich" nfu jag sätter det i samband med min existens (jfu Gh*ben und, Ver-
steben II. Tiibingen 1952, z3t). Med rätta har G. Hasenhiittl (Der Glaubensaollzug,
Essen r963, 67) understrukit att Bultmann inte alltid skiljer mellan "Historie' och

'Geschichte'. När det i denna artikel talas om wå nivåer, den historiska och den som
utgörs av 'Geschichte', sker det främst i anslutning till Bultmann, men ordet 'Ge-
schichten får också innesluta den nivå som har belysts genom den historiska proble-
matikens uweckling i anslutning till Diltheys analyser.
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tredje nivå.7 De wå första etappetna ar bara provisoriska; det är den sista,
den som handlar om >Geschichte>>, som avgör vår f.räga: >>Kan vi lita på
Nya Testamentet?> När vi kommer dit uppstår en skiljelinje: den troende
är beredd att se ett visst samband med det som han lär sig under de wå
första etapperna och sin tro, som för honom belyser den syntes han har på
nivån >>Geschichte>. Han upplever att hans tro inte är blind. Men den icke-
troende kommer aft ha svårt att acceptera den sista etappen. Hans förstånd
fär hfu inget stcid av en personlig tro.

Om man håller detta i minnet, så kommer man inte att överdriva indel-
ningen i tre etapper. Det handlar bara om en progressiv belysning av vad
vi gör när vi samtidigt använder vårt förnuft och vår tro för aft acceptera
den kristna uppenbarelsen. Analysen får inte dOlja for oss det syntetiska för-
hållande som varje människa har inför livets fundamentala frågor.

Nivåer (I)

Efter denna allmänna, kanske litet abstrakta inledning angående princi-
perna övergår vi nu till mer begränsade uppgifter, och vi skall då först tala
om textkritiken.

Den textkritiska niuån. Kan vi lita på den texr som översätts i våra nytestament-
liga utgåvor? Har man bibehållit den ursprungliga texten såsom den skrevs ned av
Nya Testamentets författare? Nästan wå msen år skiljer oss från dem. Har våra
handskrifter bevarat den ursprungliga texten?

Var och en som sysslar med gamla texter vet att det här finns ett stort problem.
För några verk från antiken har vi som kåLla bara en eller wå medeltida hand-
skrifter, det vill säga r ooo till r 5oo år sedan de skrevs ned. Alla som skriver av
en text vet hur många fel man lätt gör. Medeltidshandskrifterna hat ju inte ko-
pierats efter originaltexten, utao de måste vara kopior av kopior, som redan var kopior
av kopior osv. Vi har skäl 

^tt ^nt^ 
att texten ibland har förvanskats. För dem som

vill kunna lita på Nya Testamentet finns en första fräga: Är vår text inte delvis för-
vanskad?

För att svara på det behöver vi ange näga f.akta. Ingen text från antiken är så
välkänd som Nya Testamentet; särskilt gäller det våra evangelier. Den senaste lista
som har upptec-knats över grekiska handskrifter av Nya Testamentet (och den är
inte slutgiltig) är Kurt Alands;8 den omfattar 76 papyti, z5o majuskelhandskrifter
(handskrifter från tiohundratalet upp till sexonhundratalet omkring), dessutom r 997
lektionarier från medeltiden (liturgiska böcker med nytestamentliga perikoper). Na-
turligwis är de flesta av dessa handskrifter ofullständiga (det kan ibland röra sig

" Jag bör här precisera, att det snarare handlar om två nivåer än om tre, därför att
textens utformning kan studeras med de ,historiska' metoderna. Jag framställer ändå
det hela i tre etapper, därför att rextens utformning mindre har att göra med globala
ställningstaganden än vad som är fallet när vi så att säga ,objektivt" beskriver den fi-
lologiska bakgrunden.

8 K. Aland, K*rzgefaste Li$e d.er griechiscben Hand.scbriften d.es Neuen Testa-
,nents, t. Gesamtiibersicht, Berlin r963.
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Kan ai lita på Nya Testamenter?

om bara rägra nder), men äodå kan man föt de flesta verserna, särskilt i evan-
gelierna, räkna med mer än r ooo vittnesbörd.

Men vi fötf.ogar dessutom över de gamla översättningarna: på koptiska, etiopiska,
syriska, latin, gotiska, armeniska, arabiska, persiska, slaviska, för att inte nämna
evangelieharmonier på latin, syriska, arabiska, persiska, liksom på medeltida hol-
ländska, italienska, tyska, franska och engelska. Alla dessa dokument är i sin tur
ofta bevarade i fleta handskrifter. För den latinska översättningen har vi t. ex. ett
otal handskrifter, nägra redan från fjärde århundradet.

Dessutom får vi inte glömma de citat som finns hos kyrkofäderna (på grekiska

eller på andra språk), vilka också bevarats i en mängd handskrifter. För Joh 6:
j2-7r, dvs. 20 verser som jag har studetat närmare,e bar iag funnit mer än 7oo citat
enbart fram till femte århundradet. För Johannesevangeliet har vi nu wå nastan

fullständiga papyri från början av zoo-talet, alltså litet mer än roo år efter det

att der skrevs. Vilken skillnad mot vissa texter från antiken som bevarats i en eller
wå handskrifter vilka kopierades r 5oo är eftet det att författaren skrev (och man
har här oftast inga gamla översättningar eller citat)!

Vår svårighet idag fu inte att vi inte vet något om Nya Testamentets text, utan
wärtom 

- 
all vi vet för mycket. Vårt material är nästan oöverskådligt.

Det är självklart att alla dessa handskrifter, på grekiska eller på andra språk,
inte har exakt samma text. Man har under tex*ritikens historia, som fick en ny
impuls med våra tryckta biblar, kommit fram till vissa metoder för att rätta till
fel och ändringar som uppkommit i detta material. När Erasmus gav ut sitt Nya
Testamente använde han nästan uteslutande sena grekiska handskrifter. Hans text
blev i många hänseenden sämre än den latinska vulgata-text som kyrkan fortsatte
att använda. Med engelsmanoen John Mill och särskilt tysken Johann Albrecht
Bengello tog rextkritiken samtidigt mer hänsyn till såväl de äldsta grekiska hand-
skrifterna som de gamla översättningarna och kyrkofädernas citat. Det är Bengels

förtjänst att ha antytt, att det mycket tidigt fanns olika utextrecensioneo eller
textarter i de olika gamla kulrurcentra som Alexandria, Konstantinopel, Antiokia
och Jerusalem. Textkritiken hade sålunda ett rättesnöte för att ordna det nästan

oöverskådliga materialet. Naturligwis har perspektiven ändrats sedan Bengel, men
även den moderna forskningen forsätter 

^ttbygga 
på hans intuitioner.

Vad kan vi säga idag? Först att ändringarna i de olika texrecensionerna är re-
lativt obetydliga och att mar ofta kan veta vilken text som är förändrad. Man kan
oftast tränga bakom recensionsvallen.

En annan viktig punkt är att vi priocipiellt kan anta, att den ursprungliga texten
är bevarad i ett eller flera dokument. Detta är betydelsefullt om man jämför med
läget för de flesta antika texter. Där händer det att textkritikerna står inför en så

förvanskad text, att ingenting ann t ät möjligt än att göla en gissning om den
ursprungliga texten, rnot alla texwittnesbörd. Man har i den nytestamentliga text-
kritiken ofta velat använda samma metod och man har gjort antaganden om det
som urspmngligen har stått i texterna. Ett berömt exempel är en hypotes beträffande

Joh r9: z9:rt "Där stod ett käd, som var fullt av surt vin. Med det vinet fyllde

'0 Ren6 Kieffer, Aa delå d.es recensions? 
- 

L'öoolation de k tradition text*elle d.ans

Jean l/1, 5z-7t,Lluad 1968.
'o J. Mill, Notunz Testamenturn ..., Oxonii \jo7; J.Å. Bengel, Nottam Testamentana

Graecun ... Tubingae q34 Gl63').tt Se också G. D. Kilpatrick, Tbe Transmission of tlte Nert Testament and, its Reli.a-
biliq, The Bible Translator 9 9958), nr4.
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de en svamp, satte den på en isopsstängel och förde den till hans mun.' Man
undrar hur det var möjligt att sätta en svurmp på en bräcklig isopsstängel. I Mark
15: 36 stär det "på ett spö>, och detta är mer rimligt. Joachim Camerarius formu-
lerade på r5oo-talet hypotesen att vära manuskript mycket tidigt hade förvanskats
och att det ursprungligeo stod hussö som betyder spjut. I den grekiska texten
börjar det ord som följer med bokstaven >piu. Det kunde alltså mycket lätt ha
hänt att en skribent låste hassöpöp där det bara stod huss6p. Vi har dessutom
nu en handskrift som faktiskt bata hat hussöp (476*). Denna gissning mot alla
våra handskrifter (med undantag av en) är visserligen fyndig men ändå inte till-
fredsställande. På Jesu tid använde romarna i Palestina inte den sortens spjut som
kallas för hassös, Alltsä måste texten i våra handskrifter vara korrekt; buss6p6

bör då tolkas i en symbolisk mening, med anknytning till Gamla Testamentet.
De nytestamentliga textkritikerna anser numera oftast att det i allmänhet inte

lönar sig att göra gissningar. Den ursprungliga texten är förmodligen alltid bevarad,

åtminstone i nägra handskrifter. Vår uppgift är bara att genom vetenskapliga meto-
der skilja mellan olika texttraditioner och se vilken som bäst bevarat den ursptung-
liga texten.

Vi kan alltså i stor utsträckning lita på den text, som prövats av textkritikerna
och som ligger till grund för moderna översättningar. De varianter som dessa bjuder
är, trots deras mängd relativt obetydliga.

Den histori.ska niuån, Y/erner Kellers bok >>Men Bibeln hade rätt> (Stock-

holm 1964) var en bok med rätt blandat innehåll. Vetenskapligt och oveten-

skapligt material blandades om vartannat. Den hade ett vtptdLglat apologe-

tiskt syfte. Det är riktigt aft det finns mycket historiskt stoff i Bibeln, i Gamla

och Nya Testamentet, och det är historikernas uppgift att utforska det. Men

detta bör ske på vetenskapligt sätt, och Bibeln bör därvid inte behandlas

annorlunda än andra historiska kallor. På den veteflskapliga nivån har Bibeln

varken mer eller mindre >>rätt>> än andra dokument. Vi bör med andra ord

försöka att vara så neutrala som möjligt.
Natudigwis har debatten blivit belastad genom de angrepp som har gjorts

mot Bibeln under de senaste 2oo åren. Man har mot Bibelns auktoritet
anfört dess historiska fel, och de troende har då försökt försvara Bibeln ge-

nom att visa dess historicitet

Jag tror att båda ståndpunkterna ät för trånga. Man överskrider här för
snabbt den skiljelinje mellan >>Historie> och >Geschichte>>, som iag tidigare
talade om. Det kan visserligen framhållas att den slutgiltiga tolkningen är

>>geschichtlich>), att det inte finns någon naiv historicitet. Men samtidigt får
vi inte hoppa över den historiska nivån, vi bör använda historisk och kri-
tisk metod på ett sätt som också gäller inom andra områden. På den his-

toriska nivå där vi nu rör oss bör vi undvika att blanda in frågor, som skall

behandlas senare, i samband med ett mer syntetiskt ställningstagande. När
vi skriver Napoleons historia säger vi inte: >Men våra dokument hade rätt.>>
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Våra dokument om Napoleon är historiska dokument som på olika sätt
belyser Napoleons liv; vi försöker med deras hjälp utröna vad som hände
på den tiden. På sarnma sätt kjr vi använda de nytestamentliga dokumenten.
Vi bör studera deras innehåll, deras beskrivning av vissa händelser som ägde

rum på Jesu tid och litet senare. Vi bör öva källkritik, se varifrån ma-

terialet år hämtat, i vilken utsträckning det sammanfaller med det vi vet
ur andra källor, i vilken mån det kan komplettera vad vi redan vet från annat

håll. Vi bör studera hela materialet med de historiska metder, som används

idag. På den här nivån skall vår ståndpunkt vara så objektiv som möj-
ligt, den skall varken vara aggressiv eller apologetisk.

För att illustrera detta tar jag ett enda exempel. I polemiskt syfte skrev

David Friedrich Strauss sin berömda bok >>Leben Jesu>>, som år 1835 blev
utgångspunkt för den liberala protestantiska forskningen. Strauss gjorde där

bl. a. fem invändningar mot den skatteskrivning, som det berättas om i Luk
2i r-3. De fem kritiska argument han ställer upp kan idag delvis bemötas

med motargument, som man kan finna sammanställda t. ex. hos Ethelbert
Stauffer i boken >>Jesus, Gestalt und Geschichte>> (Bern r9t7).

Sådana granskningar av polemiska argument kan vara nyttiga. Evange-

lierna, särskilt Lukasevangeliet, år inte nö,Jvändigwis mindre pålitliga som

historiska dokument an prof.ana urkunder. Det är en felaktig metod att
a priori lita mera på Josefus, såsom Strauss gjorde, än på Lukas. Men detta

får inte leda oss till ett systematiskt försvarssystem för att bevisa Nya Tes-

tamentets historicitet. Genom att ge svar på argumenten mot Lukas har jag

inte bevisat att han skulle vara välinformerad. på den här punkten. Frågan

står fortfarande öppen, även om det nu finns skäl att vata mera överens med

Lukas än med Josefus.
Många detaljer i evangelierna passar utmärkt väl i den judiska miljön

på Jesu tid. Dödahavsrullarna bl. a. hjälper oss här till en bättre känne-

dom om denna tid. Ibtand kan arkeologin bestyrka vissa detaljer. Så tycks

vara f.aLlet med den damm som kallades Betesda och som enligt Johannes
hade fem pelaryängar. Man har norr om Templet, i Betesda-området, funnit
något som motsvarar Johannesevangeliets beskrivning. Men man wekar fort-
farande att helt och hållet identifiera den där återfunna dammanläggningen

med det som Johannes talar om. Den fyrsidiga anldggningen är avskuren

på mitten genom en övergång som bildar en femte sträckning. Men några

rester av pelare har man däremot inte funnit.
Med dessa harmonier mellan arkeologi, geograf.i och bibeltexter bör vi

vara försiktiga. Vi bör använda hypoteser och med dokumentens hjälp pröva

om de är välgrundade. Fördomar btir inte påverka oss i vårt ställningstagande,

varken för eller mot Bibelns historicitet.
I detta sammanhang ställs ofta f.rägan om de evangeliska berättelsernas
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historicitet De är så olika: sarnma sak berä,nas på så olika sätt, att de

knappast kanvara historiskt korrekta, hör man ofta sägas.

Detta påstående är överdrivet, efter sund historisk metod. Vi har så olika
berättelser om t. ex. Gustav Vasa. Även saker och ting som har hänt nyligen
beskrivs på olika sätt av ögonvittnen. I historien har vi aldrig helt till-
fredsställande berättelser; också i dagspressen framställs samma händelser
i mycket olika versioner, men det vill inte säga, att ingenting har hänt.
Det är historikerns uppgift att genom kalkritik nä flam till vad som för-
modligen har hänt. När det gäller Nya Testamentet bör han också försöka

vara opartisk, analysera källorna, studera det som står bakom väta evange-

lier, jämföra det med andra prof.ana dokument, med geografiska och arkeo-

logiska uppgifter. Problemen här skiljer sig inte från dem som han ställs

inför, när han skall försöka nä fram till vad som hände i det antika Grek-
land på Perikles' tid. Han bör använda alla historiska metoder, som man
har utarbetat inom andra områden. Då blir bilden varken polemisk eller
apologetisk.

Det finns tillräckligt historiskt stoff i Nya Testamentet f.& att den troende

inte skall behöva frukta att hans tro bygger på något helt och hållet ohis-

toriskt. Men samtidigt förmår inte detta historiska stoff av sig självt att

fuamkalla tron hos en icke-troende. Det är på en annan nivå, som det av-

görandet äger rum, och den återstår det att ta i närmarc betraktande.

Renä Kieffer OP

(Del II följer i nästa nummer)

BOK OVER OBEFINTLIGÄ

n viss herr H. råkade höra att det någonstans i ett departement fanns

en foliant som kallades 'Bok över obefintliga' och att det stod mer än

hundratusen namn inskrivna i den. Ytterligare snappade han upp att de som

skrevs in i boken var sädana människor som under ett visst antal ät hade låtit
bli att mantalsskriva sig.

Vännen Gustav Emanuel Tjäder, hade han eventuellt blivit officiellt obe-

fintlig, var herr H:s första tanke.

Var och en som har försökt att pä vanligt medborgedigt sätt få reda på

något exakt i ett statligt verk vet i varje fall hur det inte går till. Men

eftersom herr H. kunde vara outhärdligt envis lyckades han till slut konsta-
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tera att Gustav Emanuel Tjäder åtminstone inte ännu var obefintlig. Envishet
parad med uppfinningsrikedom, slughet, fabuleringsförmäga (läs gärna:
lögnaktighet) jämte spelad eller medfördd enfaldighet leder ofta till målet.

Följaktligen uppnådde herr H. wå må1, det senare av dem rent av sen-

sationellt, varför innehavaren av de uppräknade egenskaperna och färdighe-
terna även kan sägas vara förföljd av tur. När nämligen herr H. råkade
bli ensam i ett rymligt och skräckinjagande departementsrum snokade han
sin vana trogen i bokhyllorna och fick nästan genast fatt i en bok med
titeln 'Supplement till Bok över obefintliga' och den fick plats innanför ka-

vajen och kunde hållas fast med en diskret tryckning av vänster överarm
när han lika diskret slank ut uf rummet och efter mindre än en halvtimmes
irrande i korridorerna lyckades hitta en utgång till en gata.

Lyckligt och väl hemkommen låste han in sig, la på säkerhetskedjan,
drog ur telefonjacken, fyllde el-kastrullen med vatten och stäilde den på rök-
bordet, stack in kontakten, öppnade en burk snabbkaffe, såg till att cigarrett-
skrinet och stora tändsticksasken var välfyllda, sjönk ner i läsfåtöljen och
öppnade fyndet.

Den första obefintliga han fick syn på var

Gud.. Födelsedat. o. -ort okända. Betr. släkt se Treenigheten.. G. upp-
gives hava nyligen avlidit i USA, andra källor uppgiva att G. lever
under jorden i Sovjetunionen. Uppträder under olika täcknamn på ett
flertal platser men har icke kunnat identifieras. Signalementet oklart.
Äterfinnes icke i mantalstaxerings- och röstlängderna. Icke anmäld i
någon bostadskö o. skall vid ev. anhållande delgivas varning för lös-

driveri. Att G. tagit sin tillflykt t. stratosfären har officiellt demente-
rats av kosmonauten lurlj Gagaån. Uttrycket >Guds dörd!> (morbleu
: förvrängning av mordieu) i historiska romaner anses allmänt som

symboliskt menat. Prof. F. Nieusches utsagor om G. saknar juridiskt
bindande beviskraft, och vad prof. I. Hedenius tycker har endast lokalt
intresse. Utsagorna i dikwerk såsom Bibeln, Divina Commedia o. en

mångfald andra trycksaker äro mycket omtvistade som källskrifter.
Interpol inkopplad sedan år 1923. Om G. anträffas på svenskt terri-
torium, ring skyndsammast tel.-nr 9o ooo och begär Ambulans, Flyg-
arnbulans, Jourh. läkare, Jourh. przist, Polislarm eller Sjöräddning.

Herr H. tände nästa cigarretq hostade och funderade. Hänvisningen till
SOS-numret rycktes honom visa att myndigheterna hyste oro och omtanke.
Det där med varning för lösdriveri verkade däremot hotfullt. Efter mycket
letande i sina papperstravat fann herr H. vad han sökte, nämligen en sten-
cil med rubriken >Behandling av anhållna lösdrivare>. Det var en hel del
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sociala förmåner G. kunde räkna med att komma i åtnjutande av, främst då

wångsarbete, offentlig varning, enskild varning, enskild varning * arbets-

hem, enskild varning * alkoholistanstalt, sinnessjukvård och kroppssjukvård.
Men även andra favörer std G. till buds såsom t.ex. skyddshem, uppfost-
ringsanstalt, hem för fdgivna f.ängar, försörjningsinrättning och arbetshem.

Herr H. drack en klunk snabbkaffe och'tände nästa cigarrett, hostade,

grunnade och kom till den slutsa*en att G. nog även i forts. borde hålla
sig utanför Sveriges gränser och i varje fall utöva sin obskyra verksamhet
med iakttagande av största möjliga diskretion. Som en beklaglig försummelse
från myndigheternas sida betraktade herr H. underdånigt det fakzum att inte
ett ord nämndes om huruvida G. tillhörde Allmänna Försäkringskassan, om

G. åtnjöt ålderspension och om G. möjligen fick någon om än liten andel
av de pengar som varje söndag infltit i kollekter. Hur som helst, kvar står

att G. måste utgöra ett svårt problem för myndigheterna.
Herr H. suckade och bläddrade vidare pä mäf.ä.

Djäuulen. Födelsedat. o. -ort okända. D. dödsförklarades med be-

tryggande majoritet på ett offentligt möte i Folkets Hus i Stockholm
är r9o9, men kort tid därefter mötte litteratören Hj. Söderberg D.
i Köpenhamn, varvid D., efter att ha uttalat sin belåtenhet över

dodforklaringen, bl.a. också sade till omnämnde litteratör: >Gud blir
alldeles utom sig, när någon liten fähund kliver opp och förnekar
hans existens; han hoppar jämfota och ropar på polis. Jag dr Iite
annorlunda beskaffad; jag ser med nöje och gott humör att man för-
nekar min existens ... jag verkar helst och bäst inkognito.> Signale-

ment: horn, klövar, svans, men också vid behov iförd konfektionskos-

tym, doktorsfrack, paraduniform, biskopsskrud etc. Förekommer i
Kungliga Kontrollstyrelsens samtliga sttaf.f.register. D:s andel i häxpro-

cesserna dock preskriberade. Söks av Säpo o. Interpol. Anses vara upp-
hovsman till den svenska materiella välfardsideologin som tack för
dodforklaringen. Opolitisk. Se även Bel'inl, Belsebub, eai'atan Satan,

Hin Onde Horn-Per, Den Fule, Skam, Fan, Hin Håle Lucit'er, Fresta-

ren, Krokod'ilen.

Kärt barn har många namn, föll det herr H. in, därefter borjade han undra
över om uttalanden av litteratörer egentligen var något att lita på. Onek-

ligen förefiill D. vara en suspekt figur, men att beskylla honom för vår mate-

riella välfärdsideologi var nog 
^tt 

gä en smula för långt, den får regeringen

ta på sitt samvete, om nu ordet samvete alls passar i sammanhanget.

Herr H. tände en cigarrett, hostade ettrigt, lenade halsen med en ny kopp
kaffe, tänkte efter och kom till den slutsatsen aft om D. i egenskap av
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statslös flykting infångades på svenskt territorium och förpassades till ett
modernt fängelse skulle D. få det mycket bättre än D. hade haft det tidigare
under sin kringflackande tillvaro, vartill kommer att det är relativt lätt att
rymma om vistelsen borjar kännas långtråkig.

Vidare undrade herr H. om inte myndigheterna hade råkat förbise en sak,

visserligen bara en bagateIl, men som kanske ändock är värd att påpeka,
nämligen att både G. o. D. är andar, det vill saga att ingen myndighets-
person kan se, höra, känna, lukta på eller uppfatta dem med sitt förstånd,
aiitså att G. o. D. i själva verket är av ungefär samma diffusa beskaffenhet
som vallöftena efter det att politiskt parti har fått majoritet i Riksdagen.

Herr H. svalde wå magnecyltabletter tillsammans med en klunk kaffe för
att tillfälligwis få lindring i sin reumatiska värk i högra axeln och letade
reda på

Jesus. F. i Bethlehem omkr. år z f. vär tideräknings början. Dop-
attest saknas. De enda säkra källorna ar J. äro Plinius d.y., Tacitus
och Suetonius, vilkas uppgifter dock äro knapphändiga. Betr. släkt se

Treenigheten, Mari.a, losef, Anna o. Heli.ge Ande den. Senast kända
mantalsskrivningsort Nasaret. Enl. uppgift utbildad till snickare men
har veterligt icke utövat yrket. J. har rykte om sig som folkuppvig-
lare, kringvandrande predikant (frikyrklig?) och kvacksalvare. Skall
vid ev. påträffande höras av Kungliga Medicinalstyrelsen ang. olovligt
utövande av läkaryrket. Signalement: långt hår och helskagg, troligen
av brun färg, samt blå eller rcid mantel jämte sandaler. J. skall vi-
dare höras av K. Kontrollstyrelsen ang. påstådd olaga vinberedning
o. d:o utskänkning, vidare av Socialstyrelsen för lösdriveri o. av Skatte-

verket f. utebliven inkomstdeklaration. Nykterhetsnämnden inkopplad
på fallet. Uppgiften att J. umgåtts med tulltjänstemän och prostituera-

de b<;r kontrolleras, medan däremot påståendet att J. hade blivit trodd
på sina ord av nämnda kategorier måste betecknas som högst osanno-

likt. Att J. avlivades omkr. år 3 r kan bewivlas, dels därför att döds-
attest saknas och dels därför att J. senare enl. uppgift har visat sig

för ett stort antal människor på vitt skilda platser. Uppträder under
en mångfald täcknamn. Förekommer icke i något straffregister som
finns bevarat. J. kan icke ha flugit upp till stratosfären eftersom rymd-
farkosterna är en långt senare gjord uppfinning. Uppges yara radikal-
pacifist.

Äntligen en historisk person. T. o. m. mera historiskt bevisad än t. ex.

Homeros jämte många andra män som skrivit tjocka böcker och som utfört
märkliga bedrifter och sagt bevingade ord. Det kandes betryggande, tyckte
herr H., som mycket gärna ville utföra bedriften att sluta röka men inte
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kunde det. Över huvud taget ansåg dock herr H. att myndigheternas anteck-
ningar andades skepsis även om den inte var direkt iögonfallande. >Påstås

vata>>, ))anses vara>>, >uppgives vara>) osv. markerade ett avståndstagande som
visserligen är strikt ämbetsmannamässigt i bästa byråkratiska ordning och
hävd men som ändå ingav en känsla av overklighet. Men en 'Bok över obe-
fintliga' får under inga omständigheter inge minsta wivel på fakticitet, auten-
ticitet och bestående värde som fullt överbevisande dokument.

A andra sidan måste man besinna att den ädle riddaren Don Quijotes
och alla övriga väderkvarnar snart är bokstavligen utrotade från iordytan
men aft de dessvärre likafullt fortsätter att snurfa och kommer att fortsätta
med det så länge det finns blankettförfattare och paragraf.ryttare i statliga
och kommunala verk och institutioner.

Just som herr H. skulle tända en cigarrett slogs han av en häpnadsväckan-
de tanke: om man stoppade in alla tillgängliga uppgifter om denne historiske

J. i en datamaskin, skulle den inte då måhända, efter en hel del rassel och
klickande, fä f.ram Bergspredikan?

Herr H. stoppade en halstablett under tungan och bladdrade hit och dit.

Hel.ige And,e, den. Födelsedat. o. -ort okända. Betr. släkt, se Tre-
enigbeten. H.A.d. talar enl. samstämmiga uppgifter alla kända språk,
företrädesvis på Pingstdagen, men ävenledes på årets övriga dagar o.

därvid företrädesvis i Filadelfiakyrkor. H.A:s. d. verksamhet beskrives
av psykiaterna under rubr. 'Tungomålstalande', varför ev. upplys-
ningar även mottagas av Sinnessjuknämndens sekreterare. H.A.d. upp-
gives tjänstgöra som simultantolk p. gr. av sin språkbegåvning. Sig-
nalement: omvärvd av lågor, 'tungor av eld' o. likn. Slå 9o ooo och
begär Brandkåren.

Herr H. svalde halstabletten för att kunna tända en cigarrett, gjorde i
ordning en kopp kaffe och försökte tänka men måste hosta en stund först.
Den reumatiska värken hade emellertid släppt för tillfället.

Liknade inte allt det han hade läst efterlysningar eller åtminstone den
nödtorftigt dolda misstanken att alla dessa obefintliga i mantalsregistren
näppeligen skulle bli antrdffade så att några som helst ätgärder mot dem
kunde vidtagas. Onekligen föreföll H.A.d. abstrakt, men det är ju mycket
annat som också är det, till exempel friheten, jämlikheten och broderskapet,
för att inte tala om rdttvisan, den objektiva religionsundervisningen och myc-
ket annat. Och för alla dem som graderar kärleken mellan man och kvinna
med utgångspunkt från antalet fullbordade samlag per dygn är trofastheten
i lust och nö,C, offerviljan, anpassningen och hela den själsliga gemenskapen
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något abstrakt - och ändå finns den sortens allomfattande karlek fortfaran-

de på sina håll men utan att göra väsen av sig.

Herr H. b<;rjade känna sig melankolisk men det kanske berodde på iäs-

ningen i magsäcken så han löste upp lite bikarbonat i en kopp vatten och

drack. Därefter bläddrade han beslutsamt fram.

Treenigbeten Gud: Fader Sonen:Jesus o. Helige Ande, den, se

d. o., konstituerad som familj på kyrkomötet i Nicea fu 325 efter på-

tryckningar av adv. Tertullianus (o. 16o - e. zzo). Resp. familjemedl'

födelsedat. o. -orter okända, så när som på 5., se lesus' T. icke upp-

tagen i något släktregister, möjligen m. undantag f. någon utgången

upplaga av Adelskalendern. De inbördes relationerna mellan medl. i
T. äro mycket omtvistade, men synes H. A. d. i detta sammanhang ut-

göra en hemlig förbindelselänk mellan F. o. S. Obs! om någon

medlem av T. pättä.ffas borde upplysningat om de båda andra medl.

kunna erhållas genom lämpliga förhörsmetoder i marxistisk ordning,

varför samtl. myndigheter uppmanas iakttaga största uppmärksamhet

på T. som familjeenhet, men också som enskilda medlemmar' Själva

tilltalsnamnet T. ryder på stark sammanhållning, parad med särpräglad

individualism. Möjligen är T. nomader och släkt med zigenarna- Utlän-
ningskommissionen, Arbetsmarknadsstyrelsen o. Familjerådgivningsby-

ränåro inkopplade på fallet.

Detta var rent ut sagt torftigt, ansåg herr H., men å andra sidan rnåste

han erkänna att myndigheterna gjorde sitt bästa av en nära nog ornöjlig
uppgift. Teosofiska, antroposofiska, spiritualistiska o. andra liknande samfund

kunde knappast ha några reella upplysningar att komma med, inte heller

biskopsmötena eller ens Kyrkornas världsråd.

Maila. Trolovad med losef , se d. o. Varken vigselbevis eller dop-

artest har företetts, men på kyrkomötet i Efesos är 43t fastslogs att

M. var legitim modet t. lesus, se d. o. Heli.ge And'e, den, se d' o' näm-

nes i samband m. konceptionen. M. har blivit sedd på ett flertal platser,

bl.a. i Lourdes, Frankrike, år 1858, o. i Fatima, Portugal, är r9t7.
Som M:s moder angives Anna, se d. o. Signalement: röd eller blå fot-

sid mantel, huvudduk o. sandaler. Inget mödrahjälpsbidrag utbetalt.
Okänd i Barnavårdsnämnden. K. Skolöverstyrelsen önskar höra M.
ang. sonen J:s skolgång. Prof. M. Luther anbefaller att M' skall vördas

som J:s moder men awisar M. som Helgon, se d. o. Ar ry64 proklame-

rades M. av Andra Vatikankonciliet som >>Kyrkans modet>>, vilket dock

icke föranlett någon ätgdÅ fr. Svenska statskyrkans, Ecklesiastikdeparte-
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Vlal'd.emar Hammenhög

mentets, Riksdagens eller biskopsmötets sida. M. uppgives fortf. lystra
till titeln 'jungfru' o. påstås t. o. m. vara det av Katolska kyrkan o. div.
konservativa element inom olika statskyrkor. Se även Mad,onnan.

Cigarretter, kaffe, halspastiller och bikarbonat var ingen bra blandning,
fann herr H. och tände en ciganett, slog bort alla tankar på lungcancer
och magsår och försökte koncentrera sig på M. Under sina utlandsvistelser
hade han sett otaliga bilder av M. med J:barnet i sina armar men barnet såg

aldrig nyfött ut, snarare välfött. Emellertid, herr H. ansåg vid närmare efter-
tanke att myndigheterna hade gjort sig skyldiga till en oegentlighet mot M.
Ingenting nämns om att M. blivit officiellt uwisad ur riket eller förlorat
sitt medborgarskap på annat sätt, följaktligen har M. rätt att få ut barnbidrag
som ju bxirjade betalas ut redan är 1948, och med r:änta pä ränta blir det
ett avsevärt belopp. Om rätten till mödrahjälp, se ovan. Vem förvaltar dessa

pengar?

Ekonomi var emellertid inte herr H:s starkaste sida, isynnerhet inte sedan

han i ett samvetsömt ögonblick försökte räkna ut hur mycket han rökte
upp på eft år, så han tog ett tjockt grepp och fick fram

Anglar
Arkeänglar; Mi.kael, Gabriel, Ralael m.fl.
Tronänglar
Kerubim.
Skyd.d.sänglar. Efter det prof. M. Luther tilltått en viss måttfullhet i

Ä-umgänget torde de ha uwandrat även från Sverige. Risk föreligger
dock att något enstaka ex. finns kvar. Födelsedat. o. -orter okända.

Signalement: stora vingar, svarta el. vita, dvs. att Ä. fu antingen helvita
eller helsvarta. Klar rasdiskrimering påstås föreligga. De vita Ä. anses

vara goda körsångrae och skickliga i att blåsa trumpet. De svarta

Ä. sägas vara släkt med D.jäaulen se d.o. Ä. torde icke ha med be-

mannade flygande tefat. att skaffa. Kerubim påstås ofta visa sig i väl-
född barngestalt o. tillhör släkten vita Ä. Påståendet att varje mantals-

skriven medborgare är försedd med såväl en vit Ä. (Skyddsängel) som

en illojal svart Ä. är obevisat.

Eftersom alla A. har vingar var det där med flygande tefat ovidkommande,

tyckte herr H. I övrigt hade han ingenting konkret att invända, och för öv-

rigt måste han gå ut och köpa en limpa cigarretter med filter och en stor

burk Nescafd Lp<.

\Y/ald.emar Hammenhög



KVINNÄNS ROLL UNDER
MEDELTIDEN

f en tidigare artikel (i CREDO ry69 r z, sid.. 73 ff.) har jag gett nägra
I glimtar av vad den medeltida litteraturen säger om kvinnan och hennes
ställning. Men hur var det i praktiken. Vilken var kvinnans juridiska ställ-
ning, och vilka möjligheter hade hon att utvecklas och verka. Också nu
mäste jag begränsa mig till en allmän översikt och några karakteristiska glim-
tar. Mycket mer kunde finnas att säga.

Kvinnans ställning var olika under olika tider och dels också i de otika
nordiska länderna, som jag här främst begränsar mig till. Stora förändringar
följde i kristendomens spår. I Norden var den kristna medeltiden jämförelse-

vis kort. Ännu under de första s. k. kristna århundradena fanns det mycket
kvar av hedniska tänkesätt och sedvänjor, vilket vi kan upptäcka genom aft
läsa t. ex. Saxos Danska krönika, Snorres konungasagor eller Kalevala.

Rent juridiskt var kvinnan hela sitt liv omyndig (det var hon för övrigt
ännu på rSoo-talet! ). Men det var inte end,ast kvinnan, som var under-
ordnad en annans myndighet. Hela samhället byggde i början av medeltiden
på ett patriarkaliskt system, där ätten och familjen gav den enskilde skydd,
men också inskränkte hans handlingsfrihet. Det var oftast familjen, som ord-
nade äktenskapen, om de inte skedde genom rov eller kOp. Månggifte var
under den hedniska tiden regel i de högre samhällsklasserna. I varje fall
kunde mannen öppet ha ett stort antal förbindelser vid sidan om hustrun.
Lätwindiga skilsmässor och omgifte av bäda parterna läser vi också om.

Mot slutet av rooo-talet skrev kaniken Adam av Bremen om svenskarna
(och det sagda gäller i stort sett också om de andra nordiska länderna):

>>Svenskarna har ingen måtta i fåga om kvinnor. Varje man har två, tre
eller fler samtidigt, de rika och furstarn a har otaliga Barn som föds av
sidofc;rbindelserna räknas som legitima. Det anses dock sttatfbart art ta en
annans hustru eller att våldföra sig på en jungfru.>>

Kristendomens infcirande förbättrade viisentligt kvinnans juridiska sdll-
ning. Äktenskapet ansågs som etr sakrament, kyrkan krävde monogami och
äktenskapets oupplöslighet. Ätminstone teoretiskt hävdades också consensus-
principen, dvs. kravet att bägge parter frivilligt skulle samtycka till äkten-
skapet. Träldomens avskaffande betydde förbättrade förhållanden för den
kvinnogrupp som mer än någon annan hade varit beroende av mannens
godtycke.
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Birgit Klockars

Vi har hört om hur man i det svenska riket på rzoo-talet införde lagar
om kyrkofrid, tingsfrid och också om kvinno{rid, ett försök att i någon

mån minska kvinnans skyddslöshet mot mannens övervåld. Ungefär samtidigt
fick kvinnan också arvsrä6 

- 
vl55slligen bara hälften mot mannen, men

vackert så!

Under dessa sekler försvagades småningom ättens ställning. Det fanns nu
också andra alternativ, andra slag av gemenskap, som kunde erbjuda den en-

skilde skydd. Prästerskap och klosterfolk utgjorde fasta sammanslutningar

med egna rättigheter. Köpstäderna rned sina skrån och gillen bildade en ge-

menskap som gick wärs igenom ätterna.
Men rent praktiskt, vilken var kvinnans ställning? För att ta ett i vära

dagar mycket diskuterat exempel, vilka möjligheter hade hon till skolning
och utbildning?

Vi bör först undersuyka att alldeles oberoende av kön var det under me-

deltiden ett litet fåtal som hade tillgång till någon högre skolning. Avsik-

ten med t. ex. domskolorna vat ursprunglben endast att fostra blivande
lilerker och präster.

l"fan vet f. ö. inte mycket om de lägre skolornas elevmaterial. I Paris

fanns det veterligen också flickor bland eleverna, och i en skola på Island
omtalas en kvinnlig lärjunge. I början av r3oo-talet fanns det t.o.m. en

kvinnlig lärare vid den juridiska högskolan i Bologna. Men hon var dotter
till en berömd lärare där och säkert ett lysande undantag.

I de flesta fall fick flickorna nöja sig med den fostran som hemmen eller
de kvinnliga klostren kunde ge. I första hand gällde denna fostran >kvinn-
liga> fardigheter, främst finsöm och broderi. Men man gav tydligen också

en elementärundervisning åtminstone i läskonsten, för att barnen skulle
kunna läsa sina böner. Det berättas om Katarina, den heliga Birgittas dotter,

att hon placerades i Riseberga nunnekloster för att, som det heter, >>lära

heliga seder>>. Hon fick undervisning i att läsa >>jungfru Marie tidegärd>>

och andra böner. Åtminstone en del av flickorna lärde sig också skriva.

Birgitta själv kunde teckna ner sina ingivelser, om ingen skrivare fanns till
hands.

Katatrioa och många andra flickor vistades bara en kortare tid i klostren
som i ett slags skolpension. Bland dem som stannade kvar där för att bli
nunnor fick en del vid arbetsfördelningen uppdraget att verka som skrivare.

I Vadstena t. ex. fanns det {lera systrar som skrev av böcker, med en ofta
vacker, driven handstil. Några var också verksamma som översättare, vilket
visar att de behärskade flera språk. Bland kvinnliga författare har vi ju
främst Birgitta( som aldrig själv gick i kloster) men också t. ex. abbedissan

Margateta Clausdotter, som i slutet av r4oo-talet skrev en ganska fantasi-

full berättelse om Birgittas släkt och efterkommande.
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Ku,innans roll under medeltid.en

Någon längre skolning fick de flesta flickorna i varje fall inte. Der hade
de inte tid till, eftersom de bortgiftes vid tidig ålder. Birgitta firade bröllop
i trettonårsåldern. I synnerhet i f.räga om furstliga äktenskap ägde trolov-
ningen ibland rum vid mycket späd ålder, och det fanns många konvenans-
äktenskap. Något verkligt val existerade ofta inte för flickan, trots consensus-

principen. Men man kan kanske kalla det ett slags samtycke, eftersom flick-
orna väl i allmänhet inte alls räknade med möjligheten arc motsätta sig
familjens vilja.

Som mor eller maka hade kvinnan i varje fall en nyckelställning och
ofta ett stort inflytande. Hon innehade en nyckelstdllning också i den be-
tydelsen att hon förvaltade nycklarna, dvs. hade omsorg om lösegendomen
och förmögenheten, som placerades i silverskedar, fat etc. Hon var härska-
rinna inom hemmet liksom mannen utomhus. De förmögna hade en stor
stab av tjänstefolk. Det berättas att Birgitta brukade läsa högt för sina
tjänstekvinnor, medan de sysslade med sömnad och spånad. Med dåtida själv-
hushållningssystem fanns det många arbeten att organisera och övervaka:
brygd, slakt, vävnad osv.

Bland alla medeltida kvinnor var kanske änkorna ur högre samhällsklas-
ser de mest självständiga 

- 
till dem hörde också Birgitta vid tiden för sitt

offentliga framträdande. Formellt återgick änkorna vid mannens död under
t. ex. en brors förmyndarskap, men i verkligheten tycks de ha varit rätt
oberoende. Genom morgongåva och arv var de ofta också ekonomiskt själv-
ständiga.

Klostren var annars den plats där kvinnor hade det bästa tillfället att
verka självständigt, eller i varje fall oberoende av manlig inblandning. Ab-
bedissorna var ofta myndiga kvinnor. På grund av sin jordegendom var klost-
ren också en ekonomisk faktor att räkna med. Långt innan Birgitta stiftade
sina dubbelkloster, fanns det t. ex. i England kloster för både män och kvin-
nor, där abbedissan (mången gäng av kunglig börd) hade sista ordet också
på manssidan.

I Norden hade kvinnoklostren vanligen manliga sysslomän, som skötte
kontakterna utåt. I birgittinklostren fanns vid sidan om kvinnoklostret också
en avdelning för prästmunkar, som enligt Birgittas plan skulle lyda under
abbedissan. I praktiken åstadkom detta arrangemang en hel del svårigheter.
Cftast tycks det ha varit munkarnas konfessor som bestämde i yttre ange-

Iägenheter.

Klostren i Norden tog för det mesta emot kvinnor ur alla samhällsklas-
ser. Men för övrigt gäller det mesra som vi sagt om kvinnans ställning
närmast om kvinnor ur de högre samhällsklasserna, frälset. Det var dock
i städerna som den samhällsutveckling skedde som torde ha berytt mest för
kvinnans >>frigörelse>>. Staden garanterade sina invånares, också kvinnornas,

r2t



Birgit Klockars

rättsskydd och rörelsefrihet. Redan på Ånsgars tid, Soo-talet, omtalas wå
mycket självständiga kvinnor på Birka. Frideborg höll ståndaktigt fast vid
sin kristna tro i många år, fastän ingen präst fanns kvar i landet. Efter
hennes död reste dottern Katla till Dorestad, i det nuvarande Holland, för
att där dela ut allmosor för moderns sjäI.

Från en del av de senmedeltida nordiska städerna finns s. k. tänkebticker
bevarade. I dem antecknades nya borgare som fick burskap i staden, diverse
domstolsprotokoll o. dyl. Där omtalas också kvinnor, som fick burskap, bor-
garrättigheter, dvs. både skatteskyldighet och >>rösträtt>>. Det är ingalunda
bata ftäga om änkor, som övertog sin mans af.fdtet.

Jag har bläddrat igenom nägra av dessa tänkeböcker och andra källor,
f.ör att se vilka kvinnoyrken som där förekommer. Vanligast är de kvinnliga
serviceyrkena, som innehades av de obesuttna, löskefolket. Bland dem om-
talas dejor, pigor, ammor, baderskor 

- 
och också skökor. Speciella stads-

yrken är krögerska, väverska, bardskärerska (barberare) samt slutligen ett
yrke som representerar borgerskapets högsta skikt och som ofta innehades

av kvinnor 
- 

>ft11ms15ka>>, dvs. affärsinnehavare, handlande.
I en stad fanns en kvinnlig >>sutrix>>, dvs. skomakerska, och i Arboga

förekom flera kvinnliga bagare. Eftersom bagarna hörde till de viktiga yr-
ken som räknades till stadens >ämbetsmän)), står namnen på dessa kvinnor,
i synnerhet en >>hustru Greta>>, en lång följd av år tillsammans med idel
män upptagna på listorna med borgmästare, rådmän och andra stadens för-
troendemän.

Kvinnorna innehade också vissa mera wivelaktiga men inflytelserika >yr-
ken>>, om man nu kan kalla dem så. Jag avser då de s. k. kloka kvinnorna,
spåkvinnorna, ådedåterskorna. Det är omöjligt att mata det inflytande kvin-
nan under tidernas lopp 

- 
alltsedan forntidens sibyllor och prästinnor 

-
har utövat på sådana vågar.

Men det största inflytandet under medeltiden utövade kvinnorna nog på

andra områden. Om man bad någon nämna de wå nordiska personer som un-
der denna tidsperiod haft det största inflytandet, kunde svaret med stor rätt
bli: den heliga Birgitta och drottnin g Margareta. Både under sin samtid

och flera århundraden efteråt utövade Birgitta ett stort andligt inflytande,
också utanför Norden, och genom sin klosterstiftelse också ett ansenligt kul-
turellt inflytande. Margateta var, hat man sagt, den mest framsynta poli-
tiker och skickliga statsman (statskvinna?) som Norden har frambragt under

medeltiden. Hon lyckades ena Norden för en tid av över femtio år. Först

i vära dagar bö\ar man inse hur mycket vi kunde ha vunnit, om unionen
hade bevarats. Men Norden var inte då mogen för något sådant. Först
på rgoo-talet har vi nått fram till ett längvaigt fredligt samarbete mellan
de nordiska länderna.
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Kainnans roll und.er tned,eltid,en

På ett helt annat sätt än i våra dagar dominerade kyrkan under medel-
tiden alla livsområden. Som kristen var kvinnan, som jag redan framhållit,
inte bara jämställd med mannen (>likadana själar>>, >>hår år inte man eller
kvinna>>), utan hon hade t. o. m. ett visst försprång. De särskilda kristna
dygderna är i stor utsträckning vad man kunde kalla >kvinnliga> dygder:
kädek, offervilja, ödmjukhet, tålamod, tjänarsinne. Kvinnan har ofta också

fler tillfällen till stillhet, samling, kontemplation. Därför frambragte medel-
tiden många stota kvinnliga helgon. Men det största inflytandet utövade
kanske då den kvinna som i högsta potens repr€senterar alla dessa dygder,
jungfru Maria. Hon hade i fromhetsliv, liturgi och litteratur en ibland över-
drivet stor plats, som vi inte har kunnat gå in på. Men för höjandet av kvin-
nans anseende har troligen ingen gjort så mycket som hon.

Birgit Klockars

GUDS MODERS ROS
Det ligger en ros i Guds moders famn.
Ett blad därav
läkar lytta hjärtan.
Det ligger en ros i Guds moders famn.
Den strålögda ler -vem vill läka sitt ettrigahjärta?

Edith Söd.ergran
(Å92-r94)
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EN KVINNA
UNDER MÄNTEL GRÖN

Danles nöle med Beatrice uid öaergången från Pargatorio til/ Paradin

fratn$år sont en au böjdpunkterna i florentinarerc Gadonliga Komedi.

Den inledande rcenen, Pargatzrio, 7o:e sången, uert 22-48, återger lrär
enligt en iirerrättilirlg aa Edaard Lidforst (Stockboln r9ort, nltrlckt ti//
Dante-jtbileet r96S bos Bokgil/et Uppsala).

Jag stundom sett, när dagen just begynte,
Hur himlens östra rand var rosenfärgad,
Det övriga av skönsta klarhet smyckat,

Och solens anlete steg fram beslöjat,
Så att, då dunsterna dess glans förmildrat,
En lång stund ögat kunnat den uthärda;

Så syntes mig mitt i en sky av blomster,
Som ifrån dessa änglars händer uppsteg
Och nedföll såsom regn från alla sidor,

Med snövitt dok, bekransat av olivblad,
En kvinna under mantel grön, som härligt
Var klädd i fä,rg av livligaste låga.

Och fast det var så länge, länge sedan

Min själ i hennes närhet genombävats

Av vördnad lika mycket som beundran,

Jug, rj från blicken hämtande min kunskap,

Av lönlig kraft, som ifrån henne utgick,
Hur mäktig gammal kärlek är fick röna.

Men, när mitt öga träf.f.ats och jag kände

Den höga kraft, som mig besegrat hade,

Re'n förrän jag ur barndomsåren utträtt,

Jag vände mig åt vänster med den tillit,
Varmed ett litet barn till modern skyndar,

När utav rädsla eller sorg det gripes,

Och sade till Vergilius: uej en droppe

Av blod jag iiger kvar, som icke skälver;

Jag känner tecknen till den gamla lågan."

Dante Aligbieri
(r265-r3zr)
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PERSPEKTIV

>Gud är Gud>>

Karl Barth, en av banbrytarna inom
den moderna protestantiska teologin, har
i december 1968 lämnat vår värld. Vi
skall här inte ägna oss åt att hedra hans
verk. Vi skall inte heller fråga oss, var-
för Banh är tämligen okänd i den sven-
ska protestantismen, varför han just i
Sverige har utsatts ibland för hård kritik,
ibland för ringaktning. Eller är det inte
ringaktning som uttrycks i Gustaf .J(in-
grens ord, att Barth var en modern män-
niska, som tämligen okritiskt övertog
stämningsläget i sin tids kulturliv, att
Barth alltså var ett barn av mellankrigs-
tiden? Vi skall här ställa frägan om det
nya i Barths och hans efterföljares teolo-
gi ändå inte möjligen har satt spår i den
svenska teologiska debatten.

Vi utgår fån *ä citat, hämtade ur
svensk teologisk litteratur: "Tydlig! är
... att 'den rena läran' icke ligger bakom
oss såsom nägot en gång för alla gioet.
... När troskunskapen uppställer och
måste uppställa kravet på lärans renher,
ligger däri ... att den rena läran befin-
ner sig i ett ständigt vardande samt att
det ständigt på nytt gäller att i oavlåtlig
sanningssträvan nalkas målet genom att
så 'rent' som möjligt söka giva uttryck
åt trons egna vitala synpunkter., ,rTeolo-
gin har tili sin uppgift att säga vad kris-
ten tro är. Den måste oavlåtligt inrikta
sig på frågan om det karakteristiskt, det
äkta kristna. Detta är nägot en gång för
alla giuet i och med det bibliska bud-
skapet om gudsgärningen i Kristus. Där-
med är 'den rena läran' någonting p r i n-
cipiellt en gång för alla givet. Men
den är på samma gång ett idealt måI,
som teologin alltid måste söka närma
sig.> Jämför man dessa båda texter, så

upptäcker man snart, att de liknar va-
randra i flera avseenden, men att de
också står i ett egendomligt motsatsförhål-
lande till varaodn. I själva verket här-
stammar de från en och samme förf.atta-
rc, ja, år hämtade ur en och samma bok

- 
Gustaf Åul6ns verk 'Den allmänne-

liga kristna 1s611r, den förra texten dock
ur dess {örsta, den senare ur dess sjätte
upplaga (r sid. 98, 6 sid. gr). Det fn-
tressanta är att de båda citaten känne-
tecknar en viss uweckling, som 

- 
om

än mycket långsamt 
- 

håller på att ske

i den svenska teologiska debatten.
De mer än fyrtio år som iigger mel-

lan den första upplagan av Aulåns bok
(Stockholrn r9z3) och dess sjätte uppla-
ga (Stockholm 1965) var just den peri-
od, som i den kontinentala teologin ut-
märkte sig genom livlig diskussion. Den
var en brytningstid i vilken Barth spe-
lade en förnämlig roll. Man behöver ba-

ra ihågkomma sådana teologer som Emil
Brunner, Friedrich Gogarten, Rudolf
Bultmann, Paul Tillich, Dietrich Bon-
hoeffer, som alla är beroende av Batths
nya teoiogiska insikter.

Vad som är det viktigaste draget i den
nya teologiska riktningen kan man bäst
få grepp om när man påminner sig ett
av Barths egna ord. Det rör sig, i mot-
sättning mot all romantisk teologi, om
upptäckten av att "Gud är Gud". Denna
enkla sanning är inte alls så självklar
som den ter sig. Den har framför allt
i vissa teologiska sammanhang inte all-
tid tillräckligt tagits hänsyn till. När
nämligen Schleiermacher ställde religio-
nen och "det religiösau i teologins me-
delpunkt och för religionen avgränsade

en särskild sfär i människornas andliga
liv bredvid den intellektuella cch den
moraliska sfären, var det givet att Gud
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eller bättre ,det gudomliga" måste kom-
ma att bli någonting som bär upp denna
det religiösa livets sfär. Därmed försvann
Gud såsom person, såsom partner i en
andlig dialog allt mer ur synfältet. Gud
kom nästan att uppfattas som någon slags

religiös kvalitet. Han blev det "gudom-
liga", eller troslivets bakgrund, eller det
uheliga" (Rudolf Otto). Under romanti-
kens påverkan blev Gud därmed något
allmänmänskligt, något som ger sig till
känna i mänskliga behov och något som

man rör vid i sina egna religiösa erfa-
renheter. Den Gud som uppenbarar sig
i det han kommer över en människa och
kräver ett människans avgörande även

mot alla hennes önskningar 
- 

såsom

Gud kunde kräva att Abraham skulle
draga ut ur sina fäders land och t. o. m.
offra sin egen son 

-, 
den Gud som på

ett existentiellt sätt engagerar människan
i en historisk situation, upplöstes allt
mer i en de fromma känslornas gudom.

Enligt den första upplagan av Aul6ns bok
är det "oförnekligt, att naturens skönhet
och storhet kunna stämma själen till
helgd och andakt eller m. a. o. föra män-
niskan till den sfär, ioom vilken Gud
dväljes" (sid. r7 f.). "Uppenbatelsen är',,
enligt samma källa, >slutligen formen för
Guds omedelbara umgängelse med själen.
Varhelst tron talar om uppenbarelse lig-
ger däri att Gud på ett omedelbart och
direkt sätt gör sig förnummen> (sid. zz).
Aul6n säger i samma bok uatt trosför-
hållandet till sitt innersta väsen är ett ge-

menskapsförhållande och ett gemenskaps-

förhållande av så omedelbar och intim
art att det icke kan uttryckas med något
svagare ord än livsenhet" Gid. ra). Up-
penbarelsen såsom Guds omedelbara um-
gängelse med själen" och tron såsom ett
ugemenskapsförhållande av intim artu
står där mot en Gud, som kräver av Ab-
nham att lämna sina fäders hem, som lå-
ter Jeremia darra, som kastar Paulus till
marken och driver honom såsom evange-
liets förkunnare från stad till stad. Det
går knappast att sammanfoga denna bib-
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liska syn på Gud med den romantiska
teologins Gudsbild, utan att det uppstår
motsättningar. Vilken syn är då riktig?
Denna ftäga blir ännu mera brinnande,
så snart det handlar om Jesu Kristi ställ-
ning i den kristna tron. Visserligen talas
det i den första upplagan om Jesus Kris-
tus, rnen hela kristologin behandlas av
Aul6n i bokens andra huvudkapitel om
,helgelsen", och Kristi gdrning ses under
rubriken att uGuds kämpande kärleksvil-
ja segrande bryter sig igenom och så ska-
par en ny situation för förhållandet mel-
lan Gud och människoru. Men nar vi f.rä-
gat, om den där Jesus enbart var en män-
niska i vilken intim gudsgemenskap för-
verkligades på det förnämligaste sättet,

eller om han var Guds enfödde sor som

förnedrade sig själv och antog en tiäna-
res skepnad, så lämnar Aul6n oss i stic-
ket. Viktigt är för honom bara att ,Gud
är subjektet i den gärning som här utfö-
res". Viktigare än själva Kristus är uden

Helige", ,helgelsenu och ,de heligas
samfundr, såsom de tre huvudkapitlen i
boken heter. Därav följer att denne Kris-
tus inte kan lämna oss någon uppenbarel-
se som övergår Guds uppenbarelse i det
mänskliga själslivet. Kristi ord hat som

sådana inte nägon avgötande betydelse

för oss. >Kristendomen är i första hand
en livserfarenhetu (s. la) skriver Aul6n
i sitt tidigare verk "Tro och dogm"
(Stockholm rgzo). Enligt honom äger

uppenbarelsen rum i det mänskliga själs-
livet och är därför underkastad en stän-

digt fortgående evolutionsprocess. Den
rer,a läran finns enbart såsom ett idealt
mål i framtiden, när den kristna livser-
farenheten har uwecklats till den högsta
grad den kan nå.

Det är denna psykologiserande, anuo-
pocentriska uppenbarelsetolkning, som
Barth kämpade emot. Såsom Gud för ho-
nom inte enbart var bakgrunden i män-
niskans liv, så var inte heller uppenba-
relsen för honom någonting som försig-
går i det mänskliga själslivet, någon slags

religiös erfarenhet som täcker allmän-
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mänskliga behov. För honom finns oup-
penbarelseu enbart i Bibeln. All "teli-
gion, måste leda dit. Om den inte gör
det, är den avgudadyrkan, människornas
försök att undvika Guds personliga till-
tal. Så kan Barth skriva: "I det ögon-
blick i vilket religionen på ett medvetet
sätt görs till religion så att den blir en

inomvärldslig storhet fattbar i psykolo-
giska och historiska kategorier, har den

avfallit från sin djupaste inriktning 
-från sin egen sanning 

- 
till avgudar-

na, (Karl Barth: Biblische Fragen, Ein-
sichten und Åusblicke, Miinchen rgzo).
Det är Guds befallning eller Guds upp-
drag i en historisk situation, som är avgö-

rande för en människas tro. Därmed får
också Kristus en mycket central ställning
i uppenbarelseskeendet. Han dt ju

"Guds Ordo i dess egentligaste bemär-

kelse, han är Gud själv, som har trätt in
i historien och som därmed har blivit
världens medelpunkt. Uppenbarelsen har

i Kristus nått en höjdpunkt som aldrig
kan överbjudas.

Nu är det fängslande an lågga mdrke

till hur den uweckling som Karl Barth
har utlöst i kontinental-europeisk teologi
har sin klara parallell i svenskt teologiskt
tänkande. Det var Gustaf Aul6n, en av

svensk teologis mest framstående gestal-

ter, som genomgått en liknande uweck-

ling. Den sjätte upplagan av >Den all-
männeliga kristna troo" vittnar om att

Åul6n har öppnat sig för de tankar som

Barth ansåg vara ofrånkomliga för den

kristna tron. Redan de tre huvudkapitlens
överskrifter visar detta. Det första kapit-
let bär nu inte längre rubriken uden He-
lige" utan ,Gud och världen". I stället
för ,helgelsen' finner vi nu ett kapitel
om ,Kristus och frälsarenr. Själva hel-
gelsen behandlas där pä näga få sidor,
medan nristan jo sidor ägnas åt Kristi
mänskliga och gudomliga gåtning (i d,en

ordningen). Det är inte längre männis-
kans känslor eller människans livsenhet
med den Helige som står i medelpunk-
ten för uppmärksamheten. Tvärtom är nu

tal om ,inkarnationen) (en term som sak-
nas i den första upplagan). Framför allt
i den människoblivne kommer Guds
uppenbarelse till oss samtidigt som den
här når sin höjdpunkt. Aul6n framhåiler
nu, att rinkarnationstanken väsentligen
innebär tanken på den gudomliga uppen-
barelsens fullhet och expressivitetn (sid.

43). Därav följer givewis att den kristna
tron inte längre enbart kan beskrivas så-

som nlivsenhet med Gud". Nu säger
Aulån i stället: >Kristi kyrka och kristen
tro ha sitt upphov och sin livsbetingelse
i Kristi gärning och det apostoliska bud-
skapet om denna gärning. ... Budskapet
är, hur än tiderna skifta, oföränderligt.
Den teologiska uppgiften att klarlågga
trons innebörd kan endast utföras genom

ett klargörande av det kristna budskapets
innebörd" Gid.Za).

Återvänder man till de båda texter
som har citerats alldeles i början, så av-
slöjar sig deras olikheter såsom väsent-
liga. Pä något sätt ger de faktiskt ut-
tryck åt vissa förändringar som under de
senaste 4o äten hat ågt rum hos svenska
teologer. Det är svårt att bedöma i hur
hög grad den här framrädande föränd-
ringen härrör från Barths omedelbara in-
flytande. Men som överallt, så get även

här en pärraglig parallell anledning att
stålla fågan om ett eventuelit bakom
liggande beroende.

Rainer Cark SI

Barocken - 
förfall ellet förnyelse?

The Poems of Robert Soutbutell S.J.

Ed. by James H. McDonald and Nancy
Poilard Brown, Oxford Univ. Press, Lon-
don 1967, civ, r8o s., 55 sh.

Fried.rich Spee: Gilldnnet Tugend.-Buch
herausgeg. von Theo G. M. van Oorschot.
(Friedrich Spee, Sämtliche Schriften, z.)

726 sid. Mi.inchen 1968, Kösel-Vedag.
DM 78: -.Esbiörn Belfrage: r6oo-talspsalrn Littera-
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turhistoriskastudier.Gleerups,Lund 1968, utarbetades av Ignatius, Frangois de Sa-

3j4 s., kr 32: -, 
les och andra och som dven i översätt-

Benno Habensteiner: Vom Geist d'et ning vann snabb spridning också i det
Barock, Kultur und Frömmigkeit im alten protestantiska England. Men det är då
Bayern. Siiddeutscher Verlag, Mönchen viktigt att komma ihäg, att denna medi-
t967,286 s., DM 291 

-. 
tation inte bara ät en viss metod eller
form. Metoden och formen är uttrycket

Barocken, liksom renässansen och ro-
mantiken, är inte bara en stilriktning in-
om konst och litteratur utan en kultur-
epok buren av bestämda ideer och värde-
ringar, vilka kom till utryck på en

mångfald av andelivets olika områden. I
den mån barocken också berör kyrkans
tro, kult och fromhetsformer tillhör den
vår omedelbara förhistoria. Ty långt ef-
ter det att barocken upphört att vara en
levande stil inom konst och litteratur,
präglade den ännu i stor utsträckning
kyrkans yttre framrädande och guds-

tjänstliv lika väl som de enskildas from-
het genorn många bön- och betraktelse-
böcker. Sålunda brukar den liturgiska rö-
telsens företradarc ofta just i barocken
se sin egen rörelses mörka bakgrund. Till
detta har under senare tid lagts förebråel-
ser för hierarkisk triumfalism och stelnad
teologisk konf essionalism.

Samtidigt som barocken kommit allt-
mera i vanrykte i vida kyrkliga kretsar,
kan man konstatera ett förnyat intresse
för epoken bland forskarna. Om barock-
forskningen, som i och för sig hat gamla
anor, nu syns gå mot en förnyelse, så

innebär denna också i viss mån en be-
gynnande förskjutning av intesset från
den yttre formvärlden och de mera folk-
loristiska fenomenen till den inre sub-
stansen och de filosofiska och teologiska
drivkrafterna. För litteraturvetenskapens
del markerar Louis L. Martz' bok från
r954 om det engelska r6oo-talets ,meta-
fj'siska poesi" något av en vändpunkt
(The Poetry of Meditation. A Study in
English Religious Literature, New Haven
t914. Yale Studies in English, rz5).
Martz söker visa upp, att denna poesi

har sin vdsentligaste förutsättning och in-
spirationskälla i den meditationslära, som
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för en ny kristen människosyn, en ny
psykologi och fromhet.

Utifrån sådana utgångspunkter blir in-
te längre John Donne det viktiga namner

- 
hur stor Donne än mä vara som poet.

Martz ser för Englands del begynnelsen
av den meditativa poesin i en poet, som
litterärt förvisso inte når upp till Donne

- 
och inte heller till Vaughan: näm-

ligen i Robert Southtuell. Denne var je-

suit och hör till de många som Elisabeth
Iät sända till galgen vid Tyburn. Den
kritiska editionen av Southwells dikter,
som länge varit väntad, har nu utkom-
mit och inger det största förtroende. Dik-
terna skrevs under Southwells sex aktiva
år som präst i England, från juii 1586
och tiil j:oni t592, när han fängslades.
Förutom dessa dikter författade South-
well också prosaverk, av vilka det mest

berömda * An EPistle ol Comfort, som
för övrigt också nyligen utgivits i mo-
derniserad språkdräkt (ed. by Margaret
N7augh, with a foreword by Phiiip Cara-
man, London ry66). Bäd,e i sina prosa-

verk och i sina dikter är Southwell präst.

Han skriver för att låru, stärka och trösta
i ett läge där det inte finns plats för
tvekan och ljumhet: "Nflith David verse
to vertue I apply". Men den lärdom han
vill ge är inte den rent intellektuella.
Liksom den meditationskonst som format
hans egen spirirualitet vill Southwell i
sin dikt nå till det djupa skikt, där för-
stånd och vilja, teologi och känsla, ab-
strakt och konkret, gudomligt och män-
skligt möter och ömsesidigt påverkar va-
randra (Martz, sid. 77 f.). Vi har här att
göra med en grundläggande strävan i all
barockens poesi: att förena fantasi och
tanke, att genom reflexion förvandla tan-
ken till inre upplevelse (Hubensteiner,
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sid. 163 ff.). Ett gott exempel på detta
bjuder dikten Si.nnes heaaie loade
(Southwell, sid. r7), där det heter i första
strofen:

O Lord my sinne doth over-charge thy
thy brest,

The poyse thereof doth force thy knees

to bow;
Yea flat thou fallest with my faults opp-

rest,
And bloody sweat runs trickling from

thy brow:
But had they not to eafth thus pressed

thee,
Much more they would in hell have pes-

tred mee.

Mera känd som diktare än Southwell
är väl hans tyske ordensbroåer Fried.ricb

Spee, som brukar vara företrädd i tyska

antologier med en eller annan dikt ur
samlingen Trutz Nachtigal. Historiker
och lärdomshistoriker känner till Spees

Cautio Criminalis, som är ett kraftigt in-
lägg i kampen mot häxpfocesserna. Men
liksom Southwell var Spee framför allt
själasörjare, något som han dokumenterat
genom sin Gilld'enes Tugend-Buch. Också

detta verk har nu utkommit i en kritisk
edition, som skall omfatta även de ovan
nämnda verken. Nyutgåvan av dygdebo-
ken är baserad på den ocensurerade Diis-
seldorf-handskriften, vilken ganska mar-
kant awiker från den 1649 och senare
tryckta versionen. Bandet innehåller inte
bara de sedvanliga redogörelserna för
handskrifterna, lasarter, stil och källor
m. m. utan även ett kapitel om verkets
teologi. Man saknar däremot ett sakregis-
ter, sorn skulle ha kunnat hjälpa läsaren

att hitta i det svåröverskådliga verket, där
kapitelrubrikerna sannerligen inte ger
mycket besked om innehållet.

Barockforskarna behöver självfallet
textkritiska editioner för att fä futare
mark under fötterna. Däremot torde Spee

inte längre, anfiat än i urval och över-
sättning till nutidstyska, med behållning

kunna läsas i direkt "uppbyggligrn syf-
te. Men vad både forskaren och >lekman-
nenn, i den mån han är intresserad av
sin andliga bakgrund, bar behov av är en

ständigt pågående tolkning 
- 

utifrån
nytt material, med växlande utgångs-
punkter och frågeställningar. Strax före
jul 1968 ventilerades i Lund en doktors-
avhandling ^v hbjöru Beffrage om
r6oo-talets psalrndiktning. Huvudperso-
nen i avhandlingens tre relativt självstän-
diga kapitel är Haquin Spegel. Det
största intresset ur vår synpunkt tilldrar
sig det tredje kapitle., som behandlar
Spegels två stora passionspsalmer, Min
siäl tu måste nu glömrna och Jesu
Iär mig rätt betänka. Båda finns som be-
kant i moderniserad språkdräkt upptag-
na i Den svenska psalmboken, den förra
dock i starkt beskuret skick: av origina-
lets 33 strofer har psalrnboken endast be-
varat 8. Belfrage kan nu visa, att Spe-
gel inte bara är beroende av den tyska

evangeliska psalmdiktningen utan också
just av den engetrska poesi, som Martz
kallat den ,meditativa poesinr. Spegel
hade besökt England och han hade i sitt
bibliotek omkring rzo engelskspräkiga,
huvudsakligen teologiska verk. Men där
fanns också poeterna reptesenterade,

bland dem den anglikanske prästskalden

George Herbert, som är en av århundra-
dets mest betydande engelska diktare.

Det viktiga är nu inte i och för sig,

att Spegel har imiterat enskilda strofer
hos Herbert, och för övrigt också hos
den mindre kände Ablaham Cowley, utan
att hans passionspsalmer 

- 
i synnerhet

Min siäl tu måste nu glörnma 
- 

är ex-

empel på svensk umeditativ poesi" av

samma afi som den som i England dik-
tades av både katoliker och anglikaner.
Såsom i en ignatiansk meditation vänder
sig Spegel med alla själskrafter 

- 
min-

net, förståndet, känslan och viljan 
- 

till
passionsdramat. Dess detaljer konkretise-
ras för sinnena som om det vore fråga om
ett presentiskt skeende. Med barockens
associationsteknik och andra konstgrepp
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penetreras stoffet intellektuellt och upp-
väcks de tillbörliga känslorna. Och så fat-
tar diktareo sina heliga beslut:

Dy måste jag läta hans heliga död
Äl synd i mig dempa och döda

Och lefwa som han mig böd.

Det är givetvis inte först lgnatius och
hans efterföljare som har mediterat över
passionshistorien. Belfrage pekar på de

mätga passionsframställningarna i de
gotländska kyrkor, som Spegel så väl
kände och på de medeltida mystiker, vars

verk var fönrogna för r6oo-talet. Men
detta kan knappast betyda, som det tycks
göra f.ör Belfnge, att den medeltida kyr-
kokonsten och mystiken är att betrakta
som självständiga inspirationskällor för
Spegel, vid sidan av den nya meditations-
metoden och den meditativa poesin. Det
avgörande torde vara, att Spegel medite-
rar just rned den utarbetade metod och
systematik som, vilket Martz har visat, är
det nya i den nya tidens meditationslära.
Detta är ett av de drag som gör Spegel
till barockdiktare och som sätter in ho-
nom i ett stort europeiskt, överkonfessio-
nellt perspektiv.

Barocken kan 
- 

som Belfrage gör 
-studeras utifrån en centtal personlighet.

Den kan också studetas i ett bestämt av

barocken pÅglat "sakrallandskap" - 
för

att läna Georg Schreibers begrepp. En

sådan metod väljer professor Benno Hu-
bensteiner i sin lysande bok om kultur
och fromhet i det gamla Bayern. Och
även om barocken givetvis uppvisar re-
gionala variationer måste man säga, att
knappast något land djupare hat pråg-
lats av barocken i alla dess aspektet än

Bayern. Vill man veta något om baroc-
kens ,Geist', kan man alltså lämpligen
studera den just utifrån bayerskt mate-
rial. Hur skall man då finna denna

'Geist'r? Hubensteiner gär vågen fån
fenomenen och formerna 

- 
de politiska,

de pastorala och i någon mån de litur-
giska 

- 
till drivkrafterna, till den from-

het, som enligt författaren utgör källan
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till barockens hela andeliv och kultur
(sid. 18 f.). Med en sådan metod
blir srudiet av \flittelsbacharnas politik
lika givande som den analys av några
typiska representanter för barockens
fromhet, som ges i kapitlet Exempla pie-
tatis.

Är då barocken förfall eller förnyelse?
Från en sida sett är svaret natudigwis
alldeles klart: i den mån barocken be-
tydde ett praktiskt förverkligande i stif-
ten, församlingarna och ordnarna av Tri-
dentinums kyrkliga reformprogtam inne-
bär den en väldig yttre och inre upp-
ryckning och kraftsamling. Religionen
tas åter pä allvar både av världsliga her-
rar och av kyrkliga dignitärer. De gamla
ordnarna reformeras och får ny inre styr-
ka och nya ordnar träder fram och går i
spetsen för en imponerande predikans,
själavårdens och undervisningens förny-
else. Detta och mycket annat skildrar
Hubensteiner med stor inlevelse och rik,
konkret dokumentation 

- 
inls minst i

form av ofta mycket upplysande illustra-
tioner.

Även om barocken i mycket innebär
den senmedeltida fromhetens återkomst,
så har dock något väsentligt nytt tillkom-
mit, som på ett avgörande sätt omformar
denna fromhet, nämligen just den medi-
tativa betraktelsen med dess betoning av
viljelivet, de rationella begreppen och
den sensuella konkretionen (Hubenstein-
er, sid. zr). Nu är både Hubensteinet och
van Oorschot, utgivaren av Spees dygde-
bok, medvetna om att baro&en har sina
brister, brister som inte är utan samband
med den typiskt barocka hållningen: sub-
jektivism, sensualism, individualism och
intellektualism. Men ingen av de båda

f.ötf.attarna ger någon verklig analys av

dessa svagheter och dessas djupaste orsa-

ker. Enligt van Oorschot vore det helt
felaktigt och orätwist att mäta Spee med
nägra atdra mått än barocktidens egen

skolteologi (Spee, sid. 6ls [.). Hubenstei-
ner å sin sida vill, som han säger, skriva
Geistesgeschichte och inte teologihistoria.
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Han vill skildra fromheten, den enskilda
subjektiva upplevelsen av religionen och
inte dess "objektivt-sakliga> sida i dog-
ma och lirurgi (Hubensteiner, sid. 18 f.).
Men här måste man verkligen fräga sig,
om detta är en riktig eller tillräcklig me-
tod. Fromheten är inte något rent usub-
jektivt" och dogmat och liturgin inte nå-
got enbart "objektivtr. Både fromheten,
dogmat och liturgin uppstår i skärnings-
punkten, där Gud och hans uppenbarel-
se möter människor, i mötet mellan det
uobjektiva" och det usubjektivar. Om
de förhåller sig så, måste fromhetshistoria
skrivas också med den teologiska 

- 
och

filosofiska 
- 

analysens hjälp. Först då
torde det också vara möjligt att förstå
att barocken, som Hubensteiner säger,
bildar utgångspunkten för den genomgri-
pande andliga omvälvning, som går ge-

nom det nittonde århundradet, oårhund-

radet utan nådr, och till det tjugonde,
>århundradet utan Gud> (sid.rg).

När den förnyade barockforskningen
arbetat vidare kommer det kanske att vi-
sa sig, att den hängivelsens och trons
tid, som barocken dr, är.dä bär inom sig
fröet till en upplösning. Kanske baroc-
kens omvittnade motsägelsefullhet visar
ett tänkande, som inte mera kunde hålla
safirman ande och natur, yttre form och
inre verklighet. Formerna får kanske sin
påträngande ansvällning just därför att
de inte lå,ngre pä ett sakramentalt sätt
bär ande inom sig. Barocken håller vis-
serligen å ena sidan med en heroisk tro
fast vid de >objektiva, dogmerna och
vid sakramentens oobjektiva" nåd. Men
ä andra sidan hotar all denna uobjek-
tiva> verklighet att bara finnas till som
objekt för meditationen, och därmed att
helt subjektiviseras. Mysterierna 

- 
dog-

mat, sakramenten, liturgin 
- 

trycker in
sina bilder i själen, dar tär de sin egent-
liga existens. Så uppstår denna egendom-
liga dubbelhet: den yttre, skapade verk-
lighet, som prisas i så många hymner 

-inte minst av Spee 
- 

och som fram-
ställs så naket och påträngande i baroc-

kens formvädd, den upplevs som intig-
het, som Vanitas. När den engelske teo-
logen Hooker säger att man skall söka
Kristi reala närvaro, inte i de yttre ele-
menten utan i de troende mottagarnas
hjänan, så är detta förvisso calvinism.
Men frågan är, om det inte också är en
anticipation av den subjektivisering av
mysterierna, som barocken oundvikligen
måste leda till. För Spee är Kristi leka-
mens och blods nätvaro i elementen en
tro värd att offn livet för. Men det är
en tro inte bara över förnuftet utan en
tro, som fordrar av oss att vi förnekar
både förnuftet och sinneserfarenheten
(Spee, sid. 66f.). Kanske är vår tids
rotro, bara en ny barock 

- 
fast med

omvända förtecken?

Alf Htud.elin

Änna Lenah Elgström
in memoriam

Den z3 december 1968, nägt^ d^B^t
innan hon skulle ha fyllt 8+ år, avled i
Stockholm författarinnan Änna Lenah
Elgström-Collijn (född 29 december

1884). Därmed har åter en av de märk-
liga kvinnor gåa bort, som måste räknas

bland pionjärerna vid genomförandet av

detta århundrades sociala evolution ge-

nom arbetar- och bildningsrörelserr i Sve-

rige 
- 

kvinnor, som ofta i stark mowind
och misskända men med orädd energi
och målmedveten realism, med sin penna

och med oförtröttlig personlig insats ut-
gjorde en andlig kraft bakom de stats-

kapitalistiska fasader, som framgångsrika
politiker och funktionärer och byrokra-
ter tycks anse som det väsentliga. Det
var i varje fall på det viset som Änna
Lenah Elgström uppfattade ,sveket, av

mätga gamla kamrater 5e6 "partinitiskt
travade på till allt högte poster inom
paftiets pampoktati" och som hon med
stor smärta såg på den uweckling där den
enskildes självständighet alltmera för-
kvävdes. Eflter mänga års journalistisk
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och social verksamhet, full av entusiasm
och stridbar omutlighet, i en värld av

manliga traditioner och fördomar, blev
hon därför alltmer en stilla, men fort-
farande kärv och manande försvarare av

de andliga värden, som var oumbädiga
för henne själv och som hon ansäg vara
lika oumbärliga för mänskligheten.

Anna Lenah Elgström var även pion-
jå.r f.& den inställningen att aldrig nöja
sig med kortsynta, provinsiellt instängda
åsikter om händelserna hos andra folk.
uHon nöjde sig inte med hörsägner",
skriver Ragnhild Prim i sin minnesruna
i Sv.D. uHon reste vida omkring och
såg med egna ögon vad som skedde ...
Allt vad hon skrev bars av patos och

brinnande beg:ar att ruska om de likgil-
tiga och väcka de sovande. Flennes sam-
lade produktion som journalist och för-
fattare skall för läng tid framåt ha ovär-
derlig betydelse som tidsdokument och
vittnesbörd." Det var framför allt genom

sina stora politiska och sociala reportage
från bl. a. Ämerika, England, SEanien,

Italien och Ryssland, som hon försökte
att bidra till en mera nyanserad och rätt-
vis syn på läget i dessa länder och till
att väcka samvetena i sitt eget hemland.

Anna Lenah Elgström >hörde till dem
som väckte förargelser, skriver Gunnar

Jörn i en ingående presentation av henne
som författare under den betecknande ti-
teln ,p6p ur hjärtat" (Perspeätiv åec.

196r). "I viss utsräckning hörde det väl
till hennes ärende att väcka förargelse,
dvs. ^tt fA människors samveten att
vakna. Det var lätt att konstatera den
vibrerande samvetsoron i hennes egen

själ, en kraft som oupphörligt drev henne
utanför diktningens inhägnad. Hon nöjde
sig inte med att i sina noveller dra lä-
sarna med sig till de smutsiga och illa-
luktande slumkvarteren i sekelskiftets
Stockholm och föra dem samman med ut-
släpade, blåslagna kvinnor, tuberkulösa
svältande barn, spritförgif12ds män 

-hon skrev broschyrer om kriget, deltog
i fredskongresser, höll föredrag, var med
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om att stifta Rädda barnen (r9r9-r925
var hon dess propagandachef), hon dis-
kuterade diktatur och demokrati, reste i
Spanien under inbördeskriget, inrer-
vjuade politiker, ställde besvarande frå-
gor .. . Det har varit en stor och rik gär-
ning. Trots ailt detta intensiva arbete ute
bland människorna har hon samtidigt
hunnit att vara skapands diks2ls 

- 
6n

betydande sådan.>
>Hermes debut inföll vid den tidpunkt

(r9r r), då tiotaiisternas generations-
grupp slog igenom med verklighetskär
prosadikt, som skildrade svenskt samtids-
liv .. . I Anna Lenah Elgströms noveller
möter man också samtid och 'verklighet'
. .. i med från naturalism skildrade epi-
soder. Men ändå hör hon liksom inte
riktigt hemma i den nyss nämnda grup-
pen av jåmnäriga kolleger .. . jämförd
med hennes värld är de övriga tiotalis-
ternas trygg och proper ... hennes män-
niskor är sedda med mycket allvarsam
blick. .. . Det som mest skiljer hennes

berättelser från de flesta av hennes ge-

nerationskamraters är en annan syrr på

verkligheten. Hennes naturalistiska mil-
jöskildring är inte självändamål, den är

ett uttryck hon behöver för att gestalta

den enda verklighet som rycktes ge me-

ning och värde i en människas liv, den
som människan upplever i stunder av

offrande kädek. Det är en andiig verklig-
het. Den uppenbaras klarast inför och i
lidandet, som fyllt och fyller vår tillvaro.
Kring ögonblick av till det outhärdliga
stegrat lidande samlar sig ofta berättel-
sens handling. Det går en ström av blod
genom Änna Lenah Elgströms tidiga pro-
duktion liksom genom Kristusmystikens
dikter. I lidandets sken blir livets s. k.

verklighet 'en elak dröm, ett gåtfullt
kaos' ... Hon förnekade detta kaos med
hela sin brinnande slä1. Ett intellek-
tuellt behov att söka besegra det till sy-

nes ofattbara, rättfärdighetslidelse och

mänsklig medinlevelse samverkade i
denna protest.

Funnes bara denna kaotiska verklighet,
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kunde den saklöst kastas bort, som åt-
skilliga av hennes diktade gestalter gör,
då de offrar sina liv 

- 
jsn är utan

värde. Värdet ligger i den inre upple-
velsen av 'medkänslan med, ömheten för
kamraterna på den hårda vägen' 

- 
den

offrande kärleken. Det är hennes mödra-
syn på livsvärdena, en moderlighet, som
springer ur samma källa vare sig dess

föremål är barnet, brodern, systern eller
den älskade marinen. Hennes iöfiattar-
skap har varit en envist genomförd strä-
van att gestalta denna livssyn. De pate-
tiskt upprörda sceneroa är uttryck för en
i sitt inoersta upprörd, reflekterande
och kännande själs brottning med i sig
själva eviga men av tidens händelser
starkt aktualiserade livsfrågor".

Men det finns även ,skimret från
den religiösa upplevelsens verklighetu
med i hela hennes produktion alltifrån
Gäster och t'rämlingar (hennes första
bok). >I Tre koinnor i en kyrAa och
Den målad'e öknen (hennes sista roman)
har detta skimmer en klart enrydig färg.
Marie Manson hjälps över gränsen av

den gamla kyrka, dit författarinnan själv
sökt sig."

Anna Lenah Elgström har själv gjon
ett försök att klaildgga den inre uweck-
ling som förde henne till den katolska
kyrkan. Det skedde som ett inlägg under

"Det gömda livetn i åen samlitg Varför
1ag blea katolik, som r95j utgavs av

Sven Stolpe. Denna självbekännelse vi-
sar, hur behovet >att rationalisera min
väl mycket emotionella inställningu till
tidens mänskliga, politiska och sociala
kaos först förde henne till att söka lös-
ningen hos marxistiskt tänkande. Men
under händelsernas lopp växte insikten
f nm att både socialdemokratismens
materialism" och oen radikalare riktning,
vänstersocialismen kring Z. Höglund och
Fredrik Ström, som så småningom kom
att identifiera sig med den spirande och
segerrika bolsjevismen, svek rden frihet,
för vilken, revolutionens upphovs-
män blött och dött. Iae fick alltså myc-
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ket tidigt känning av den globala uagedi
av miljoners missräkningar och svikna il-
lusioner, som skulle bli följden av sam-
mankopplingen mellan marxism, mellan
etisk och moralisk revolt mot fönryck
och orätwisor och en minutiöst ytarbe-
tad politisk doktrin, ett 'vetenskapligt'

sociologiskt system, för vilket etik och
moral var lika väsensfrämmande som
sentiment för astronomin. Den vemodiga
ironin i detta blev ju gravskriften över
mer än en generations förhoppningar och
drömmar".

Fortsatta sociologiska studier rinnefat-
tade också katolska arbeten, naturligtvis
också påvarnas rund-skrivelser i arbetar-
frägor". Där ,märkte jag med förvåning
en mera äkta revolutionär inställning
till ägandets problem än annorstädes, en
starkare kritisk hållning till det moder-
na samhällets hopplösa egoism dn jag
väntat . .. Men samtidigt reagetade jag
våldsamt mot själva kärnan i katolsk re-
ligion, dess krav på lydnad och under-
givenhet ... Sannerligen, den enklaste
protestantiska sekt var, ansåg jag, mer
i samklang med Kristi lära genom sin
krav på innerlig personlig förening med
honom och lydnad för hans kädeksbud.>

"Inbördeskriget i Spanien blev för
mig som f& märga andra vattendelaren
i min existens, fast mer i religiöst än
i politiskt avseende . .. Mitt i all den
omänsklighet, som man där mötte täf-
f.ade ias på människot som led, de också,
men varken ljög, hatade eller hämnades.
De var alla kristna och katoliker .,.
Medvetandet om det liv de levde, liksom
gömda i sin tro, blev som en tagg i mitt
inre, ständigt oroande mig. Jag hade ju
strävat hela mitt liv för att få mitt
hjäna fritt och osårbart, höjt ovan väx-
lingarna 

- 
liksom deras gömda liv tyck-

tes vara. Dock, jag anade och grämde
mig över hur olika d.eras oslrbathet var
min egen s. k. överlägsenhet ovan oron
och bitterheten. Den kanske, när allt kom
omkring, bara var feghet och egoism?

Jag hade varit rädd för att lämna ut mig
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det inte så? Medan dessa männis-
kor, levande sitt dolda liv, hade givit bort
allt sitt eget i deri sällsamma kädek, vars
hemlighet jag Iångtade att kunna gripa
med en trånad som till slut tärde mig
likt en sjukdom . .. Det gällde inte bara
att nå fram till förståelse av att hon (en
s. k. modern människa) i all sin männis-
kovänlighet och sitt medlidande dock
aldrig, så som Fader Jaime gjort, liksom
tagit på sig ansvaret för alla människor,
därför att de var ett med honom själv och
sedan gett bort detta 'själv' i kärlek
till dem, därför att de, sorri han, alla
var Kristi egendom. Nej, det gällde svå-
rare ting än t. o. m. detta, gällde att
härda ut med den frätande avskyn för
sin egen gamla människa, som gjorde att
man liksom inte mer än en sekund kunde
se sig själv sådan man i verkligheten var
... Den varelse man plockat ihop av
många års erfareflheter, tankar, gärningar
och resultat var endast en trasdocka av

idel klutar. Man fanns helt enkelt inte,
hade aldrig funnits.

Men i denna spökvärld, där människan
slutligen hamnar, denna helvetiska tom-
het, vari hon inte ens vågade utsäga sitt
eget namn, ty ingen fanns ju som kunde
svara 

- 
var det till slut som undret da-

gades, rösten ljöd, näruaron aar d.är,

'Jag känner de mina och är känd av de
mina' ...

'Men varför blev det just inom den
katolska kyrkan Ni fann detta?' frägar
kanske någon, som haft tålamod att följa
med ända hit. Mitt svar kan formuleras
i ndstan ett ord och samma ordval, men
med wå olika betoningar: 'Därför att
jag igenkände Kristus där.' 

- 
'Der var

d,är jag igenkände Kristus."
Denna vår tidskrift CREDO har i

Anna Lenah Elgstöm födorat en trogen
medarbetare och dess redaktion en av si-
n^ trognaste vänner. Från 1949 tlIl
ry65, dä hennes krafter hade brutits ned
av sjukdomar och osviklig omsorg för
sin sjuke make, har hon bidragit med ett
tjugutal värdefulla aniklar 

- 
i ämnen
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där hennes katolska hjärta och hennes
inuesse för kyrkan helt fritt kunde kom-
ma till uttryck. Detta intresse gällde
framför allt S:ta Birgitta och hennes
döttrar. Tyvärr hann hon inte fullborda
den biografi över Elisabeth Hesiselblad
och den historia av den av henne ny-
grundade grenen av Birgittinorden, som
hon arbetade på. Men en del av det ma-
terial, som hon samlat, har CREDO haft
förmånen att utge i tryck: S:ta Birgitta
av Syon (1955:roo-roz), En moder i
Israel (1957: 5z-6r) och Det gamla hu-
set och den unga kvinnan (r96r:to4-
T 17).

Vad hon skrev som avslutning till sin
självbekännelse, har nu nått sin eviga
fullbordan: "Så är det tomma hjärta, om
vars stoiska frid jag hela livet igenom
varit så rädd och angeLägen, inte längre
tomt, men inte heller mitt". 

- 
g1P.

Josef Gerlach SJ

Återfunnen Rembrandt

Holland.s $önte målare, Rembrand.t
Harmensz uan Rijn, dog d,en 4 oktober
t669, 3oo-årsiubileet accentaeras nted,

följand.e beåttelse.

Att en Leningradbo har intresse för
Rembrandt är nästan självklan. Tjugutvå
av den häpnadsväckande holländarens
dukar 

- 
mestadels världsberömda mäI-

ningar 
- 

fyller vdggana i en stor sal
i Vinterpalatset, som i dag härbärgerar
Eremitagemuseet. Där kan man se sådana
höjdpunkter i hans skapande som >Den
födorade sonens återkomstr, >Danae>
med dess spel av ljus och skugga eller
den sköna och rörande ,Heliga familjen
i ett rum), och till räga pä allt hänger
de alldeles i närheten av de storartade
ponrätten från hans sena tid.

En av tavlorna, ,Konungarnas tillbed-
jan>, hängdes först nyligen dit. För-
tiänsten ay att ha känt igen den till-
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kommer en vetenskaplig medarbetare vid
galleriet, fru Irina Linnik, som betraktar
det som sin egentliga livsuppgift att
identifiera konstverk. Av de 8 ooo num-
mer som samlingen omfattar förvaras
hälften bakom låsta dörrar i magasinet,
hängda på rullande skärmar. Här återstår
ännu åtskilligt värdefullt att upptäcka 

-för att inte tala om den grafiska avdel-
ningen med dess 5oo ooo blad. Irina
Linnik är fyniofem år och har identifi-
erat omkring wåhundra målningar sedan
hon t946 blev medlem av den ryske
konsthistorikern Vladimir Lewinson-Les-
sings stab. Han är museets ställföreträ-
dande chef och har bakom sig ett beund-
tansvärt verk: en tusen sidor stark ve-
tenskaplig katalog i wå band över avdel-
ning för "Västeuropeisk konst>.

Redan som rz-äring hade Irina upp-
täckt Rembrandt. Vid den tiden var hon
medlem av en konstcirkel, besökte regel-
bundet Eremitaget t-v| gänger i veckan
och skrev en uppsats om sin favoritmå-
lare. Rembrandt ville den unga aspiran-
ten också å,gta sig åt, när hon sedermera
med Historiska fakultetens dipiom på fic-
kan kom till professor Lewinson-Lessing.
uBörja med Rembrandt", sade han awär-
jande, >nej vet NilD Rätten att ägna sig
åt Rembrandt fick man på Eremitaget
långsamt kämpa sig fram till. Först måste
man kunna allt om r6oo-talets måleri,
särskilt nededändetnas, och därtill
fordras ett i det närmaste encyklopediskt
vetande och minne för de finaste enskild-
heter. Irina började med att lära sig hol-
ländska. På sin långa väg till Rembrandt
lyckades hon i förbifarten göra wå mätk-
liga upptäckter: hon fann wå manspor-
trätt som hon efter omsorgsfulla under-
sökningar kunde tillskriva Frans Hals.
Dessa hängdes i Eremitaget bredvid de
wå redan kända mansporrätten av Hals
och utfyllde bilden av denne mästare,
från vilken en lång rad ursprungliga och
oberoende nederländska potträttmålare
har utgått. Konstmuseet i Haarlem bjöd
henne till konstnärens hemstad, och där-

vid fick hon tillfälle att också besöka
Rembrandts hus i Åmsterdam.

Vintern 1967, pä en torsdag, som är
den enda dag museet i Leningrad håller
stängt, bar man försiktigt in ännu en
målning i Rembrandtsalen.'Konungar-
nas tillbedjan> hängdes på deo breda
fondväggen mitt emot fönstret, bredvid
,Gemmal krigareu, som Rembrandts far
antagligen suttit modell för, en stram och
sträng gubbe. Men innan detta högtidliga
ögonblick kom och antalet äkta Rem-
brandttavlor i sovjetiska museers ågo
(det finns fyra i Moskva) gick upp till
tiugusex, hade en regelrätt detektivbragd
gjorts. Den lilla duken i sin yppigt
skulpterade ram hade är 1923, i samband
med nationaliseringen av aIIa ryska
konstverk, kommit från furst Paskievitj:s
samling till Eremitaget utar att våcka
någon särskild uppmärksamhet. Museets
tjänstemän var överlastade med arbete,
och vid den första flyktiga granskningen
klassificerades den som kopia av det all-
mänt erkäoda originalet i Göteborgs
konstmuseum. I överensstämmelse med
detta fyllde tjänstemännen i invente-
ringskonen och placerade tavlan i maga-
sinet. I rnlnga ät stannade den bort-
glömd kvar bakom de röda mahognydör-
rarna som skiljer utställningssalarna med
deras förstklassiga konstverk från de öv-
iga. I maguinet ttäf|ar man sällan några
besökare. Men de vetenskapliga medarbe-
tarna står i ständig kontakt med de dolda
skatterna- Om och om igen betraktade fru
Linnik "Konungarnas tillbedjan". Tav-
lans utomordentliga kvalitet väckte hen-
nes intresse. Hon studerade varje pensel-
drag genom förstoringsglas. Målningen
är en grisaille på linneduk i de wå för
Rembrandt rypiska färgerna grått och
varmt sepiabrunt. Sådana tavlor målade
man på den tiden som utkast till kop-
parstick. Sex liknande grisailler av hans
hand var käoda. Tekniken, penselföring-
en motsvarade helt och hållet Rem-
brandts man6r, sä att ftägan varför det
inte skulle vara ett original gav sig av
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sig själv. Med hjälp av de allra moder-
naste undersökningsmetoderna upptäckte
Irina Linnik slutligen Rembrandts signa-
tur och ärtalet 1632, Året faller inom
den period då han brukade måla sådana
grisailler. Gätan läg i att Rembrandt
aldrig upprepade sina saker. Men origi-
nalet skulle ju finnas i Sverige. Då hon
inte kunde fan till Göteborg, bad hon
konstmuseet där om ett färgfoto av >Ko-
nungatnas tillbedjanr. Under tiden fors-
kade hon i denna tavlas härkomst. I
uppslagsböcker kunde hon fastställa att
den svenske samlaten baton Fredrik
Rapp hade köpt den rgo4 i Amsterdam.
Vid den tiden tillskrevs den Salomon
Koninck, en av Rembrandts efterföljare.
Konsthistorikern Olof Graoberg, som
r9r4 köpte tavlan, antydde i en uppsats

att tavlan kunde vara gjord av Rem-
brandt eller någon av hans lärjungar,
fastän den saknade både signatur och år-
tal. Från Granberg kom den till museet
i Göteborg och gällde då som oomwist-
ligt original. Som sådant uppträdde den
i katalogen och i litteraturen. Fru Lin-
nik fick veta att \Tilhelm von Bode hade

ifrägasatt tavlans äkthet. Konsthistori-
kern Professor Kurt Bauch i Freiburg ha-

de över huvud taget inte nämnt den i
sitt klassiska verk om Rembrandt. Slut-
ligen kom diapositiven från Sverige med
förstoringar av vissa enskildheter, som

tiilät en jämförelse med duken i Eremi-
taget.

Redan första intrycket var förintande.
Göteborgstavlan, målad med vanliga olje-
f*ger pä pannå, verkade vid sidan av

duken i Eremitaget som en grov kopia-
Svåra detaljer hade utelämnats. En rönt-
genplåt av den ryska tavlan visade att
konstnären hade ändrat kompositionen
under arbetets gång, vilket förekommer
endast på original. Mitdiguren, den ös-

terländske konungen under solskärmen,
stod ursprungligen längre till höger. Den
knäböjande pagen hade tydligen blivit
ditsatt senare; i alla händelser täckte han
andra, tidigare skisserade detaljer. Pä
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röntgenplåten fra-stod tydligt den 3o-
årige Rembrandts korta, lätta, nervösa
penseldrag. Man kunde iaktta att måla-
ren i det första utkastet hade räknat med
ännu en stark ljuskälla i bakgrunden, nå-
got som också är typiskt för denna pe-
riod, Senare hade han ändrat detta. Un-
der bevisföringens gång drar fru Linnik
åtskilliga paralleller. Liknande komposi-
tioner med ljus och skugga fann hon i
andra verk av Rembrandt, däribland ra-
deringar. Samma modeller dyker upp i
fleta av tavlorna frän 1632. Madonnan
är i typ och hållning besläktad med
Guds moder i uHeliga familjen". Där
finns rent av samma korg.

När professor Bauch, den över hela
världen kände Rembrandt-kännaren, kom
till Leningrad och besökte Eremitaget,
fick fru Linnik hjättklappning. I rägra
minuter undersökte han tavlan ge-

nom ett starkt förstoringsglas. Han tog
några steg tillbaka och betraktade ännu
en gång verket i dess helhet. Så sade

han: ,Ja, det här är ett original. Jag
känner igen den store Rembrandts pen-
selföring. Det finns inte en enda svag
punkt. Gratuleratt. Er upptäckt är en sen-

sation.)
Ingen bestrider Irina Linniks bevisfö-

ring. Den nya Rembrandtduken är nu
upptager i Eremitagets katalog. Man vet
emellenid ingenting om hur tavlan kom
till Ryssland. Man vet ban att den r7r4
ägdes av prinsen av Oranien. Vid den
tiden beskrevs den första gången, och den
beskrivningen stämmer på håret med tav-
lan i Leningrad.

Herrnann Pörzgen

Massmedia i Polen
Här sarnmant'attar Ed.mund. Alo.jzy

Vilemski, prot'estor aid. et, prästsemina-

riun i Poleo, rcvthaten au sina und.er-
söAningar onz massmedias inflytand.e på

FolsA ungd.om. IJnd.ersökningarna ge-

nonförd,es under åren r96j, t964 ocb
r 965.
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Undersökningarna omfattar z 6g4
unga människor av båda könen i åld-
ratn^ r.4-2o fu ftän bildnings- och yrkes-
skolor i Polens storstäder: \(arszawa,
L6dz, Krak6w,'Wroclaw, PoznaÅ, Gdafsk.

Undersökningsmaterialet är hopsamlat
huvudsakligen genom intervjuer.

För att vetenskapligt bestämma vilket
inflytande olika kulrurföreteelser har pä
ungdomens livsåskådning ställde vi föl-
jande frågor till de undersökta personer-
na: Har dagspressen, veckotidningarna,
filmen, teatern, w:n och radion varit
orsak till dina wivel eller till ett sam-
manbrott för din tro och din religions-
utövning? Har de bidragit till att ge dig
en religiöst likgiltig hållning och en ma-
terialistisk världsåskådning? Hur har du
i så fall upplevt detta? Beskriv närmare
vilket av ovannämnda massmedia som
har det starkaste inflytandet på dig och
varför! Hur ofta hör du på radio eller
gå$ på, bio ellet teater? Ånser du att
massmedia har ett positivt eller negativt
inflytande på din religiösa eller ireligi-
ösa hållning?

Jag gjoÅe en kvantitativ analys av sta-
tistiska uppgifter sammanställda i re ta-
beller, varav den första avsåg kraften och
kvaliteten i massmedias påverkan, den
andra påverkans följder och den tredje
(som knappast kan ha något intresse för
svensk publik) ungdomens ldsning av
olika polska veckotidningar och rid-
skrifter.

Uppgifterna i den första tabellen visar
följande:

a) Dagspressen, veckotidningana, fil-
men, fadion, w:n och teatern verkat ne-
gativt på utformningen av en religiös el-
ler irreligiös hållning hos endast rro/o av
de undersökta. 39,7 To av pojkatna och
66,9 av flickorna ansåg massmedia ha
en positiv inverkan. 34 ansäg dem vara
utan inflytande.

b) I fräsa om följderna av detta in-
flytande visar uppgifterna en positiv in-
verkan i 35To av fallen, en negativ i
ro% och ingen verkan i Ss%.

c) Pojkarna visade sig avsevärt mindre
påverkbara än flickorna: pojkar positivr
inflytande z5/s, flickot positivt inflytan-
de 43o/o.

d) En positiv påverkan iakttog 54,67o
av ungdomarna; de positiva följderna an-
ges till 35yo. Detta visar att kvalitativ
påverkan har med sig kvalitativa följder.

Statistiken över läsningen av veckotid-
ningar och tidskrifter visar att ungdomen
är mycket intresserad av dem. Somliga lä-
ser wå, tre och flera vatje vecka. På bio
gär de en gång i veckan, på teatern en
gång i kvartalet. De hör radio några mi-
nuter varje dag, mest musik, nyheter och
en eller annat bra program. De ser på

w en-två timmar wå-tre gånger i vec-
kan i medeltal och ser då mestadels en
filn, en teaterpiäs eller något annat in-
tressant.

Med ledning av ovanstående uppgifter
kan vi bilda oss en uppfattning om hur
ofta massmedia fär tilfiäIle att inverka
på ungdomens livsåskådning.'

Låt oss nu analysera massmedias infly-
tande med hänsyn till kvalitet och djup-
verkan.

Följande sociologiska fakta kan fast-
slås: massmedias inflytande påverkar
unga människors sinnen i olika hög grad
beroende på tre faktorer, nämligen kön,
världsåskådning och ålder.

I nedanstående analys tar vi dock inte
hänsyn till den tredje faktorn, åldern.

Könet medför en grundläggande skill-
nad i unga människors mottaglighet för
massmedias påverkan. Negativt inflytan-
de på pojkar förhåller sig till sa-ma in-
flytande på flickor som 7,2 i r4,r,
positiw inflytande 37 3 : 6r,9, myc-ket
positivt inflytande 2,8: 4,9, inget infly-
tand,e 52,7 : t9.

Den awikelse som könet medför ät
alltså betydande; den uppgår i allmän-
het till ungefär 8o%. Såväl inför nega-

tivt som inför positivt inflytande är
flickorna mera påverkbara. Opåverkade
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förblir 19% av flickorna och j2,7 av
pojkarna.

Den andra faktorn av betydelse för
massmedias inflytande är livsåskåd-
ningen. Oberoende av könet medför den
en inverkan vars vikt speglas av följande
uppgifter. Negativt inflytande på troen-
de ungdom förhåller sig till samma in-
flytande på icke troende som r8,8: 3,
positivt inflytande 34:68, mycket posi-
tivt inflytande z3:6,9, inget inflytande
45,9 | 22,I.

Här är awikelsen ffu alla slag av på-
verkan avsevält större ån i fräga om kö-
net. Häfav kan man dra slutsatsen att
ungdomens väddsåskådning utgör en
grundläggande faktor, medan könet har
sekundär betydelse. Det positiva eller
mycket positiva inflytandet 1å den icke
troende ungdomen är här roo% större.
Men det negativa inflytandet framträder
berydligf starkare hos den troende än hos
den i&e troende ungdomen 

- 
hä,r dt

förhållandet' r8,8 : 3. På samma sätt är
det med bristen på inflytande: 45,9-
22,r.

Ur ovanstående fakta kan man dra föl-
jande allmänna slutsats om hur kön och
världsåskådning bestämmer massmedias
verkan på ungdomen: r) flickorna visar
en större mottaglighet för såväl positiv
som negativ påverkan: z) den icke tro-
ende ungdomen visar en större mottag-
lighet för positivt inflytande; däremot är
den troende ungdomen mera mottaglig
för negativt inflytande.

Vi övergår nu till att analysera följ-
derna av massmedias inflytande på ung-
domen med hänsyn tagen till kön och
världsåskådning.

Följderna är olika beroende på kön
och världsåskådning; dessa båda faktorer
bestämmer påverkbarheten. Är det fråga
om det positiva inflytandet och dess för-
hållande till könet, så speglas dess föli-
der för pojkar och flickor i siffrorna
23,r i 4r; för det mycket positiva infly-
tandet är siffrorna r,9: z; f.ör det nega-
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tiva 7,5: 19 och för det bristande infly-
tandet 67,5 : 45,

För alla slag av inflytande finns allt-
så betydande awikelser i fÅga om följ-
derna hos pojkar och flickor. Skillnaden
tyder på att flickornas psyke medför
större både positiva och negativa följder
än pojkarnas för utformningen av deras
livsåskådning.

I f.åga om dessa följder kan man ock-
så iaktta, atr de positiva är större för
den icke toende ungdomen än för den
troende: 57 : t2,6, men däremot visar
den troende ungdomen större följder av
ett negativt inflytande och större opå-
verkbarhet än den icke roende: 16,r:4
och 7r,3 :39. Hårav kan man sluta, att
den icke troende ungdomens livsåskåd-
ning uwecklar sig bättre än den troen-
des. Den senare uppvisar i r6Yo av fal-
len ett sammanbrott för den religiösa
åskådningens vdsentliga element.

Sammanfattningsvis kan man fastslå,
att massmedia till 6g7o verkar positivt
och blott till 33o/o oegativt, dvs. det po-
sitiva inflytandet är roo% större än det
negativa. Massmedia medverkar framför
allt till en omvärdering av det religiösa
och en uppvärdering av det materiella,
ty de främjar en likgiltig, osäker, irreli-
giös eller rent antireligiös hållning. De
stör den religiösa upplevelsen eller gör
den helt omöjlig genom att i unga män-
niskors dittillsvarande traditionella reli-
giositet införa ett element av vacklan,
wekan och wivel. De för till kriser eller
till fullständig förnekelse av trons san-
ningar; de leder till att man överger re-
ligiös praxis, och de dödar all religiös
känsla.

I siffror ser tendensen till omvärdering
respektive uppvärdering ut så här: av
z 694 undersökta personer har r 8jg
nått en irreligiös och materialistisk håll-
ning, och resten eller 835 personer har
nått en medveten religiös hållning.

Ed.mund, Aloizy lYilerns ki.
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Jan G. M. \f illebrands:
Bibel, ekumenik ocb sekularise-
ring elter And.ra Vatikankonci-
liet. Yerb'tm, Stockholm 1968,

9o s., kr 9:-.

När 45o-årsjubileet av reformationen
höetidlighölls i Lund i november 1967
kunde man notera det märkliga att en

romersk-katolsk biskop hörde till talarna.
Det var sekreteraren i Vatikanens sekre-
tariat för främjandet av de kristnas enhet,
holländaren Jan G. M. \Tillebrands (ny-

ligen upphöjd till kardinal och till leda-

ren för sekreteriatet). Det är lika märk-
ligt att sarnme biskop under sitt besök i
Sverige fick hålla årets Olaus Petri-före-
ldsningar i Uppsala. Deras text fnrnLäggs
här på svenska.

Den biskoplige föreldsaren visar sig
klart medveten om att kristen tro har
sin uppgift i världen. Men samtidigt vill
han inte alls låta tron helt och hållet
gå upp i "medmänsklighet". För ekume-
nikens del avböjer biskop l(illebrands
därför uttryckligen den en gång i tiden
proklamerade principen att ,arbete för-
enar, lätan splittrar>. Han visar sig helt
öppen för världens nödläge och kristen-
hetens ansvar för världens behov, men
på samma gäng il han övertygad om
att den ekumeniska uppgiften i sista
hand är av teologisk art.

IY, K.

Johannes Brosseder
ökunenische Tbeologie. Max
Hueber Verlag, Miinchen 1967,
167 s., DM 5:8o.

Benno Gassmann Eccle-

sia Refonttata. Herder, Freiburg
t968, 479 s., DM 48: -.

Lorenz Kardinal Jae-
get: Das Konzilsd.ekret iiber den
ökumenitmut Bonifacius-Druk-
kerei, Paderbont 1965, t73 s.,

DM 14:8o.

Iobannes Brossed.ers bok kan tjäna
som gruodval för diskussioner. Å ena si-
dan ventileras det viktiga problemet om
vad ekumeoisk teologi egentligen är. Å
andra sidan möter man förenklingar som
kräver precisering och studium. Man
skulle kunna undersöka vad Brossedet
menar med kyrka. Man skulle kunna
fÅga, i vilken mening han vill
låta en framtida återförening av skilda
kristna bli den Helige Andes verk och
vilken roll han härvid tilldelar den
mänskliga faktorn. Mot vad Brosseder
anför (sid. r48) bör man lågga mårke
till att någon enighet om den teologiska
vetenskapens målsättning och funktion i
dag inte alls råder. Kanhända att Brosse-
ders närmare omgivning inte uppvisar
större awikelser från hans egen syn. I
kristenheten som helhet däremot finns
bredvid sådana teologer som tillskriver
trosutsagorna verklighetsreferens fonfa-
rande sådana som inte gör det, så att de

sistnämndas teologi på sin höjd kan an-

ses vara en historisk vetenskap, medan de

förra vill avsevärt mer.
Tycks hos Brosseder ett önsketänkande

ha spelat en roll i den vetenskapliga ar-
betsprocessen, så framlägger Benno Gass-

n ann ett bidrag till den ekumeniska
forskningen som man måste vara tacksam

för. Han har granskat, vad reformerta
kristna rnenar, när de talar om kyrkan.
Han hjälper oss på så vis att i en cent-
ral punkt förstå den gren av kristenhe-
ten som gär i Zwinglis cch Calvins spår.

En dialog förutsätter att vatje deltagare

r43



Lineratur

är på det klara med vad motparten tän-
ker och tror. Genom att inventera och
systematisera den reformena ekklesiolo-
gin lågger alltså Benno Gassmann grun-
den till ett meningsfullt tankeutbyte mel-
lan reformerta och andra kristna. I det
avseendet är hans bok föredömlig.

Däremot inte i de avsnitt där den re-
formena kyrkosynen konfronteras med
den katolska, närmare bestämt Andra Va-
tikankonciliets kyrkokonstitution. Visser-
ligen är de detaljerade jämförelserna mel-
lan reformert och katolskt mycket bely-
sande, så att man gärna skulle unna den
här exercerade >punkt för punkt-meto-
den, störe spridning än vad den i dag
har, men när Gassmann konstaterar, att
Andra Vatikankonciliet inte längre upp-
rätthåller den katolska kyrkans anspråk
på att ensam vara Kristi kyrka (särsk.

sid. 3zz f.f.), gfu han längre än vad haos

metod ger täckning för. Så snart det rör
sig om insikt och övertygelse, kan n)åm-

ligen ingen människa och ingen mänsk-
lig grupp, inte heller den katolska kyr-
kan, avstå f.rän all exklusivitet. Uppges
en exklusiv attityd, så handlar det alltså
om en ändring, eller möjligen om en
minskning av tidigare anspråk. Så lär oss

den analys av människan som kallas för
anmopologi och som en teolog inte har
lov att nonchalera. För teologin gäller
nu en gång vissa metodkrav. För att inte
urarta i drömmar, måste den heliga ve-

tenskapen hålla sig till vad människan
på grund av sin konstitution kan och
inte kan. Eljest förblir resultaten ofören-
liga. Benno Gassmann är ännu mer inne
på fel spår, när han vill identifiera Kris-
ti kyrka 

- 
[sm141gs4 vem som är (och

iche är) en äkta kristen människa, ute-
slutande på grund av notae (sid. l8a),
av vissa egenskaper som å ena sidan kan
hämtas fram i Nya Testamentet och som
ä andra sidan kan sökas hos dagens sam-
fund. Här saknas ännu en gång klarheten
över sammanhang som visserligen inte
ingfu i själva teologin, rnen som en me-
todiskt hållfast teologi inte kommer ifrån
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att ta hänsyn till. Egenskaper kan ju upp-
repas och kan därför aldrig vara defini-
tivt utsla€sgivande för identifikation. För
att åberopa en parallell, så är litteratur-
vetarna eniga om att man inte kan iden-
tifiera en text, så länge man endast har
dess stil- och språkegendomligheter för
ögonen. Stil och språk kan nämligen imi-
teras. Historiens beryktade förfalskningar
inom konsten så väl som på juridikens
område beror just därpå. Där det inte
finns vittnesbörd som så att säga utifrån
>pekar på" ett verk kao man inte med
säkerhet placera det. Något liknande gäl-
ler för kyrkan. Om vissa egenskaper vore
de enda kriterierna för hennes äkthet,
skulle man inte med säkerhet kunna fast-
slå var kyrkan i dag finns. Endast det
reella sambandet med fornkyrkan och
därigenom med Jesus från Nasaret, be-
vittnat av historien, kan låta egenskaper-
na liksom slå rot i marken och på så sätt
g ta.ntela äktheten. Gassmanns metod
förråder sin svaghet genom sina frukter.
Sammanfattniogsvis framhåller han att
reformert och katolsk ekklesiologi i sina
grunddrag står i överensstämmelse med
varardra (sid. n8z)!

En sak är säker. Har mzn läst Brosse-
ders och Gassmanns böcker, har man fått
blicken skärpt för att uppfatta meningen
i konciliedekretet om ekumeniken. Kar-
d.inal Jaeger f.ramlägget dess latinska ori-
ginalordalydelse jämsides med en tysk
översättning och ger därutöver upplys-
ningar om dokumentets tillkomst, dess

innebörd och dess betydelse.

IY. K.

Vladimir Boublik In-
conno con Crhto. Pont. Univer-
sitä Lateranense, Roma ry68,
3oz s., Lire 3 ooo.

Förnuftets väg till tron har alltid va-
rit omdiskuterad och har på nya blivit
det sedan upplysningstiden. Vladimir
Boublik, professor vid Lateran-universi-
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tetet i Rom, visar i sin nya bok det tro-
vårdiga och det intellektuellt försvarbara
hos den kristna religionen. Såsom man
kan vänta sig av en professor vid Late-
ranense håller han sig till de banor teo-
login sedan länge gått. Redan med bok-
titeln visar han sig övertygad om att mö-
tet med Kristus (incontro con Cristo) är
den nödvändiga förucättningen för en-
gagerad kristen övertygelse, samtidigt
som Nasar€en f.ör alla som möter ho-
nom har något lockande över sig. Långt
från att villa bygga tron på subjektets
behov utgår Boublik från att Kristusge-
stalten som en i historien given realitet
kräver ett ställningstagande. Läsaren förs
med kritiska metoder till den röskel där
var och en har att avgöra sig. Boublils
bok vänder sig utöver fackteologernas
skrå till en intresserad allmänhet. Prob-
lemlösningarna ställs i sina historiska
sammanhang. Litteraturuppgifter hjälper
sådana som önskar fördjupa sig i de-
taljf.rägor. En särskilt lätt väg att kom-
ma boken och ett av dess ämnen in på
livet erbjuder kapitlet om Andra Vati-
kankonciliets konstitution om troskällor-
na (Dei Verbum). Koncilietextens väx-
lande inomkonciliära historia (zo no-
vember 196z!) uppstår inför läsaren. En
bit samtidshistoria belyser problem som
förblir aktuella sä ldnge själva kristendo-
men förblir det.

lv. K.

J. Deretz and A. No-
cent O.S.B.: Dictionary ol tbe
Council. Geoffrey Chapman,
London 1968, 5o6 s., s. 63 f-.

Vill man djupare tränga in i koncilie-
texterna och få grepp om konciliets le-
dande principer, så räcker det inte med
att läsa de sexton dokument konciliet har
utfärdat. Man bör också jämföra doku-
menten med varandra och låta dem tol-
ka varandra. Dictionary of the Council
är därvid ett utmärkt hjälpmedel. Upp-
slagsverket delar upp konciliedokumen-

ten enligt sakliga synpunkter och stäl-
ler samman textbitarna under uppslags-
ord som är alfabetiskt ordnade. Vill man
snabbt orientert sig, rä&er det med att
ha Dictionary i händerna. Vill man ägna
sig åt mera inträngande srudier kan man
med hjälp av uppslagsverket låta sig fö-
ras till dokumenten själva. Texterna be-
lyser varandra, Koociliet visar sig på nytt
van vågledande och bjuder samtidigt
material för diskussion.

Giacomo Kardinal Ler-
caro: Johannes XXlll - Ent-
tturf eines neuen Bildes, Herder,
Fteiburg, Basel, \7ien 1968, r4o
s., DM 12:80.

Hur kom det sig att den till synes

så enkle Johannes XXIII fick en så stor
historisk betydelse? I denna bok försöker
kardinal Lercato, som personligen länge
kände påven, att ge ett svar på den frå-
gan, ett svar som inte bara hjälper oss

att bättre förstå Johannes XXIII utan
o&så utgör en utgångspunkt för forsk-
ning. Johannes XXIII ses framför allt
mot bakgrunden av sina erfarenheter och
kunskaper. I anslutning till Lercaros
framställning skildrar Gabrielle de Rosa
mer ingående Johannes XXIII:s utveck-
ling och framför allt hans kontakt med
biskopen Radini Tedeschi. I många år ar-
betade de tillsammans inom den Ka-
tolska aktionen. Erfarenheter samlades

som säkert var värdefulla för påven.

Boken avslutas med ett urval av Jo-
hannes XXIII:s skrifter, som ytterligare
belyser hans tankevärld, erfarenheter och
kuoskaper.

{nita Claeston

T ag e B e nt ze r: Jahobs brea.

Diakonistyrelsen, Stockholm 1966,
r57 s., kr 14: -.

Den sista smörjelsen kallas i en bok
om ett nytestamentligt brev för udöds-
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sakramentetr, Jesus påstås i sffid mot
Svenska kyrkans bekännelseskrifter ha

haft köttsliga bröder, Gud anses kämpa
mot ondskan. Dessa exempel räcker
för att visa att boken inte fyller särskilt
högt ställda exegetiska och teologiska an-

språk. Men det är tydligen inte hel-
ler författarens strävan. Syftet ät prak-
tiskt. Bibelläsaren skall få vägledning.
Och det får han också. Vad man skulle ha

önskat vore en lätt ekumenisk anstryk-
ning. Det finns ju ingen nytestamentlig
skrift där gärningsfromhet i så hög grad

står i medelpunkten för uppmärksamhe-
ten som i Jakobusbrevet. Luther föredrog
att inte erkänna det som kanonisk skrift.
Och ända till i dag tu f.ågorna kting
tro och gärningar ett brännande ämne
för ekumeniken. F. ö. är det inte helt
fastslaget att brevet skrivits av Jakob,
Herrens broder, i polemik mot Paulus.

Det kan enligt senare forskning vara föt-
fattat av aposteln Jakob.

Klaus Riesenhube r. Bxi-
stenzerlahrung und' Religion.
Gdinewald, Mainz 1968, rz6 s.,

DM rz:8o.

Vår livskänsla (Existenzerfahrung)

skiljer sig i wå avseenden från tidigate
epokers. Till skillnad från medeltiden är
vi å ena sidan präglade av naturvetenskap
och teknik. Men å andra sidan har den
framstegstro som under r8oo-talet och
ännu under vårt sekels första hälft var
på modet 

- 
flffnins1e11s hos våra ledande

forskare 
- 

brutit samman. Vi känner
oss hotade. Riesenhuber vill visa oss vä-
gen ut ur osäkerheten. Hjälp kan, enligt
honom, endast komma från människan
själv, inte som om hon för egen kraft
förmådde nå särskilt långt, eller kanske
frälsa sig själv, men på så sätt att hon
helt enkelt bör komma underfund med
vad hon redan är. Vi måste ta mod till
oss. I det faktum att vi lever och i stort
sett finner livet värt att levas ligger i
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själva verket en outtalad övertygelse. Vi
måste lyfta upp till medvetandets fulla
ljus det som vi faktiskt redan räknar med,
hämta fram den klarhet och den tro vi
redan bär inom oss.

Riesenhuber förenar vetenskapsman-
nens kritiska inställning med ungdomens
vitalitet. Boken, som föt övrigt är hans

första, är både redig och spänstig.

IY, K.

Strukturen christli-
cher Existenz. Beiuäge zur
Erneuerung des geistlichen Le-
bens. Utg. ar Heinrich SchJier,
Emmanuel' aon Seaetut, Jotef
Sud.brack och Alt'onso Pereira.
Festgabe fiir Friedrich \(utf SJ.

Echter, I7iirzburg 1968, 298 E.,

DM 34: -.
Det andliga livets teologi misstänks i-

bland endast kunna bjuda usvammel'.
Inte sällan bettaktas den som fromma
människors >l'att pour l'art>. Festskrif-
ten motbevisar sådana uppfattningar.
Fromhetslivets teologi har faktiskt vä-
sentliga och centrala uppgifter att fyl-
la. Den ädagal;gger vilka konsekvenser
inkarnationston medför för enskilda och
för gemenskapen. Den visar hur ett liv
inför Guds ansikte kan och måste föt-
enas med vårt ansvar för medmänni-
skorna. Den framställer på vilket sätt
rosinsikter blir verkiighet i vardagen.
Bidragen redogör för meditationen, för
frihet och kärlek, institution och karisma-
Allt ses mot id6historiens bakgrund och
sätts i relation till dagens samhälle. Om
människan är mer än en fysiologiskt-psy-
kologiskt förklarbar maskin, om hon har
en transcendental dimension, måste man
i en vetenskaplig redogörelse ta hänsyn
även till detta.

Det sker i föreliggande bok. Bidta-
gen är visserligen långt skilda frän va'
randra både i fräga om ämnen och värde.
Bland författarna finns många kända teo-
loger: Karl Rahner, Heinrich Schlier, La-
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dislaus Boros m. fl. Fem ämneskretsar
återspeglar jubilarens, P. Friedrich \7ulfs
verk (han är chefredaktör för tidskriften
Geist und Leben): kyrkohistoria, syste-

matisk teologi, Skriften, bönelivet, or-
densreformen.

Fastän boken tycks ha koncipierats på

en från nyhedniska vindar skyddat ställe,
bjuder aniklarna mosaikstenar till en

bild av det andliga livet i vår tid.

Klaus Dietz SJ

Francis X. lWeiser The
year of the Lord. in tbe Cbri'stian
Honae. Liturgical Press, College-
ville, Minnesota tg64, rz6 s.

Enligt konciliet borde liturgins anda

tränga djupare in i de enskilda männis-
kornas liv och inspirera även familjens
tänkande och känslor. Det råder emellet-
tid ofta en beklagansvärd klyfta mellan
kyrkan och världen, mellan de officiella
förrättningarna i gudshuset och familjens
anda i hemmet. Detta missförhållande
vill Francis Ifeiser undanröja genom sin
lilla bok.

Författaren är i Förenta Staterna upp-
skattad för sina praktiska liturgiska skrif-
ter. Han hävdar, att föräldrarna själva
böt vara sina barns apostlar. De skall
tidigt tala med barnen om Gud och lära
dem älska uon. Boken åskådliggör, hur
man kan väcka intresset redan hos de
yngsta. Det gälLer att konkret anknyta till
det liturgiska året. Man blir överraskad
över hur rikhaltiga de uaditionella seder
och bruk är som under tidernas lopp
uppkommit i kristna familjer. Författa-
ren visar dem i huvuddng och på ett så

intresseväckande sätt, ac der bör bli lätt
för föräldrarna att vidarebefordra kun-
skaperna till sina barn. Framställningen
år ldttillgånglig utan att v^ra naiv. Bo-
ken kommer med mycket nytt även för
vuxna och hänvisar ofta till modern li-
turgihistoria. Den skulle vara värd att
översättas.

J, B.

Wilhelm Schamoni:
Aut'eruecåungen. vorrt Tod.e. Aus
Heiligsprechungsakten iibersetzt.
Selbswerlag des Verfassers, Hel-
meringhausen Post Bigge 1968,
rz8 s., DM z: 8o.

Intresset för parapsykologin har un-
der de senaste decennierna avsevärt ökat.
Därmed ställs teologin inför uppgiften
att klart avgränsa det äkta undret från
eventuellt natudigt f.lrklarbara fenomen.
\(ilhelm Schamoni är känd för sina in-
satser på hagiografins område. I sin nya
bok samlade han zo noggrant beskrivna
fall ur kanoniseringsakter i vilka upp-
väckelser från döden erkändes av veder-
börande kompetenta kyrkliga myndighe-
tef.

Vad som kanske mest intresserar oss

nu för tiden är underberättelsers histo-
riska värde. Författaren är mycket noga

med att anföra otaliga vittnesmål som
under ed framlagts av ögonvittnen vid
kanoniseringsprocesserna. Boken vill med
sitt material stimulera diskussionen om
de övernaturliga händelserna och ge sitt
stöd åt en mera realistisk syn på mys-

tiken. Dessa problem inttesserar inte en-

ban teologen utan även historikern och
medicinaren. Vad exegetiken angår, så

vill författaren väcka ett ökat intresse för
bibliska berättelsers tillföditlighet.

I' B'

David P. o'NeiLl Tbe
Prie$ in Crisis. Plaum Press,

Dayton Ohio 1968, 233 s., Dol-
lat 5:5o.

Författaren har tidigare gjort sig känd
genom böcker som Aboat Louing och
Priestley Celibacat and' MaturitSt Nu ut-
gär han ifrån att menighetens intresse

för tron håller på att svalna. Prästerna
står därmed inför genomgripande föränd-
ringar i sin samhällsposition. I en tid
då den kristna tron var den allmänt ve-
dertagna grundinställningen hade prästen

en lika erkänd social ställning. I dag är
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kyrkans organisationsformer ställda un-
der debatt. Man har if.tlgasatt ämbetsbä-
rarnas auktoritet. Moralprinciper håller
på att tänkas igenom på nytt. Liturgin
förnyas. I allt detta omstönande är det
inte så underligt att många prdster börjat
lid,a av spänningar. Fr. O'Neill, präst i
Förenta Staterna, har vidsrä&ta erfaren-
heter och en rapp penna. FIan presterar
läsvärda bidrag till dagens diskussion.

Har han tillräckligt tänkt på att om-
ständigheterna ställer även sådana krav
på kyrkans representanter som diskussio-
nen gärna förbigåt? Sociala problem i
kyrkan il aldrig uteslutande sociala. Dju-
past seft är det ju Kristus prästen äf satt
att framställa inför en värld som är i
behov av frälsning 

- 
en värld som

i dag år minst lika motspänstig som på
kejsar Tiberius' tid.

V/, K.

Richard Cabot och Rus-
sell Dicks, under medverkan
av Per Erlanssor.l. Prästen
i sjukrumnze,r. Gleerups, Lund
t968, z6t s.

En bok för själasörjare, översatt
från engelskan av kyrkoherde Ingemar
Lindstam och försedd med förord av bis-
kop Ragnar Askmark szrmt av en medi-
cinsk expert, docent Per Erlanson. I en
tilltalande ton kåserar bokens författare
om en prästs uppgifter och möjligheter
vid sjukbädden. Äv allt att döma står
lång erfarenhet bakom. En komplettering
vore möjlig och önskvärd från teologiskt
hå11. Man är faktiskt benägen att ftå,ga,

hur det kristna budskapet bör utformas
inför lidande människor. Den kristna
förkunnelsen måste ju i varje fall handla
om ett lidande, nämligen Kristi bittra
öden och hans korsdöd. Inför mänsklig
sjukdom sätts alltså den kristna förkun-
nelsen på ett avgörande prov. Här måste

den visa sin kraft, eller mera noggrant,
den själasörjare som förmedlar Evange-
liet måste visa sin egen halt. Vi skulle
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våga påstå att hao inte förmår åstad-
komma vad han inför sjuka 

- 
och inför

friska 
- 

år kallad till, om han inte själv
känner sig ställd mot väggen inför de

öden han möter, om han alltså inte själv
lider, åtminstone av sin personliga otill-
räcklighet.

V/, K.

Ernst Joseph Görlich:
Kleine österreicbiscbe Kirchenge-
schichte, 64 s., s. 9: 6o. Dens.:
KarJ aon Vogelsang, T2 s., s.

rz: -, Veritas-Yerlag, \ilflien Linz
Passau r968.

Ernst Joseph Görlich är kyrkohistori-
ker. Hans små nya böcker kan rekom-
menderas åt turister som semestrar i ös-
terrike och söker en kort och läsbar in-
formation om gästlandets historia 

- 
om

bakgrunden till vad de ser och upplever.
österrike står sedan de gamla romarnas
tid i historiens ljus och har under år-
hundraden varit en av brännpunkterna i
Europas kultur och politik. Landets be-
rydelse gör en återblick på dess tillblivel-
se särskilt angelägen. Görlich ser på den
förflutna tiden med dagens ögon. Han
må berätta om medeltida kloster eller jo-
sephinismens statskyrkosystem, om fefor-
mationen eller nazismen 

- 
den "lilla

kyrkohistorienu fängslar alltid genom sin
aktualitet.

I broschyren om Vogelsang tzn en
r8oo-talsgestalt upp till en mera ingåen-
de behandling. Vogelsang var en av vår
tids första socialapostlar. Han kan iäm-
föras med Frankrikes Ozanam. Hans
pionjärinsats beredde vägen både för kyr-
kans socialintresse, sådant det gjorde sig
eftertryckligt gällande i Leo XIII:s rund-
skrivelse Rerunt noaarant (r89r), och
för staternas sociala lagstiftning. Född år
r8r8, samma år som Kad Marx, blev
han en av dennes med- och motspelare.
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T a ge Li ndbom: Otid.senli-
ga betahtelser, Norstedts, Stock-
holm 1968, r14 s., kr. 19:5o.

Fil. dr Tage Lindbom har under de se-

naste åren gjort sig känd genom tid-
skriftsartiklar och radioföredrag över ak-
tuella, brännande samhällsfrågor, utgåen-
de från en inrängande kritisk analys av

speciellt den svenska arbetarrörelsens och
den svenska demokratins id6historiska
bakgrund. De uppsatser, som här sam-
manställts vill vidga och fördjupa den
samhällskritiska syn som kommit till ut-
tryck i hans t96z utgivna bok Sancho

Panzas aäd'erkaalndr.
Betraktelserna har som utgångspunkt

wivlet på hållfastheten av själva grund-
talatna för vårt moderna samhälles ude-

mokratiska otdning" 
- 

ett wivel som

författaren delat med mänga, men som
han än så länge är en av de få, som

vägar ge uttryck åt inför offentligheten.
Tvivlet leder honom till en granskning
av den uweckling som på samhällslivets
alla områden förde och alltmer leder till
ett tillstånd som bjärt svär mot det fri-
hetens, jämlikhetens och broderskapets
ideal som anses vara samma uwecklings
drivande krafter. Författaren varierar un-
der olika aspekter resultatet av sina ana-

lyser och kommer så på olika vägar till
samma slutsatser:

I den moderna indusri- och socialsta-
ten har den umecklingsprocess, som för-
kunnats vara de breda massornas medbor-
gedigt-politiska befrielse, i stället blivit
de centralt ledda organisationernas, de
statligt dirigerande och kontrollerande
institutionernas herravälde. Gränserna
mellan offentligt och privat utplånas allt-
mer. Samhällslivet på alla nivåer styrs av

bara ett fåtal >kompetenta> människor
vilkas arbetsform är >sarnmanträdet>. Inför
samhällsmaskineriets kvantitativa lagar,
som är mer eller mindre allenarådande,
finns inte mer utrymme för den person-

liga hållningen, den personliga åsikten,
utan endast den uinpassnings- och an-

passningsprocess i sammantädes social-
tekniska formr scm kallas ,kompro-
miss>. uKongresspodiet" blir alltmer den
scen, där det verkliga händelseförloppet
utspelas, och >kongressens> deltagare, de

valda ombuden, blir alltmer en publik
som sitter i >salongen, och åser detta

"skådespel". Anslutningen till det centra-
la ställningstagandet sker mestadels i ef-
terhand. >Medborgaren, har lärt nöja sig
med den oavhängiga individens, privat-
livets frihet. Inför den tekniska effekti-
vitet, som gatarftetat en ständigt ökad
materiell levnadsstandard, får alla anåra
värden vika. >Den fria samhällsdebatten,
har paradoxalt nog blivit till en garanti

^tt 
inga för vår tid verkligt djupa spörs-

mål kan tas upp till behandling. Den
andliga horisonten har blivit allt snävare,
uppgifterna alltmer begränsade till åvä-
gabringandet 

^v ett tekniskt perfekt
funktionerande.

>Demokratiseringsprocessen> har fört
till ungdomens emancipation och de vux-
nas kapitulation inför det ungdomligt
vitala, med en oundviklig stagnadon i
den mänskliga uwecklingsprocessen som
följd. I stället för den "försoning>, som
i demokratins och det universella bro-
derskapets namn skulle komma till stånd
meilan generationerna, möter vi hos de
vuxna resignation och hos de unga ett
främlingskap och ett ressentiment, som
ibland till och med stegras till hat och
våldshandlingar.

Den kvantitativa opinionsmätningen
blit alltmer måttstocken för "det sanna
och rätta>. Likriktningen gör stilla och
nästan omärkligt sina landvinningar i en
samhällsordning, som kallar sig fri. Det
förra seklets radikaler var fullt sysselsatta
med att riva ned allt, som de betraktade
som hindrande för förverkligandet av
den fria, starka människa vars storhet
skulle uppenbara sig på skilda områden
och vars storhet framföt allt var det and-
liga >självförverkligandet>. Ätt de där-
med förberedde förstörelsen just av den-
na idealbild, anade de inte. Men idag
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har "radikalismen" fört till en destruk-
tion, som inte längre riktar sig blott mot
hela det ordningssystem som är runt om-
kring människan, utan även mot männis-
kan själv.

Här har endast kunnat återges några
av de kritiska synpuokter, som författa-
rens ,otidsenliga beraktelsetr lett ho-
nom till. Men han kritiserar inte för kri-
tiserandets skull utan han manar till be-
grundan, självrannsakan och ornptöv-
ning, till intensiva studier och observa-

tioner. Och författaren själv ger många
hänvisningar till de vågar pä vilka en

ansvarsfull omprövning måste söka sig
fram. Vi står inför ,valet mellan den
sekulariserade ordning, vari, iiimlika
Människan är kung och gud, och den
tillvaro, vari människan, delaktig av en

högre ordning och därmed medveten om

sin egen begränsning, sin egen ofullkom-
lighet, underställer sig denna ordning".
Det gäller )valet mellan inttessemännis-
kans rotlöshet eller den statiska, metafy-

siskt förankrade ordningen".

TG

En presentation

aa huaudtankarna i en nyligen publicerad'

bok ger hfu lörfattaren siälu. Hans syn-
punkter bör set son ert äiligt lörtök att
belysa sekalariseringens i Suerige oerbö$
homplicerade problenzkomplex ur en uiss

tynuinkel: Robert Braun, lVas geht in
Scbu.,eilen eigentlicb oor? Analyse and.

Kiltik einer Entchrfutlichung (Gloch &
Lutz Närnberg a. å.); Haa loregår egent-
lig i Suerige? (ouersatt ao Hild'e Bilrn-
sen, Dreyer Osl.o tg68); soenså öaenätt-
nin g and.er f ör b ere d'e ls e.

Min bok åsyftar ateisman, men vill in-
te polemisera utan snarare, i överens-
stämmelse med underrubriken, analysera
och kritisera. Jag hade för avsikt att av-
slöja missuppfattningar sådana som kris-
tendomen i Sverige under de senaste år-
tiondena har varit och fonfarande är ut-
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satt för, samtidi$ som det gällde att visa
att misstolkniAgarne. inte utan vidare kan
identifieras med hatpropaganda för gud-
löshet. Vi bar att räkna med en intellek-
tuell grundinställning. Kravet på upprik-
tighet och ärlighet tycks i själva verket
ha varit huvudmotivet för det antikristna
ställningstagande jag uppmärksammat.

Därmed uppstod tvä f.rägor:
r. Hur var det möjligt art en anityd

som ville svara mot sanningen slog ut
i dagens gängse bedömning, att nämli-
gen Kristi ord är bedrägeri, hyckleri,
lögn 

- 
att Kristi låra il absurd och

ohuman?
z. Hur var det möjligt att en så stor

publik som den svenska efter r ooo år av
kristendom inom ett årtionde föll offer
för avkristningen? Visserligen formulera-
de ateisterna sina förebråelser ofta på ett
fascinerande sätt, men de framlade inte
några som helst bevis för sitt påstående

att kristendomen är en anakronism och
aft den kristna tron innebär en intellek-
tuell oärlighet som inte någon bildad
människa kan stå för.

Två gånger kände jag mig föranledd
att frå,ga, hur något sådant var möjligt.

Nyckeln till att besvara den första frå-
gan fanr, jag till en början hos Äugust
Strindberg. Inte hos hela Strindberg utan
hos 1884 års 

- 
processårets 

- 
rebell.

}Jår år den uppriktiga och ärliga ateis-
tiska övertygelsen lika pätaglig som den
totala oförmåg n 

^tt förstå kristna vär-
den. Strindberg hade i sin roman Giftas,
uppenbarligen i avsikt att säga san-
ningen, smädat nattvarden som präster-
nas bedrägeri. Ställd ifi.ör firtta blev han
dock frikänd, vilket på sin tid betrakta-
des som en frihetens oerhörda seger (ifr
K. O. Bonniers: Bonniers en bokhandla-
refamilj, IV r93r). Nu lyckades jag att
visa att Strindbergs motiv inte var teo-
logiska utan psykologiska och sociolo-
giska. Ångreppet gällde det förmenta för-
bundet mellan överLlass och kyrka. Den
österikiske fritänkaren och senare zio-
nisten Max Nordau hade med sin bok om
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Die konaentionellen Liigen d.er Kuhur-
menschbeit 1883 stimulerat Strindbergs
upprorsstämning. uTl61566kvinnans son,
stirrade p.i klass-samhället och förbisåg
natwardens djupa mening. Med full
övertygelse kände han sig som sannings-
sägare, fast han i själva verket hade rå-
kat under emotionernas påverkan. Hans
attityd var psykologiskt och sociologiskt
betingad.

Det är sant att Strindberg efter 1895
befriade sig från rebellattityden. Men
mig veterligen återkallade han den aldrig
unryckligen. Angående natwarden tog
han flera gånger avstånd från en egen

tidigare syn, både i >Infernou (r8gz),
i "En blå bok' (I-IV r9o7-r9tz) och
i den "Okkulta dagboken" (1963). Det
var inte endast hans tidigare bedöm-
ningssätt 

- 
det som en gång i tiden

gjort honom till ban6rföraren i den anti-
kristna rörelsen 

- 
han tog avstånd ifrån.

Han övergick till att grä:la på sina före
detta meningsfränder. Han kallade dem
för dumma och perverterade.

Hans reträtt togs dock av Sveriges in-
tellektuella aldrig på fuilt allvar. Sna-

rare fann fiendskapet mot honom själv
ny näring. Han framställdes ännu årtion-
den efteråt som sinnelagets kameleont.
Hans omvändelse togs inte på allvar.
Strindberg var själv tilräckligt stor för
att mogna, oavsett den isolering som han
råkade in i, i ett avkristnande land.
,Rebellen, dog som kristen, vilket 

-för att påpeka det ännu en gång 
- 

inls
på något sätt föll hans litterära efterföl-
jare i smaken. Olof Lagerkrantz, känd
författare och kritiker, vill ända till i dag
inte veta något härom. Vid Dagens Ny-
heters roo-års-jubileum r964 prisade
han Strindberg uteslutande som upptors-
makare och ett föredöme för landets ung-
dom för att han haft modet att leka ried
heliga ting, nämligen med natwarden.
Fastän Strindberg tagit avsrånd från vad
han tidigare skrivit, fixeras han till den
epok av sitt liv som kulminerade år
r884.

Forskningen må belysa händelserna
mera ingående. Vad jag var intresserad
av .fat att visa en pfononcerad svensk
personlighet, August Strindberg, som nå-
gon som arLigt räkat ut för ert missför-
stånd.

Suindbergs hållning visade sig vid
närmare påseende inte vara en engångs-
händelse. Möiligen framträdde den hos
honom, diktaren, som klarast. Men Hjal-
mar Söderberg är exempelvis en lika
övertygad kämpe mot bergspredikan.
Kärleken till fienden bedömer han som
oärlighet vch sätter den vid sidan om
Strindbergs rbedrägliga" natward. Såsom

Strindberg pressar han Kristi lära in i
sina uppriktighets och ärlighetskatego-
rier. Såsom Stindberg tar han miste. Se-

tate är det inte en slump att många nor-
diska auktorer tar anstöt just av nattvar-
den och bergspredikan.

Hit hör den process som år 1933, ett
halvt sekel efter Strindbergrättegången,
i Oslo utspelades mot den norske dikta-
ren Årnulf överland och som också ut-
gick i ett frikännande. Såsom lärjunge
till Siegmund Freud hade överland 

- 
i

all ärlighet 
- 

kallat nattvarden en av-
skryärd kannibalisk magi. överlands är-
lighet firades precis som Srindbergs san-
ningssägande. Jag förmådde ätertöra ån-
nu andra reaktioner mot kristendomen
på samma nämnare. Hos många var det
inte ett blint hat utan en ärlig överty-
gelse som inte saknade mod och som
visste att framställa sig själv i skickliga
formuleringar, beredd att hävda sig mot
en hel värld. Ställningstagandet var dock
alltid ett utslag av en vanföreställning,
i fallet övedand med utgångspunkt från
psykoanalytiska och religionspsykologiska
förutsättningar. En dialog med represen-
tantet för kristendomen kunde därför in-
te åstadkommas. Det framlades ju inte
det minsta bevis för att det kristna bud-
skapet skulle vara falskt eller förljuget,
inte något stöd för att ett kristet liv skul-
le strida mot ärligheten.

Min nästa ftägavar, hur det varit möj-
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ligt att uppnå så långtgående verkningar
med så otillräckliga medel. Mot ett krist-
nande som försiggått, inte sällan under
dramatiska omständigheter, under ett helt
årtusende, skedde avkastningen under en-
dast ea årtionde. Ingemar Hedenius kun-
de med rätt påpeka att Sverige inom den
kortaste tiden upplevt den mest radikala
avkristningen inte endast bland Nordens,
utan bland Väst'Europas länder. Händel-
sen kunde verka som ett trolleri. Ärlig-
hetskampanjens följd !^r att folket läm-
nade kyrkan eller fötklarade sig vata oin-
tresserat. Den moderna människan sade

sig kunna leva utan Kristus.
Även här försökte jag spåra de psyko

logiska och de sociologiska rötterna till
gigantiska missförstånd, den här gången
rnte hos fötfattarna utan hos publiken.

Jag menade mig kunna hitta dem fram-
för allt i den prestige som uppriktighe.
ten och ärligheten fått stg tillerkänd i
Norden. Kritiker som gör intryck av att
vara ärIiga möter alltid välvilja och blir
populära. När till exempel Herbert Ting-
sten bekänner att han vid ett åskväder
med sin hustru kryper under bordet,
kommer endast få att inte trata tördu
Visar någon sig ätlig, så betraktas även
hans antikristna engagemang som upp.
riktigt. Hans opposition mot kristendo-
men tzu pä alIva4 och framgången ute-
blir inte. Är han dessutom en skicklig
skribent eller en god debattör, så vinner
han publikens gunst även når han en-
dast är sofistikerad.

I min boks första del samlat jag rna-
terialet. Jag försöker att med utgångs-
punkt från konkreta fall beskriva läget.
I den andra delen handlar det om ord-
nande och analys 

- 
om förklaring. Här-

vidlag insåg jag allt klarare att den
kristna lärans kärna, traderad sedan nära
z ooo är, av motståndarna ofta knappast

berörs och sällao uäffas. Det är alltså
långt ifrån en vededäggning av kristen-
domens sanna halt som fört till att den
offentliga opinionen 

- 
vilket för övrigt

ingalunda betyder flertalet av landets in-
vånare 

- 
avböjer kristendomen.

Varken Strindberg eller överland har
förstått nattvardens betydelse, varken
Hjalmar Söderberg eller Victor Svanberg
tar hänsyn till vad som verkligen står i
bergspredikan utan tolkar in något i den.

Varken Tingsten eller Hedenius har lyc-
kats motbevisa förnuftigheten i det krist-
na budskapet. De har skjutit bort sin am-

munition på utanverken, riktat sin upp-
märksamhet dit där man möter stelnad
tro och substanslöshet.

Det är sant att kristoa människor inte
är fullkomliga. Detta kunde kritiken på
nytt lågga i dagen. Ja, man får ett in-
tryck av att Hedenius' angrepp i själva
verket har förändrat Sveriges akademiska
teologi, fört till att sanningsfrägan fätr
en ny vikt. Men man kan inte bortse
ifrån att den stridbare professorn pläde-

rat för ,avskaffandeto av kristendomen.
Något sådant påminner om ett slags jus-

titiemord. Kristendomen har inte fått
uppleva den rätwisa som varje åtalad
har rätt till. Möjligen förekom glansfulla
monologer, en dialog blev det aldrig.

Slutligen bör sägas att mina studier
om Sveriges avkristnande inte avsåg ute-
slutande Sverige. Vad som skett i Nor-
den har sina motsvarigheter på kontinen-
ten, i Tyskland, österrike, Schweiz, även

i USÄ. Ett åtminstone västedändskt per-

spektiv är alltsä öppnat. Professor Carl

J. Burckhardt, den kände schweizaren,
skrev efter ldsningen av min bok till
mig: >Den process Ni framställer på-

går överallt, men Sverige är ett skolexem-

Pel."
Rober, Braan
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