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FADER vAn.
EN BETRAKTELSE MELLAN DOM OCH AVRATTNING

AV ALFRED DELP t.

Fiirfattaren till denna betraktelse, jesuitpatern Alfred Delp, ddmdes den l4/l l94l
av en tysk folkdomstol till dOden och avrittades den 2/2 1945 i Tegel. Domen fiill
pi grund av de samtal, som patern haft med greve Flelmuth Moltke och >hans krets>
och som hade som fdremil Tysklands iteruppbyggande och f<irhindrandet av ett all-
mint kaos efter ett eventuellt nederlag. Redan tanken pi m<ijligheten av ett sidant
ansigs av nazistherrarna som hiigfdrrlderi. I dessa samtal riirde det sig - sisom lven
domstolsfiirhandlingarna fastslog - ej om konkreta organisationsfrigor m. m., utan
blott om faststillandet av kristendomens praktiska, etiska krav. Domen gillde egent-
ligen den principiella friga, som av iklagaren enligt Moltkes sista brev till sin hustru
formulerades bl. a. silunda: >Av vem mottager Ni edra order, frin en annan v?irld
eller av Adolf Hitler?> - >Vem tillhdf Eder tro och trohet?>> - >>Ett har kristen-
domen och vi nationalsocialister gemensamt och blott detta ena: vi krlver hela min-
niskan.>>

Detsamma framgir med all tydlighet av pater Delps avskedsbrev till sina medbr<ider
i Jesu Siillskap, dlr han bl. a. skriver: >. . . nu miste jag indi ta den andra vigen.
Man yrkar pi d<idsdom, atmosfiren ?ir till den grad full av hat och fientlighet, att
man mAste rikna att domen faller och verkstllles i dag . . . Den egentliga grunden till
domen ir den att jag iir och farblir jesuit. Ett samriire med den 2o/7 (1944) her
ej kunnat bevisas, Stauffenberg-anklagelsen har heller inte uppritthillits. Andra straff-
yrkanden, som avsig verklig kinnedom om d,en 20/7, var mycket mildare och sakligare.
Atmosflren var si full av hat och fientlighet. Grundtes: en jesuit lr a priori rikets
fiende och vedersakare. Ocksi Moltke har behandlats mycket fult, emedan han kinde
oss , . , Pi si sltt har det i ena sidan varit en komedi, men i den andra blivit ett
tema. Det var ej en domstolsf<irhandling utan en funktion av viljan att f6rinta.>

Betraktelsen tiver Flerrens bdn, som vi hlr inftira i svensk tiversittning, har publi-
cerats i f<irsta numret (okt. 1946) av den nyuppstindna tidskriften Stimmen der Zeit,
som i pater Delp har fdrlorat en av sina bista medarbetare.

i denna absoluta hojd av tillvaron, som jag nu natt, forlora alla
hittills gingse ord sin betydelse och sitt virde. Jag vill icke ens h<ira

dem mera. Allt detta ligger si lingt dlrnere. Jag sitter hiruppe pi min
klippa och ventar, om och till dess nigon kommer och st6ter mig ned.
Tiden har hiruppe f.&tt inglavingar; man h<ir den sakta susa, dimpat
r-4rc6 Credo. z8:eirg. Nr r' 1947 1



Alfred Delp f
och vcirdnadsfullt infiir denna hi;jds absoluta f.ordran. Detsamma sker
lingt dirnere och liter som avlegset din och larm av en fiirtrlngd str6m.
Allt 2ir fiir tringt, f<ir tringt f<tr de sanna mitten och uppdragen. Det
var ju alltid den hemliga aningen och meningen: allt ir for tringt. -Till de ord, som hiruppe behilla sin giltighet och pi ett nytt sltt uppen-
bara sin betydelse, h6ra de gamla biinernas ord, framf6r allt de bcineord,
som Flerren har lirt oss.

FADER
Det liter sireget i detta lige, ordet Fader. Men det var hela tiden hos

mig. Ocksi i det fula och hatfyllda rum' dir minniskorna hlrmade ritt-
visan. Denna sista,tidens viddsupplevelse var en upplevelse av hat, fiend-
skap, himnd, vilja att forinta, fif?inglighet och fdrmitenhet, av en makt
och harlighet som berusar sig sjlilv. Det skulle varu illa bestillt, ifall
denna tidens liv och upplevelse utan nid, som dock pi nigot sitt drabbar
varje minniska, skulle vara den sista uppleYelsen av verkligheten. Men
man behtjver blott troende tinka pi, att Gud kallar sig Fader och befallc
oss att kalla och veta honom si, och hela denna skrlvlande virld har
degraderats till en kulissartad fcirgrund, som i varandets mitt, mitt i sina
h<igriistade deklamationer knappast vicker uppmlrksamhet. Livets grund-
drag ir fiirbarmande och ledande faderlighet. Ack, alla de hjllpkonstruk-
tioner och vanfiirestillningrr, som den hjalpltisa minniskoanden girr sig:
skickelse, <ide, evigt folk, virlden som slutgiltigt rum o. s. v. - allt
detta forklingar hiruppe i denna kirva och klara luft som ett oartikulerat
kvidande av ett mlnniskoliknande djur. Allt detta ar icke mlnniskoord.

- Gud som Fader: som ursprung, som ledning, som f<irbarmande, det
ir de inre makter, som g<ira minniskan vuxen dessa stormar och iiverfall.
Och har berittas mer in blott ett budskap, en sanning. Den troende
erfar pi sig sjiilv faderligheten, fcirbarmandet, den birgande kraften pi
tusende stilla sitt, mitt i alla dessa iivergrepp, i all utsiktsliishet och pris-
givenhet. Gud har ord, fulla av underbar trcist och upplyftning. Gud
har vagar till minniskan in i all <ivergivenhet. Allt detta andra har sitt
vdrde, emedan det hj?ilper *t p& ett nytt sitt miita Fadern--4ud.

VAR
Ett av de mest firrskriickliga medel vildet fdrfogar over Ir den vild-

samma isoleringen. Ocksi nu, di vi veta, att i nastan varje sjiil blres
samma dom och samma vintan p& dess verkstillande. Ingen ser mera
den andre, ingen hcir mera den viskande rtisten av ledsagaren och kam-
raten pi denna sista och anstrlngande fjellferd. Minniskan har anllnt'
inf<ir sig sjllv och de sista tingen. Och dock giiller det gamla ordet:
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Fader udr

>Det ir icke gott att mlnniskan ir allena> just fcir dessa stunder. Man
skulle girna vllja ropa 6ver till nista klippa, pi vilken den andre har
satts ut. Minniskoord hirras ej mera. Vi ha bortfiirts ftrr h0gt upp i
atmosfiren. Fader vir: plcitsligt lro avstinden iivervunna. Klar och ljus
blir sanningen, att vlgen till Gud - ijvsl Gud alltid har varit den nir-
maste vigen till minniskan. Mlnniskan vet sig vara fcirenad och i f6r-
bund med alla, som tillbedja, tro och ilska. Den gemensamma mitt-
punkten, den personale Guden, som talar till oss och som vi anropa, gor
minniskan till minniska och gemenskapen till gemenskap.

SOM AR I HIMMELEN
Tillvarons transcendens ir ofta fitrdold och f<irdunklad. Vir tid har

gl<;mt den nistan helt. Pi si sltt ha vi tvungit Gud att oerhiirt hirt
obh uppskakande kalla tillbaka i virt medvetande' att tillvaron pi jorden
Ir obestlndig och varar blott en obestlmd tid. Ocksi vi andra, vi som
trodde pi den kommande vlrldens liv, ha dock praktiskt taget delat de
andras vlrldslighet. Och dock forbliver mlnniskan blott i den min
mlnniska som hon limnar sin egen verklighets ordningar och sina av
varandet givna relationer oantastade. Blott den som tror pi ett liv efter
detta skall vara i stind till ikta iterhillsamhet, till skapande distans, till
varsam vcirdnad, till tjiinande klrlek, till <ippen lydnad. Just dessa lro
minniskans grundkategorier. Blott blicken och beslutet utdver oss sjilva
mojligg<ir oss sjllva. Dlrfor iro vi i dag i si h<ig grad massa och objekt
och livsodugliga. Verkligen odugliga for sjllva minniskans grundord-
ningar och grundaningar.

Det Ir fcir litet, om transcendensen ftirblir id6 eller ideal. Det ricker
icke. Den idealistiska mlnniskan Ir mera mlnniska in den rent faktiska
och praktiska. Men till fuli utveckling och fullendning kommer heller
icke hon. Minniskans innersta grund fOrblir ouppgrivd, ober6rd, utan
sidd. Fcirst i det personala jaget, i den individuella slutenheten blir
rninniskan sig sjrilv. Denna slutenhet blir utan dialogen utciver sig sjilv
till en iskall, dridande instingdhet. Dialogen med mlnniskan hor till
mlnniskan, pi det att hon mi <ippna sig och varda verklig. Men lnnu
mera dialogen med den Absolute. For den skull ir det fiir litet att ha
en id6 eller ett ideal av transcendensen. Den personale Guden ir livets
Gud. Fdrst i dialogen med honom trlder mlnniskan in i sitt verkliga
livsrum. Hlr hr sig mlnniskan sitt vlsendes grundvirde: tillbedjan,
vtirdnad, kerlek, tillit. Allt i livet, som stannar utanfilr denna dialog,
mi det si fiiretagas med in si mycket iver och allvar och hingivelse,
forblir ofullginget, i llngden ominskligt. Tillbedjan som minniskans
vig iven till sig sjiilv.
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Den personale Gudens virld Ir himmelen. Alltsi lven det som min-

niskan kinner som sitt livs stdrsta lycksalighet och uppfyllelse. Det ir
ej frirst och frimst ett rum eller en tid eller en >AEON> o. s. v. Det
ir {orst och frlmst Gud och det upplevda m6tet med honom. Den som
erfar Gud, han ir i himmelen. Att erfara Gud det ar att genombryta
vira grlnser och vir tillvarelseform, dlr och nir det redan nu sklnkes
oss. Vi behdver blott piminna om mystikernas upplevelser och utsagor.
Att vir tillvarelseform siinderbrytes - alltsi d<jden - det ir omvlnt
och normalt fdrutsittningen fdr att erfara Gud. Hlr gi tingen litt dver
i varandra. Det mlnniskan ilskar och llngtar efter - lycka, salighet,
himmel -, det hon fruktar och bivar fcir - dod, sdnderbrytande av
tillvarelseforrn€o -1 det hon tillbeder och v<jrdnadsfullt prisar - Gud
och hans fullhet -, allt, detta samlas i in punkt. -Amare celestia - att llska det himmelska, om det b6nfaller Kyrkan
ofta som en stor nid och fullbordan. Det Ir viktigt att .vara frirbunden
med fullbordandet, framtiden, det kommande icke blott till sitt vara,
utan lven till sin hillning och sitt medvetande: >av alla dina krafter>.
Mlnniskan miste iter veta, mycket tidigare och intensivare och mera
avgjort,, att hennes livsvlg 'dr att frin den personala dialogen med Gud
komma till att personligen miita och erfara Gud som person. Att detta
ir hennes himmel och hennes fidernesland. Hon fdrblir di inriktad pi
ett liv efter detta, icke blott av plikt och lydnad, utan i innerlig liv-
aktighet och frihet.

HELGAT VARDE DITT NAMN
Bilderna i Fader vir lro minniskans livsbilder. Med det som hir nim-

nes stir eller faller mlnniskan och mlnskligheten. Dir det glller, vlxa
vi. Dlr det ej har giltighet eller icke tas pi allvar, falla och firrsjunka vi.
Det ir nyckeln lven till fixeringsbildsn - dsn kusliga - av vira dagar.

- fsnrra bcin lir mlnniskan att be om det ritta idealet, om den oantast-
liga, heliga, v<irdnadsbjudande fanan. Mlnniskan och minskligheten gi
utsiktslcist under, ifall ej ett oantastligt virde stir i tillvarons mitt. Den
minskliga ordningen lr pi grund av sin egen natur hinvisad till niid-
vindigheten att >helga> nigonting, till den grad. att alltid, di den ikta
mitten undantringes eller avstenges, nigot annat, olkta sitter sig i dennas
stllle och tvingar fram sitt >helgande>. Vi komma just nu ur den mor-
diska dialogen med den sjllvsvildigt bestlmda mitten. Men dessa er-
sittningsvlrden lro mera absoluta och ob6nhiirliga 5n den levande Guden.
De kinna ej till nigot om det generosa i att kunna vinta, om det fria
vlrvandet, den niderika kallelsen, det saligg<irande mcitet. De veta blott
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av krav, tving, makt, hotelse och f<irintelse. Ve den, som ar av annan
beskaffenhet!

Guds namn skall visas den stora vdrdnad, som denna bcin handlar om.
Att prisa Gud, att ha viirdnad f<ir honom, att 'ira honom: det som jag
fcirut har rlknat till livets grundkategorier, fiirverkligandet av detta gil-
ler det her. Att Guds namn mi vara det stora heliga, det som kriver
tigande stillhet och iidmjuk iterhillsamhet. Mlnniskan skall icke blott
tro pi sin mitt, sitt livs mening. Hon skall i det konkreta fullbordandet
av sitt liv vittna om denna tro. FIon skall stllla allt under denna helgel-
sens lag och lita bli det som ej kan f<irenas dirmed. Gud som minniskans
stora vcirdnad skall 'ivenvara hennes liv. >Det finns ej nigot annat namn,
genom vilket vi kunna bliva frllsta.> Ack, her fattas si mycket. Aven
si mycket hos religiositeten. Vi ha mycken frorfhet utan ekta fullbordad
viirdnad infor Gud! Den religi<isa kyskheten och den striva rystnaden.

Lit oss iter ge livet och tingen namn. Jag har vid det hir laget lenge
nog varit blott ett nummer, si jag vet, vad som Ir ett liv utan namn.
Men si linge livet sjiilvt ej mera vet eller ej mera vcirdar det ritta nam-
net, si linge skola minniska och ting allt mera fcirlora sina namn i denna
grymma namnldshet och nummerordning, som vi rikat in i. Livet har
fina nerver, och allt stir i sammanhang. Sedan Guds namn icke mer lr
livets, landets, minniskornas ftirsta namn, sedan dess har allt, som ir virt
att, egas, f<irlorat sitt namn och kommit under det falska och fiirfalskande
herradcimet av frlmmande namn. Sedan dess g?iller klisch6en, etiketten,
uniformen, slagordet, massan: Ve den, som Innu har ett ansikte och ett
eget ord och ett eget namn!

Tillbedjan Ir vlgen till friheten och derfc;r lr uppfostran till tillbedjan
den hllsosammaste tjensten it minniskan, emedan den mojliggiir en ord-
ning, att tempel och altare iter sti dar de skola sti och verkligheten iter
birjer sig f<ir och liter sig mltas vid Guds namn under stort ansvar.

TILLKOMME DITT RIKE
Mlnniskan ir i behov av 6verminskliga krafter och makter. Nlr hon

ej llngre lyckas vara i fi;rbindelse med den lkta tjvernaturliga virlden,
blrjar hon att drcimma stort eller att gora sig frimmande gudar: ting,
prestationer, minniskor, ordningar o. s. v. Jag kinner detta. Jag har
driimt och lengtat och elskat och arbetat, och egentligen var allt detta
blott en sing av min hngtan efter det slutgiltiga och bestindande. Men
med sina driimmar och sina avgudar kommer minniskan ingen vart. Hon
g<ir ideligen den erfarenheten, att hon lr fd,rvisad och utllmnad till ska-
pelsens grinser och otillricklighet. Det har jag erfarit. Hur pi en ging
allt blir om intet och hur man hiller endast sklrvor i sin hand, di man
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dock trodde pi de fulla krukorna. Hur man endast ir ett kvidande och
stdnande, di man dock ville sjunga en hjlltesing. Mlnniskan ensam
miktar det icke. Att minniskan icke ensam behiiver mikta det och att
hon fir del i den <iverjordiska makten och kraften, ja, i den levande
Guden sjllv: det 1r meningen med denna btin om Guds rike. Ocksi
det har jag erfarit,, att och hur mlnniskan i ett nu lyftes upp utciver
sig sjiilv och tingen ej rnera rijra vid henne och hon fiirbliver dem vuxen,
iven om de komma pi ett helt annat sitt in hon ftlrvlntat. Den lkta
dialogen blir till en ontologiskt verklig och ofta iven upplevd livsge-
menskap.

Att minniskan ir i Guds nid och. vlrlden i Guds ordning: det ir
Gudsriket. overvinnandet av den mlnskliga niiden genom Guds fullhet,
sprlngandet av de minskliga grlnserna genom Guds kraft, tlmjandet
av den minskliga vildheten genom Guds tukt: allt detta ir Gudsriket.
Det tillkommer inom mlnniskan och frin och bland mlnniskorna. Det
ir en stilla nid och driver dock till ord och girning och existerar lven
som verk och ordning. Om allt som fattas oss bedja vi i denna biin. Den
stora uppfyllelsen av livets mening ligger i motet med Gud. - Gud
hiller sig tillbaka i sin generositet. FIan kommer iven som nidens givare
generdst och fritt ventande. FIan kommer ej som vildsverkare, ehuru
han ger sig fingen fcir vildet, det frin hj;rtat. kommande beslutet. Guds
rike ir nid, dlrfiir bedja vi dirom; men niden stir si of.ta for den stlngda
porten och klappar, dock ingen iippnar for den.

Pi tvi sitt kan mlnniskan stilla sig som hinder mellan sig sjilv och
Gudsriket: genom den personala inriktning: som hon ger sitt liv, och
genom sitt livs sociala ordning, som hon befinner sig i, som hon medgiver
eller frlmjar. Det minimum av personal hillning, som mlnniskan miste
prestera, Ir den vakna och villiga <ippenheten hen mot Gud. Den i sig
sjiilv tillstingda minniskan, den rena humanitetens och naturalitetens
minniska, 1r en varelse utan nid, och henries vig genom virlden Ir alltid
utan nid och utan barmhlrtighet. I lingden ir hennes verk ftirstdrande
fdr henne sjilv och firr andra. Hon fdrblir trots alla prometheiska dekla-
mationer tingen, uppgifterna och problemen underligsen. Detta 'ir nyc-
keln till de senaste epokernas historia, vilka ej lyckades att fylla en enda
av de ftirelagda och tringa4de uppgifterna. Ifall mlnniskan ej mlktar
besluta sig hdn mot Gud, b6r hon Stminstone stanna i iippenhet mot
och tillgiinglighet for Gud. Denna biin kriver av oss alla en omvindelse
och en <idmjuk anspriksliishet. - Och beredskap till en revolution, det
vill siga en beredskap till social omvilvning, pi det att det Ster mi bli
en ordning, som mcijliggiir fiir mlnniskan att leva som minniska och
dermed iippen mot Gud och i beredskap for Gud. Den frommaste b6n

6



Fader adr

kan litt bli till en gudshldelse, ifall den f<irrlttas medan man fiirliker
sig med eller till och med frdrniar ett tillstind som d<idar minniskan,
som gcir henne oemottaglig fiir Gud, tvingar henne att f6rtvina till sina
andliga och sedliga och religiiisa organ. Denna biin beglr nigot stort
av Gud, ja, ytterst honom sjllv. Men den tiverlimnar mlnniskan pi
samma ging it ett stort ansvaf. Att 6vertaga och fylla detta eller icke,
det ir det avgrirande beviset for, om det verkligen rtir sig om en b6n
eller blott om fromt prat.

SKE DIN VILJA SASOM I HIMMELEN SA OCK PA JORDEN
Detta ir mlnniskans b<in om sin frihet. Det liter icke si, men det ir

si. Mlnniskan lr en utstiitt varelse. Varje fiirsiik att forbise denna fiir-
visning, att upphiva, bryta den, leder till ruin f<ir minniskan sjllv.
Redan mcitet med de inomvirldsliga fakta borde gcira mlnniskan efter-
tinksam och varsam. Hon finner sig inflitad i mingahanda fcirbindelser,
som iligga henne alla slags band, frin den fiirnima iterhillsamheten
over takt och sans f<jr skick och bruk fram till egentliS tjlnst och lydnad.
Redan hir betyder varje fiirs<ik till autarki ett sjilvbedrigeri, en sjilv-
f<;rblindelse, ett sjilvmord. Det finns ej nigon splendid isolation. Detta
glller si mycket mer slutgiltigt och odiskuterbart mlnniskornas transcen:
dentala relationer. Gud htir med i definitionen av minniskan, n'drmare
bestimt b&de deus, a quo' och deus, ad' queac et sub qxLo - bide Gud,
av vilken, och Gud, till vilken och under vilken. Varje annan uppfatt-
ning som minniskan har om sig sjilv, 'it fatal och odesdiger.

Att vara bunden vid Gud ar att vara bunden vid hans ordning, som
lr ett itersken av hans visen, bunden vid hans frihet och hans djupa,
hemlighetsfulla storhet. Detta ir de verkligheter, med vilka minniskan
miste rlkna, om hon vill fdrbliva eller varda minniska. Guds ordning
binder henne pi tvifaldigt sitt: den infogar henne i de av naturen Sivna
minskliga varandets skikter och bjuder henne att med frihet m6ta den
fordrande och f<irpliktande lagen. Guds frihet kallar mlnniskan dirut-
iiver in i det heliga rummet av personliga skickelser, kallelser och slnd-
ningar. I denna personliga dialog med den fordrande Guden faller av-
g<irandet om minniskans egentliga, <iver genomsnittet liggande storhet
och virdighet. Men Guds storhet, som ocksi hetet mysterium abscon-
ditum - det fOrdolda mysreriet, llr mlnniskan rlkna med de dunkla
v'igarna,med sindningarna ut i natten, med utsagorna 6ver allt fiirstind,
just med hemligheten av den f6r stofa storhet, som uppenbarar sig i hans
yttriflSar.

Blott i jasigandet till allt detta blir mlnniskan till och blir hon fri.
Annars fOrblir hon evig slav under sin ingest och under tingen, vilka
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hon girna skulle vilja hilla fast. Minniskan miste ha limnat sig sjllv
bakom sig sjilv, om hon vill komma till sig sjilv. Man miste en ging
ha tagit detta avsked, f6r att kunna tala om dess vllsignelse. Att det
riir sig om en vllsignelse, det framglr av den salighet, som sklnkes denna
fria hingivelse: sisom i himmelen. Hlr riir det sig visserligen ocksi om
uttrycket firr den absoluta giltigheten. Men mera om det andra. Guds
vilja i himmelen ?ir Guds sj?ilvbejakande genom Gud och bejakandet av
Gud genom de saliga. Guds vetande om sig sj2ilv och bejakande av sig
sjilv utg6r Trefaldighetens stora jubel, Guds striimmande liv. Och be-
jakandet av Gud genom de fullkomnade utgiir pi samma sltt deras full-
bordan: att yara hinryckta in i det gudomliga livets jubel och saliggorande
str6m. Men det betyder, att Guds vilja, som skall ske med oss, alltid
och ursprungligen ir en frllsningsvilja. M6tet, det h?ingivande mcitet
med Guds frihet och med Guds hemligheter, det ir m6tet med frlls-
ningen.

VART DAGLIGA BR6D GIV OSS I DAG
Man skall lita denna bon lugnt ftirbli en biin om briid. Man ville

uttyda den i enlighet med Herrens ord: >Min mat Ir att gdra Faderns
vilja> eller ocksi tolka den som det evkaristiska br6det. Detta lr fromma
tankar, men hir talas om br<jdet fiir den dagliga hungern. Fader vir lir
oss att i samtal med Gud gi igenom virt livs stora bekymmer och ange-
ligenheter. Nu ha >jordens> bekymmer och angeligenheter ordet: brddet,
skulden, anfektelsen, det onda. Bittre sagt: de ting som sysselsitta och
ansltta oss dagligen. Fferren llr minniskan bedja, och mbnniskans be-
kymmer och minniskans vilsignelse iro inneh8llet av Herrens bijn.

Br<idet Ir ett lkta, inf<ir Gud, Herren, gillande mlnskligt bekymmer.
Att vara bekymrad fi;r br6det och att bedja om brdd, det hiir till min-
niskan. Dirmed siges tvi saker: Filosoferna menade det ena med satsen:
primum uiuere - fiirst leva. . . Ehuru de erkende detta som en visser-
ligen nddvindig men i sig sj?ilv ringa fdrutslttning. Sidant lr de >and-
liga> mlnniskornas stolthet. Man kan gora av br<idet en idol och av
buken en avgud. Ja, men man miste en ging ha hungrat, veckor igenom.
Man miste ha upplevt, att en ofcirvintad briidbit tillfaller en som en
nid frin himmelen. Man miste ha kent detta inflytande av hungern
pl varje livsyttring, for att. &ter llirra sig v6rdnaden fiir br<idet och om-
sorgen for br<;det. Och si linge mlnniskor hungra och det dagliga br<idet
1r nigot osannolikt fdr dem, si linge skall man fcirgives frirkunna fcir
dem vare sig Guds rike eller det jordiska riket. Dlrf<ir var och er br<idet
alltj?imt ett av de stora medlen till fOrf<;relse. Och det ir mycket viktigt,
att det lyckas fOr de rltta mlnniskorna att fi omsorgen om briidet i sin
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hand och att mikta denna uppgift. Men omsorgen om briidet miste alltid
fi;rbli en biin om briid. Annars fcirlorar minniskan sig i det jordiska
rummet. Hon miste veta: virt briid, mi det nu finnas ln si rikligt och
slkert, gives oss var dag ur den eviga handen. Tingen miste ftirbli ge-
nomskinliga, intill de yttersta sammanhangen. Annars bli de falska och
f.arliga.

For den skull bedja vi heller icke om fulla lador och rika f<irridskam-
mare utan om det dagliga br6,det. Hir klingar fram, att det minskliga
livet lr utsatt f6r oslkerhet och fara. Och att liYet bestir Provet f6rst
i fcirtrostan, ej i slkerheten. Rinte-jlkten och fiirsikrings-ingesten hos

de senaste generationefna ha fijrstiirt mycket av skapande kraft och av
frihet. FIir ayses den mlstediga <iverligsenheten och den skapande distan-
sen. Den som vigar pi det sittet, honom tillfalla tingen alltjimt, emedan
han stir i hemligt fO;bund med deras Herre. Brtjdet :ir viktigt och vcird-
nadsvlrt, men br6det allena uppehiller icke minniskan. Det veta vi
inyo, som i det stora >fiirs<irjandets> tidsilder genomlida det andra kriget
och f<ir andra gingen ha det stora bekymret fiir br6det. Br6det lr viktigt,
friheten viktigare, men allra viktigast den trohet som ej svikes och den
tillbedjan som ej f<irrides.

FoRLAT OSS VARA SKULDER, SASOM OCK VI FdRLATA DEM
OSS SKYLDIGA ARO
Skulden h<;r till virt liv pi samma sitt som det dagliga br<jdet. SA

bittert niidvindigt som vi behirva brtidet, si bittert verklig ir lven skul-
den. Jag menar har icke alls det faktum att tillvaron ir hemfallen it
arvskulden, den fiirmcirkelse, som sedan denna katastrof i begynnelsen
har drabbat all skapelses glans. Ocksi det 'ir ett faktum, men man har
gjort fi;r mycket av det. Och derftrr har det framkallat f<tr litet akta
.t o. Framfiir allt har denna <iverdrift firrlett minniskan till tvi hill-
ningar, emedan den lnnu f6refintliga kraftklnslan ej bestyrker den pi-
stidda trdttheten och livsodugligheten. Att det 16r sig om en relativ
oduglighet med avseende pi den <ivernaturliga ordningen och uppfyllelsen,
det ha de ena ej fiirstitt och de andra fortigit. Den fasansfulla revolt
mot Gud, som vi upplevt i vlsterlandet, har herifrin tagit sitt krut. -Den andra felaktiga hillningen, som kommer av overbetonandet aY arv-
skuldens betydelse, ligger i en viss llttja hos mlnniskan mot sitt svikande,
di hon ju fiirutsitter att hon ej mera fiirmir annat. Skulden, ej blott
som personligt 6de utan lven som personlig, felaktig handling och per-
sonligt ansvar, har alltfdr mycket fallit ur vlsterlandets medvetande.

Men just detta menar jag, ner jag talar om den skuld som h6r till virt
dagliga liv. Att vi bliva skyldiga, dtuf.or att vi svika och fela. och att



Alfred Delp f
vi lro skyldiga, emedan vi leva i en bestlmd tid och historisk timme och
lita ske vad som sker. Det personala ansvaret inf6r Gud finnes och det
gemensamma ansvaret. virt sl?ikte 'd,r ett, skyldigt slekte, till mycket
h<;g grad skyldigt. Att faststllla detta 'ir redan viktigt. Men det 1r ej
nog. Denna skuld miste civervinnas, vi miste bliva fria frin den, annars
gi vi under. Just pi grund av denna skuld dansar minniskan minga
danser, dock ej i ledig rytmik utan i krampanfall. Mlnniskan kan fiir-
soka springa if.r&n sin skuld. Detta 'dr fiirglves, ty skulden stir i hennes
verklighet. Hon kan f<irs<ika att helt enkelt f<jrneka den, hon kan dr<imma
de gamla grekernas driim, hon kan bortdiskutera skulden: allt detta mi
ftir en kort stund f<;rdunkla hennes syn och samvere. De girningar
som ha skett iro vixlar som undertecknats. Och sidana miste inltisas.
Mlnniskan kan l6sa sig frin sin skuld blott om hon beklnner sig till
den och pi samma ging inser och erkinner, att. skulden har tillfogat
skapelsen ett sir, vars likande tiverstiger all konst och all kraft skapelsen
fdrfogar ijver. Sisom skyldiga miste vi trada fram, fiir att mortaga Guds
helande vllsignelse. Detta slekte behciver mlnniskor som sti frir dess
skuld inf<;r Gud.

Gud llr minniskan att det egna hoppet om fiirbarmande stir i pro-
portion till det ftirbarmande hon sjilv visar. Den inomvlrldsliga skulden
miste f<irsvinna pi en och samma ging med den transcendentala, pi det
att virlden di och di kan andas fritt. Det betyder for oss, att vi miste
borthgga all bitterhet och all f<;rbittring mot de mlnniskor, som gjort
oss sidant. Jag dr icke ond pi dem, heller icke pi den tyska rlttens store
charlatan. Jag tycker blott outsigligt synd om dem. Och innu mer
om folket, som har utlemnat sig sjilvt och sina heligaste ting it dem.
Mi Gud skydda Tyskland!

INLED OSS ICKE I FRESTELSE

Denna bcin miste vi bedja mycket allvarligt. Herren visste, vad an-
flktelse dr for nigot och f6r vilken pifrestning mlnniskan utsittes i
anfiktelsen. Och vem ir siker pi sig sjilv? I >de sk<ina dagarna> gi
vi lltt f<irbi denna bcin sisom icke aktuell for oss. Till dess pl<itsligen
de skrina dagarna iro till inda och man icke mera vet, frin hur minga
viderstreck stormarna brutit lcis pi en ging. Vlgen till min klippa hit-
upp: genom hur minga stunder av svaghet och n6d gick den icke. Stunder
av vanmakt och tvivel och medvetande om att ej mera kunna vidare.
O hur kunna tingen icke fcirlora sina sanna konturer och plOtsligt fratn-
trida i andra sammanhang! Och anflktelsens timme blir ingen fijrskonad
ifrin. Enbart di lir minniskan kinna sig sjllv och hon anar, vilka av-
g6randen den krlver. Hoppas att jag hiruppe fitrblir fri frin svindel och
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icke stdrtar igen. Jag har irverlimnat mig it Herren Gud och fiirtriistar
pi vinnern"t" t;atP. 

-
Anfiiktelsen anfaller oss utifrin och inifrin. Makten, vildet, sm'drtan,

den upplevda fiirnedringen, det egna svikandet, den tigande Guden, den

y.."rri" hjalpltlsheten: allt detta kan kriva bittra avgiiranden. Och dess-

utom kan ingesten inifrin komma, dessa smygande maskar, som uppita
all mlnnisko*bra"rrr. Demonien inifrin kan bryta los, vildheten, uPP-
foret, tvivlet, livsviljan som ej vill bort frin sig sjilv: allt detta kan be-

reda bittra timmar, och viflden Ir efterit en annan [n den var fiirut.
lluden 'it garvad, visar irr och sir.

Den enda chansen att kunna besti dessa stunder Ir Herren Gud och
atr man ej frivilligt begivit sig i dem. Herren ler oss bedja, att dessa

stunder *l b.rp"r", oss. Jag ritder alIa, att ta denna b<in pi allvar. Vilken
hexkittel var det ej! Och hur fortsittningen skall bli' hur ldnge jag
skall sitta h:ir pi kanten och vlnta, om jag miste hoppa eller ej, det vet
jag icke. vilka slags maskar kunna icke inyo vakna upp inom mig!
M"arrnirk"n miste avsti frin all falsk slkerhet, och hon skall bli delaktig
i Herren Guds stora lugn och tiverligsenhet. Hur helt annorlunda voro
icke timmarna infcir folkdomstolen! Ehuru iag ifrlrn fiirsta ordet visste

att jag skulle fillas , har iag ej en minut kint mig underligsen. Det var
krait ifrin ovan. Dlrfiir har livet ocksi fitt ett tema' entydigt och
klart, f<ir vilket det liinar sig att leva och att dii. - Om nigonsin si
giller det fijr minniskan i anflktelsen: hon ensam miktar det icke.
H.rr.r, bevare eder och beskydde eder och hjalpe eder att besti.

UTAN FRALS OSS IFRAN ONDO
Denna b<in beriir innu en ging m'dnniskan i anfiktelsen. Anfiktelse

ir ej tringmil helt enkelt, utan trAngmil som stlller frilsningen i f.tlrga.
I "ifakt.ir.n giller det avgiirandet for eller emot Gud, och just dari
ligger anfikt.lr"r, "tt detta avgiirandes renhet och sikerhet himmas, be-

klirp"r, bringas i fara. Avgiirandet fOr Gud besparas ingen mlnniska,
men ett avg<;rande som ir i fara skall minniskan akta sig f<ir eller lita
sig av He.ren Gud bevaras ifrin. Diirtill h6r visserligen mycket st6rre
iidmjukhet och arlighet in vi vanligen i dag dga.

Der onda, om vars avstyrande vi hir bedia, ir ddtf.ot icke livets be-

tryck, n6den, sorgen, det hirda, tunga' umbirandet, smirtan, orittvisan'
vildet o. s. v., utan det ir anfiktelsens tringmel, dA tyngdkrafterna
bringas ur jimvikten, di medelpunkten fcirskjutes, di perspektiven for-
d?irv"as. Man mirker genast, att de si kallade >goda tingen> i livet hiira
hit lika vil som de tunga och hirda verkligheterna. I dem alla sitter
mdjligheten atr fdrleda eller tringa oss in i anfiktelsen. Hir avses allt
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som kan stilla sig mellan oss och Herren Gud; och dit kunna ocksi vi
sjllva riknas.

Denna bon uppenbarar d,nw mera ?in de f<iregiende livets agonala
karaktir. Tillvarons dialektik kan alltjlmt v'ixa intill agonien, icke
blott till en sidan som iiverfrill Flerren i <irtagirden, vtan iven en sidan
som kom civer honom vid frestelsen i ciknen. Ocksi dar var ikta an-
fiktelse, emedan han var hungrig och emedan djivulen fick liigga hand
pi honom. - Djlvulen! Ja, icke blott det onda finns, utan iven den
onde, ej som Guds motprincip, men som Flerren Guds ihiirdige och elin-
dige vedersakare. Aven det skall minniskan tlnka pi, att hon miste
skilja andarna. och aft, ddr tingen mena sig sjilva, dir vildet tillbeder
sig sjilvt, livet i kraf.t, av egen rltt pi egen v?ig vill >fcirverkliga sig
sjllvt>, att, ddr dverallt icke Guds irenden utan vedersakarens utrrttas.
Di miste minniskan se klart: hon miste vara varsam och beslutsam.
och hon miste falla pi knzi och bedja, bedja. Det har under tio ir skett
f<ir litet.

DR-JOSEPH BRAUN S. J., NTTTTO An.
p tt ero.n fcir svensk vetenskap betydelsefullt konsthistorikerjubileum
L)rntrirfrade den 3l januari i 3r, dl fcirutvarande professorn vid jesuit-
kollegiet i Valkenburg i Holland t pater Joseph Braun, S. J., fyllde 90 fu.
>Han har>, skrev frih. carl R. af ugglas i en hyllningsartikel i Forn-
uiinnen f<ir fem ir sedan, >livligt inrresserat sig fcir svensk forskning,
han har i stor urstrickning begagnat sig av och fiir europeisk publik
bekantgjort svenskt material, och mer in en yngre svensk forskare kan
intyga den obegrinsade generositet, varmed han efter en hinvlndelse
rippnat sina lirdomsskrin fcir honom i form av brev pl of.ta minga sidor,
prrntade med den karakteristiska, hoptringda pikturen och nirmasr atr
f<;rlikna med fullstindiga avhandlingar med litteraturhlnvisningar och
hela apparaten.r>

En bok arr pater Braun frammanar hos en svensk forskare minnet av
skoltidens tyngsta bokkoloss, Auerbachs tyska lexikon. I en rad avhand-
lingar av dylikt v?ildigt kvantitativt omfing har han med en lirdom
och kringsyn vars kvalitet och djupgiende ocksi fyller oss med beundran
och v6rdnad, behandlat Die liturgiscbe Gewantlung (1907), Der cbrist-
licbe Altar (1924), Das christllche Altargerdt (1932) och Die Reliquiare
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(1940). Ytterligare ett stort verk, Tracht unil Attribute der Heiligen,
b<irjade tryckas under kriget, men enligt vad pater Braun sjilv meddelat
skall av manuskript och redan tryckta heften si mycket ha blivit fiir-
st6rt genom bombningar, att han- upPgett tanken pi att fiirsirka full-
folja det.

Beriimmelse ir ett ord som kan betyda olika ting. Fiir den bredare
intellektuella publiken, ja iven f<ir minga konstforskare, ir pater Braun
vil nlstan okand. Men med sivll de nimnda stora arbetena som lven
med minga andra inligg i den konsthistoriska diskussionen har han rest
sig ett monument varaktigare in kopparn. Den som skriver dessa rader
har sisom en av de ytterst f.i frirn detta land gjort hans personliga be-
kantskap, for tio ir sedan i Miinchen, och det ir en stor gledje att kunna
tinka tillbaka pi detta stimulerande och inspirerande m6te. Den hjelp
pater Braun si givmilt llmnat n&gra av oss svenska medeltidsforskare

- bland vilka den i fjor bortgingne Carl R. af Ugglas kanske var den
tillgivnaste och flitigaste av hans nordiska >>brevvinnel; - fe6far allt-
jimt. Nir Erik den heliges kvarlevor och skrin i Uppsala domkyrka i
april 1946 under forste antikvarien Bengt Thordemans ledning under-
kastades en ingiende vetenskaplig undersiikning, var det liksom sjilvklart
att man skulle ridfriga dr Braun om nigra av de gitfullaste problemen.
Och i ett annat, alldeles aktuellt fall er det lika naturligt att pater Brauns
medarbetarskap Skall visa sig .vara av den allra st6rsta betydelse. Det
rcir det stora praktrelikvarium - ett byte frin trettiolriga kriget -som ir Statens historiska museums forst inventarieflrda ftiremil och som
hittills av forskningen benimnts >Goslar-relikvariet>. Genom de utred-
ningar som pater Braun stiillt till undertecknads fiirfogande blir det n<id-
vlndigt att omd<ipa det till >>Bambergrelikvariet>. Men det stannar icke
d?irvid. Dess roll som relikvarium kan nu fast ftirbindas med en den
mest solenna kyrkliga hogtid. Dess nira samband med den gamla tysk-
romerska kejsarvlrdiglslsn - vilket undertecknad i en preliminir upp-
sats for ett par ir sedan skisserade - bekrlftas pi ett mirkligt sltt.
Och iven en del stilhistoriska detaljobservationer bringas genom den
braunska underscikningen iter in under diskussion. I trehundra ir har
detta mlrkliga relikvarium virdats av svenska hender som en av den
medeltida guldsmedskonstens fiirnimsta skapelser. Genom pater Brauns
bidrag blir det m<ijligt att med stod av dokument visa att det i ir fyller
800 ir. Att finna dylika fakta samlade pi en museietikett torde, minst
sagt, hcira till ovanligheterna.

Kungl. Vitterhets Flistorie och Antikvitets Akademien kallade fu t937
pater Braun till sin korresponderande ledamot. Till nittioirsjubileet irver-
lamnade Akademien en hyllningsadress framstilld som ett ett-blads-tryck
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pi Skansens gamla tryckeri och undertecknat av Kronprinsen och Riks-
antikvarien Martin Olsson. Dessutom sindes en i blitt skinn med guld-
tryck utfiird foliokapsel innehillande ett antal skrifter av svenska konst-
historiska forskare, vilka pi detta sitt <inskat visa sin uppskattning av
jubilarens verksamhet och sin tacksamhet fiir hans intresse for v&ra konst-
historiska problem.

O. Kdllstri)m.
Antikvarie vid Statens historiska musem.

KYRKAN OCH KONSTEN.
EFTER ETT FOREDRAG I ACADEMICUM CATHOLICUM SUECI,€.

T\.. syns rida en viss spinning mellan i ena sidan vir katolska kristna
)-/ syn pi konsten och i andra sidan den rent estetiska uppfattning,
som minga moderna konstnirer och konstteoretiker ha gjort sig till tolk
fc;r. De flesta minniskor tlnka kanske inte pi att Kyrkan har sin spe-
ciella syn pi konsten. Den rent estedska konstuppfattningen, eller vad
man nu skall kalla den, har gitt oss si i blodet, att vi finna den sjllvklar.
Stringt taget M emellertid en sidan uppfattning icke f<irenlig med kristet
tinkande. Satsen >l'art pour I'art> kan Kyrkan aldrig godkinna.

D5rmed ir inte sagt, att det skulle finnas nigon motslttning mellan
Kyrkan och konsten. Om man ger skiinheten och konsten deras veder-
biidiga plats i skapelsens ordning, skola de inte strida mot vir tro, utan
samverka med den och berika den.

F6r att ftirsti Kyrkans syn pi konsten miste man betinka vilken plats
minniskan har i skapelsen.l FIon Ir jimte lnglarna det enda i skapelsen,
som lr upphOjt till det iivernaturliga planet. Hennes mil ir Gud. Hela
hennes strlvan miste niidvlndigtvis vara dktad mot detta transcendenta
mil, direkt eller indirekt. Milet ir Guds ira och mlnniskans fiirening
med sin skapare. Fcir att ni milet ha vi rittighet att begagna de naturliga
medel, som sti til fOrfogande. Men vi miste noga akta oss fiir att lata
dessa medel bli vilande i sig sjilva och dirigenom bli sjllvindamil, utan
de miste bringas i f<irhillande till det eviga. Medlen f.& anvindas, blott
om de fora fram till milet.

Den helige Thomas har bl. a. iven behandlat det skona och f6rklarat
'F6r det fdljande j:imfitr Jacques Maritain: Art et Scolastique, 1935.
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dess natur. Pi skolastisk grund har ocksi uppbyggts en katolsk konst-
teori med teologien som utgingspunkt. Jacques Maritain giir sig till fiire-
sprikare f6r denna i sin bok Art et Scolastic.2

Den kristne konstniren gcir inte nigon skillnad mellan sina egenskaper
som konstnir och miniriska. Flela mlnniskan stir i Guds ordning, och
allr hennes handlande miste inpassas deri. Minniskan skall svara firr
konstnirens handlingar. Det fir nimligen inte finnas ett samvete for
minniskan och ett ftrr konstniren, utan blott ett enda. Kyrkan bir
ansvaret lven ftjr konsten och kan inte sti likgiltig inf<ir dess verkningar
pi minniskornas sjilar. Kyrkan kan inte tillita, att iskidaren av konst
iar skada, a6 hans tro fiirsvagas eller f6rminskas, eller att han utsbttes
for nigon som helst frestelse till synd. Si snart en kristen ut<jvar konst
miste denn a vara kristen lika mycket som allt hans handlande miste
vara det.

Med kristen konst menar man inte nigot sirskilt slag av konst, siger
Jacques Maritain. Kristen ir den konst, som b|r en kristen prigel, och
kristen ir den konstnlr, som uppfattar alla motiv, av vilket slag de In
m& vara ur kristen synpunkt och reagerar som kristen. Kristen konst ir
alltsi inte nigot sirskilt omride inom konsten, sisom bildkonst eller poesi,

bysantinsk eller gotisk konst. Det, som betecknar kristen konst ir den
anda ur vilken den framvuxit. Det Ir den kristnes konst, den ite{ilsta
minniskans. >Il est plant' dans I'ame chr6tienne, au bord des eaux vives,
sous le ciel des vertus th{ologales, parmi les souffles des sept dons de
l'Esprit.> Allt tillhtir den, sivll det profana som det helgade.

Konstnlrens inspiration ges av Gud, sisom den hdgsta intelligensen,
och ir <iverhgsen fornuftets vanliga mitt. F<ir att en kristen konst skall
uppsta fordras, att den uppvixer ur ett hjerta, som besitter niden. Konst-
verket blir kristet blott i den min kerleken ir levande hos dess upp-
hovsman.

overallt, i Egypten, Grekland och Kina, der konsten kommit fram
till en sirskild storhet och renhet, har den redan varit kristen. Kristen
i hoppet, ty <iver allt, dir det finns ett andens itersken, gives ett ftire-
bud om evangeliets gudomliga harmoni.

Man kan inte finna nigon stil eller konstnirlig teknik, som ir mer
kristen ln en annan. Den kristna konsten kan ha minga aspekter. Men
alla dessa ha alltid nigot gemensamt, de tillhOra en och samma familj.
Liturgien ir den transcendenta och hiigsta formen av kristen konst,
men inre heller den ir of<irinderlig. Det finns minga liturgier i Kyrkan,
men den liturgiska andan lr gemensam fiir dem.

n Se iven B. Thierry d'Argenl ie:ul. Kyrkan o Konsten. Sthlm 1938'
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Konstens mil lr konstverket och dess sk<inhet. Men firr konst-
n i r e n ir det annorlunda. Om han tog sitt verks sk6nhet som hiigsta
mil f<ir sin verksamhet, skulle han vara avgudadyrkare. Han miste ar-
beta f6r ett hiigre mil, som alltsi inte ligger i konstverket sj?ilvt. Konsten
miste underordna sig mlnniskan, hennes mil och hennes dygder.

Alla vira virden bero pi Guds natur. Gud lr ande. Framsteg, d. v. s.

det som fiir vatje natur inneblr att streva mot sin princip, det ir alltsi
att gi frin det sensibla till det rationella, och darifrin till det andliga.
Den helige Thomas siger, att ingen mlnniska kan leva utan njutning,
och om hon berovas andliga njutningar <ivergir hon till kottets. Konstens
uppgift 'dt att hra minniskan andens njutningar och hoja och fdredla
dessa.

Konsten fordrar mycket av sin utdyare. Han miste illggas en viss
askes, han miste bortse frin publikens smak och egen vinning, och han
miste klmpa mot en mlngd frestelser och stlndigt gi genom en rening.

Nigon spinning mellan Kyrkan och konsten beh<jver alltsi inte finnas.
Men dir finns som synes dllreckligt minga problem indi. Fcir minga
minniskor, kanske for de flesta ir det mycket svirt att fi Kyrkans ford-
ringar att gl ihop med konstens.

Det har vid en del tillfillen kommit till iippen konflikt. Men mlrk
vil, katolska kyrkan har aldrig k2impat mot konsten som sidan. Andra
samfund ha diremot gjort det. - Under bildstriden pL 700-talet var
det den byzantinske kejsaren, som bekimpade en konst, som han ansig
medfirra fara f& bilddyrkan. Piven uttalade sig pi ett kyrkomdte till
fijrmin f6r kultbilderna, vilka skulle fi lgnas den vtirdnad, som till-
komme dem sisom representerande Kristus eller helgonen. Det ir emel-
lertid fel att tro, att bildstormarna voro konstfientliga. Vad de riktade
sig emot var alltsi den kyrkliga konsten, varfcir denna rikade in i en
svir kris. Men samtidigt blomstrade en profan dekorativ konst.

Medeltidens konsthistoria visar bist, att det inte finns nigon motsltt-
ning mellan Kyrkan och konsten. Aldrig har konsten i si h<;g grad blivit
gynnad av nigon institution, aldrig har den haft en si betydande upp-
dragsgivare. Konsten f6rmidde ocksi verkligen iterspegla religionens
6versinnliga virden och framstllla liturgiens djupa symboliska inneb6rd
pi ett fdr alla gripbart sitt, och dessutom i verk, besj?ilade av levande
ande och av sillsynt hdg konstnirlig kvalitet. Under medeltiden var
konsten verkligen kristen.

Man kan friga sig, om inte dessa Kyrkans krav pi konsten i allt fc;r
hc;g grad binda konstniren. Vi veta, att den estetiska kvaliteten alltid
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l6per fara att sjunka, di konstnZiren pi nigot vis himmas i sin fria ut-
<ivning av nigot icke-konstnlrligt syfte. Detta hindrar litt konstniren
att fritt ge uttryck for sin personlighet, och det ir just uttrycket, som
konstituerar det estetiska vlrdet. Faran ir emellertid i detta fall inte
sA stor. Om konstnlren nimligen bindes aY ett Program, i detta fall
det kyrkliga, som med stor anstrlngning utformats eller rittare sagt
organiskt vixt fram under generationef och i sig innehiller fiiregiende
tiders erfarenheter, och som dirfiir miste vara rikare till innehill och
omfing in en enskild minniskas, blir detta inte nigot hinder. Skall han
diremot lyda en enda mbnniskas program, som denne kanske tillfelligt
gjort upp, exempelvis i enlighet med nigot politiskt pafti, ia, d& it det
stor fara f6r att konstverkets kvalitet blir lidande. Den konsekvent kristne
konstniren g<ir Kyrkans program till sitt, det blir naturliSt fcir honom
sisom kristen. De regler, som skolastikerna tala om i samband med konsten
lr inga utifrin pitvingade nofmer utan konstens eget sitt att atbeta.
Ett intellektuellt herradcime irver materien. Det ricker inte blott med
en konstnirlig begivning, utan denna miste skolas och renas for att nil
sin fullhet.

Kyrkan har i alla tider haft ett program fdr konsten, d. t. s. fcir den
genuint kyrkliga. Lit vara att det har varit olika starkt utvecklat och
bindande under olika tider - det behtiver ju inte Yara ett dekret med
diktatoriska ansprik.

Skall man tala om program har vll ingen epok i vlsterlandets konst-
historia varit si bunden som medeltiden. De stora katedralernas bild-
program var encyklopediskt. Hela den kristna vlrldsordningen eller den
kristna troslefan kunde framstillas symboliskt. Miinsklighetens historia
allt if.rhn skapelsen och fram till iterl<isningen och vidate till yttersta
domen kunde framstillas genom bildserier i portalerna. Vidare fanns
givna symboler exempelvis f<jr teologien, filosofien och de fria veten-
skaperna o. s. v. Men dessutom var konsten iven bunden av en mer
detaljerud ikonografi, som delvis giller all kyrklig konst. Si framstilldes
exempelvis alltid Kristus, inglarna och apostlarnabarfota, men den heliga

Jungfrun och andra helgon alltid med skor. Anglarna ha vidare sina
vingar och varje helgon sitt bestimda atttibut.

Det av Kyrkan fiireskrivna programmet har aldrig med sjilva stilen
.att gdra, utan mer med det litter'dta innehillet i bilden. Stilen avser

bildens formala uppbyggnad. om man skall bediima stilen, miste man
ju undersirka kompositionens uppbyggnad. Figurerna i bilden kunna
exempelvis vara sammanhillna av en tinkt Seometrisk figur, eller ligga
liksom i ett ytskikt eller mer pi djupet. Vidare kan konstnlren ha lagt
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huvudvikten vid figurers och f<iremils linjespel eller vid ljus- och flrg-
verkan. Alla dessa former bli blrare av det litterira innehillet och dess
uttryck. Olika stilriktningar kunna vara barare av ett och samma
innehill.

Under den fornkristna tiden i Rom fortsattes exempelvis den antika stilen i bild-
konsten, och i den stilen framstllldes ett nytt litterlrt innehill. Pi en mosaik i kyrkan
S:a Costanza i Rom, frin b<irjan av den kristna eran strax efter milanoediktet, se vi
ett vanligt romerskt dekorativt motiv, som man kan finna i villor och palats frin
samms tid. Vi se en vinranka med inflltade bilder av en vinskdrd. M<ijligen har dock
vinrankan redan hir fitt betydelsen av en symbol fdr Kristus som det sanna vintrldet',
men stilen ir i varje fall rent fdrkristen. Ofta se vi amoriner och andra mytologiska
vlsen i katakombmilningar frin de fdrsta kristna irhundradena, och det ir ganska
svirt att avg6ra, huruvida de blivit kristnade eller ej.

Konstnlren vill genom det verk han skapar med linjer, former och
fdrger uttrycka en kinsla, som han erlar infor nigonting, som griper
honom, si att iskidaren sjilv klnner detsamma eller itminstone fir for-
stielse for det som uttryckts. Konstniren kan sigas meddela nigot av
sina klnslor och sina erfarenheter, ja,han ger t. o. m. nigot av sig sjilv,
av sin egen personlighet i framstillningen. Hos iskidaren utl6sas vissa
klnslor och reaktioner, som till sin art. 'd.ro beroende av konstverket och
av det uttryck detta vill meddela. Ibland utldsas ej blott dessa reaktioner,
utan bestemmas och ledas de ocksi pi bestlmda banor. Pi si vis kan
konstverket tillfora nigonting nytt till vir erfarenhetssfer, som vi fiirut
ej n&tt pi egen hand. Jag iterkommer strax till detta. Dessa reaktioner
hos iskidaren bero inte blott av det litterdra 5mnet, som behandlas, utan
frarnfor allt av strukturen, som hlnger samman med det formala sittet
att framstella imnet.

Nu kan man ju lltt tinka sig, vilken oerh<ird betydelse den religiosa
konsten kan ha for virt andliga liv. - De religi<isa taflkar och klnslor,
som uppvickas hos oss, di vi betrakta ett konstverk med kristet motiv,,
bli inte alltid av tillfallig, <ivergiende art, vtar' gL ofta mer pi djupet.
Intrycken kunna etsa sig in i virt medvetande och bli kvar som bestinds-
delar av vira religidsa, kristna forestlllningar, s& att. dessa i minga fall
rent av bli bestlmda och beroende av konstintrycken. Pi det viset har
konsten en stcirre betydelse for oss In vi kanske ana.

Virt religicisa liv fir sin nlring frimst genom sakramenten, men ocksi
genom b6n, och, fast pi annat sltt, genom undervisning och andliga
studier. Konsten 1r pi sitt sitt ocksi en btin riktad mot Gud, eftersom
den ir uttryck fiir en mlnniskas eller en grupps religiiisa liv, och som
b<in lr den lven en kraftkllla. Men den har ju lven rent undervisande
funktion, vilket siirskilt var f<irhillandet forr, di kyrkorna bes<iktes av
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mlnniskor, som sillan kunde llsa. De kunde di i stiillet betrakta mil-
ningar och skulpturer, som smyckade kyrkorummet med kenda motiv
frin bibeln och legenderna, och pi si vis utcika och kanske fcirdiupa sina
kunskaper om Guds frilsningsverk genom Kristus och om helgonens liv.

- !(ensssn uppvicker pi si vis tro, hopp och kerlek, och kan dirfor
verka stirkande och inspirerande pi virt andliga liv.

I detta hinseende har konsten emellertid mycket olika virde. Under
de fcirsta kristna irhundradena och under den tidigare medeltiden in pi
1100-talet lades huvudvikten i framstlllningen vid det transcendenta
innehillet. Konsten var inte si starkt bunden vid konstnlrens Person-
lighet. Den var inte heller b'arare av timliga och sensuella virden. Men
under senare medeltiden gjorde sig ett ftirvlrldsligande av konsten starkt
mirkbart. Flelgonen bli allt mer skdna men samtidigt iven minskliga.
Detta har sin grund i ett nytt minniskoideal, betingat av det h<tviska
riddarlivet och av det borgediga samhllle, som satte sin prigel pi sen-
medeltidens sociala liv, och detta avspeglar sig genast i konsten. Allt efter
som renlssansen gjorde framsteg, och vlstedandets kulturella struktur
forindrades, kom iven konsten att bli bd.rare av nya virden och nya
betydelser, vilka voro av mer profan natur, lven om det litterira inne-
hillet tills vidare f<;rblev det samma. De rent formala och tekniska in-
tressena ridde mer i f<irgrunden. Konstnlren bem<idade sig om att ut-
trycka en skdnhet, som blev allt mer virldsligt hednisk och allt mer
sensuell. Samtidigt satte konstnirernas personligheter allt mer sin prigel
pi verken, och blev av avgiirande betydelse for bildens psykologiska
innehill.

Vi kunna f6r att belysa detta jiim{dra er m.osaik frdn S. Apolinare Nuouo i Rauenna
frin J00-talet med en v'ivd tapet au Rafael frin lili. I mosaiken'dro sjilva figurerna
huvudsaken. De sti mot en nestan abstrakt bakgrund, och man har inte nigon kinsla
av rymd kring dem. Kristus dominerar fullst2indigt hela bilden, bide genom storlek
och lege. Han utstricker vllsignande sina hlnder <iver br6den och fiskarna, men sjilva
handlingen som sidan har inte intresserat konstniren; i stillet ir Kristus rent hierati-
serad, som man slger; han har blivit ett majestlt, upphojd och oitkomlig. Figurerna
ha f<irlorat sin kroppslighet och sti inte fast pi marken. Aven har ha vi en stil, som
blott er en utveckling av den romerska, men nu med kristet innehill. Liksom man
under senantiken f6rgudade kejsaren i konsten, si gdr man nu med Kristus. Kejsarkult
dvergir till kristuskult. Strukturen har dirvid inte undergitt nigon fdrindring. -I Rafaels bild se vi Kristus och apostlarna inbegripna i en handling, som framstillts
med formal bravur och skarp blick fiir den psykologiska handlingstrukturen. Kristus
Ir inte lingre det allt dominerande majestltet trots den bjudande gesten mot Petrus.
Tvi olika stilar iro alltsi hir b'drarc ev ungeflr samma innehill, men med helt olika
betydelse. Den psykologiska strukturen Ir nimligen helt olika i de tvi bilderna. Vi
se tvi olika uppfattningar av Kristus, Det lr ganska svirt att avgora vilken av dessa
tvi bilder, som kommer den kristna andan och det kristna idealet nirmast. I den ena
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har huvudvikten lagts pi betydelsen och uttrycket. Framstlllningen har upph6jts iiver
det fiirinderliga och tidsbetingade i handlingen. Men i Rafaels bild ligger huvudvikten
helt pi framstlllningen av handlingen, Betydelsen har ocksi, som vi nyss sett blivit
en annan.

Hos Rafael dr lnnu kompositionen lugn och avvigd, alla delar ingi som likviirdiga
led i en harmoni. Klnslorna lro dimpade, nistan kyliga. - Llt oss jimfdra med en
typisk bild frin barocken, exempelvis Korsresningen aa Peter Paul Rubens. Hir finns
ingen harmoni lingre. Kompositionen ir inte lugn och avvlgd utan vildsamt dynamisk
med den starka diagonalen och de kraftiga dverskirningarna. Konstniren tycks mest
ha intresserat sig f6r riirelsen i bilden och de nakna kropparnas muskelspel. Kiinslorna
bli genom dessa fdrhillanden vildsamt stegrade. Vad finns hir av kristen frid och <iver-
sinnlighet? Det som skildras lr smirtan och vildet och de uppr6rda klnslorna i sj?ilva
korsflstelsen som mlnsklig akt och inte dess metafysiska betydelse f6r minniskosllktets
frilsning.

Annu under barocken skapas dock stor kristen konst, inte blott vad
sjilva imnet betr'dfrar, utan aYen i ftltga om andan. Men andan ir en
attttafl, och det ir svirt att sega, om denna ir mindre kristen, eller blott
en annan form av sann kristendom, den tidens uttryck for och reaktion
infor det gudomliga. Denna religiiisa konst uppstod vid sidan av en este-
tiskt likvlrdig profan konst" medan under medeltiden den religidsa konsten
kom i frlmsta rummet. Dessutom Yar konsten inte lingre blrare av en
vilja till gemenskap, utan konstnirerna s<ikte frimst 8e uttryck fcir sin in-
dividualitet. Under L7}}-talet skapades jlmf6relsevis fi kyrkliga konst-
verk och mycket fi kristna. Hela seklet var en kris ej blott f<ir den
kristna konsten utan even filr kristet tinkande overhuvud taget.

I samband med den allminna smakfdrsemring, som var typisk fcir
hela 1800-talet framv'dxte ocksi en rik flora av dilig konst som saknar
bide estetiska virden och religi<is k*aktdr. I oerhiirda mlngder har denna
diliga konst dversyemmat vidden, och vi ha den kvar In i dag, och det
verkar innu som om den vore omiijlig att utrota. Tyskarna ha ett sirskilt
ord f6r dessa alster, de kalla dern kitscb. Jag skall tillita mig att i f.ort-
sittningen anvinda denna term, eftersom vi inte ha nigot bra ord for
dem pi svenska. - Det ir underligt hur starkt slrskilt folkets btedare
lager tilltalas av kitschen. Den produceras och kops fortfarande i stor
mingd. Det finns vll inte en enda tidningskiosk eller missionsbokhandel
hir i Sverige, dar man inte finner prov pi den. Det finns gott om den
lven i vira katolska boklidor. Vad dessa alster erbjuda oss ir vanligen
kenslor, blandade med sentimentalitet och stark sensualism.

Kitsch finns redan under barocken och under ftiljande epoker' men
framfcir allt under 1800-talet. FIur har den kunnat uppkomma? Den
hinger frimst samman med kulturella nedgingsperioder, di smaken fiir-
dlrvats, och mlnniskans sunda estetiska omd6me fiirdunklats. Men med
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detta hlnger iven ett annat f<;rhillande samman. Di efter renissansen
kristendomen alltmer bc;rjade fdrlora greppet om minniskorna, borjade
iven den religi<isa konsten att allt, mer fdrviddsligas. Tillsammans med
religitisa kenslor som vdrdnad och hangivenhet for det gudomliga insmcig
sig iven rent sensuella, stundom erotiska tankar, som blandades samman
med varandra. Dirvid fodorade det religi<isa konstverket sin balans och
den renhet, som det miste besitta. - Det storsta ansvaret fdr kitschen
bir nog industrialismen, vilken ju <iverhuvud taget lr orsak till smakens
fttrfall under 1800-talet. Konst producerades i mingder rent industriellt,
ofta endast fcir pekuniir vinning. Den konstnirliga kontrollen pi pro-
duktionen forsvann, och di kunde obehindrat falska kenslor och uttryck
insmyga sig. Den f<;r tgoo-talet typiska sentimentaliteten upptogs och
renodlades, eftersom det ju i fcirsta hand g?illde att taga hlnsyn till publi-
kens irnskemel. Pi si vis blev kon$alstren si sminingom blrare av en
osund sentimentalitet, samtidigt som det konstnlrliga virdet sj<ink.

Minga minniskor sakna den sunda ftirstielsen fcir vad som irr god
konst, och borja konstproducenterna utnyttja detta, si kan det fortr'dnga
allt annat till slut. Det ir kanske fel att siga, att de i grund och botten
sakna denna f6rstielse, men de ha inte det stiid f<ir en god smak, som
kan fiirvlrvas genom en hiigre bildning. Men dessutom tycks de ha for-
lorat sin intuition fiir vad som ir sann religi<is konst, och detta ir
det betlnkligaste av allt.3

Pater Josef Kreitmaier har i nlgra konstartiklar i Stimtnen der Zeit
framhillit, att den religi<isa i(onsten miste fylla sin uppgift och verkligen
formi att uppvicka kristna tankar och kinslor och tilltala folks sinne
fiir det religicisa, annars ir den oanvindbar fijr sitt Indamil hur estetiskt
hcigtstiende den In ir. Detta ir ju sant, men man fir dock inte i f<irsta
hand taga hlnsyn till kanske falska religi6sa forestillningar' som en dilig
konst redan bibringat. Pi si vis skulle man aldrig komma n&gon vart.
I stillet miste man fiirsijka vinna fcirstielse ftir och uppskattning av bittre
religi6s konst, vilket ingalunda kan vara en om<ijlighet. Det har man ocksi
provat, men med ringa resultat. Man har velat intressera folk fot att
kiipa reproduktioner av stora mlstares verk. Men det har visat sig, att
minga inte ha firrstitt dessa konstverk, utan hillit fast vid kitschen,
som mer omedelbart tycks tillfredsstilla deras religiiisa behov. Detta beror
troligen pi fciljande f<;rhillanden.

Ett gott konstverk 1r psykologiskt slutet. De klnslor och reaktioner,
som uppstA hos oss, di vi betrakta ett konstverk, bli av detta bestlmda
till art och intensitet. Vi kunna blott rcagera pi ett av strukturen bestimt

t .Tfr artiklar iStimmen iler Zeit av P. Jose{ Kreitmaier, jan" aug., sept. 1940
och av Fleinrich Ltit zeler maj 1947.
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sitt. En stor konstnir fd,rmir uttrycka sin personliga kinsla i konst-
verket si starkt, att iskidaren miste er{.ara samma klnsla. Uttrycket
kan nu emellertid ligga utanfor virt vanliga beteendesltt, och reaktionen
uteblir; vi ha inte f6rstitt konstverket. Det ir dessa till sin art bestlmda
personlighetsvirden, som hindrar f6rstielsen. I kitsch iro inte pi det
viset personlighetsvirdena bestlmda. Vi fi stcirre frihet, virt reaktions-
sitt bindes inte. I stillet har konstniren, om man nu kan tala om en
sidan, tagit upp vissa klnslor her och dlr utan naturligt psykologiskt
sammanhang, och renodlat dessa, kanske inda till karrikatyr. Vi kunna
dit ft)lja flera olika associationsbanor, allt efter vir instillning, och sjilva
,bygg" ut> konstverket som vi vill, eller dikta in nigonting i det. De
klnslor, som upptagas, iro vanligen av det scitaktiga slaget, och dessa

<jverbetonas till stark sentimentalitet. Hlri ligger en stor fara. Ett gott
konstverk uttrycker vanligen, dock inte alltid, ddlare och renare klnslor,
och kan fcir den skull verka fostrande pi betraktaren. Det diliga konst-
verket bestimmer ju inte vira reaktioner, men kinsloimpulsen, som ges,

lr sentimental, och iskidaren loper vidare pi den associationsbanan, eller
upptecker det disharmoniska och olkta i bilden. Det Ir pi grund av
denna iskidarens frihet som si minga mlnniskor kunna njuta av kitsch.
Sjilva tlnka de inte pi att konstverket inte ger dem nigonting n y t t
a lr v i r d e. Bilden kan pi si sltt verka nedrivande pi klnslolivet.

Vira religiosa ftirestlllningar bero i mycket stor utstreckning pi de
intryck vi mottaga frin konsten. Dirvid kan kitsch ha ett rent fdrdarv-
bringande inflytande. Ofta framstlllas Kristus och helgonen som veka
efeminiserade varelser, som knappast kunna inge oss den rltta vcirdnaden.
Minga katoliker forestilla sig exempelvis den helige Josef som en vek
flintskallig ildre man med kvinnliga drag. Det finns minga som ha
verkligt svirt att hysa nigon devotion fcir honom eller fiir andra helgon
bara pi grund av dessa snedvridna f6restlllningar. Kitschen ?ir skyldig
till detta. Det Ir lndi egendomligt minga mlnniskor, som finna upp-
byggelse och gladje i kitsch, och som faktiskt tyckas fi niring av den
fiir sitt religi6sa liv, utan attrnan kan slga, att de f<tr den skull lro diliga
kristna. Ja, det finns itskilliga helgon, om vilka man vet, att de blott haft
tillging till detta slags religi<isa konst. Men den diliga konsten blir inte
mindre dilig och f<;rd<;mlig for den skull. Att dessa minniskor uppnitt
helighet beror nog inte pi kitschen utan pi dem sjilva.

Pi vilka grunder skall man bedcima den kyrkliga konsten? Ja, detta
er ett stort problem, som verkligen inte lr lett att taga stlllning till.4

n Jfr diskussionen i Stimmm iler Zeit loc. cit. mellan P. J. {reitmaier o.ch H' Liitzeler.
Se iiien artikeln av H. K rett,zerr Om minderudrdig religi\s och kyrkllg konst i
Credo 1943: 114 fr.
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En viss riktning bedcimer konsten efter dess virde filr sjilavirden. Det
kommer inte an pi om konsten d.r bra eller ej, utan pi om den formir
uppvlcka religiiisa klnslor och inspirera iskidaren till biin. Man be-
domer inte konsten utifrin konsten sjllv utan frl,n d,e stimulerande verk-
ningar, som den f<irmir utdva. Man kan inte forneka att aven kitsch
kan ut<iva en stimulerande verkan, men den ir di endast utlcisande faktor,
och det kommer di an pi den betraktandes egen inre sundhet, om verkan
blir god. Men bilden kan ju iven bli en bestimmande faktor, och di
intringer det falska i bilden och kan fiirgifta minniskan. Di denna
f.arliga inverkan undvikes beror det p& att impulserna bli utan verkan
och iskidaren arbetar pi egen hand. Den goda konsten verkar inte bara
som impuls, utan har iven stdrre miijlighet till positiv inverkan. -Konsten 1r sinnebild av de gudomliga sanningarna, och skall levandegcira
fiir oss det kristna trosinnehillet. Den ser ej blott till det yttre, utan
har nigot av visendet hos den avbildade. Kitschen ger oss falska fiire-
stillningar om det gudomliga, och kan dlrf6r inte fiira oss nirmare Gud.
Genom sin falskhet Ir den en ren hidelse! I friga om kristen konst miste
man fcirst friga sig om den dr vfudig Gud eller ej. Detta giller frlmst
den konst, som har samband med kulten. Denna riktar sig mot Gud,
och miste vara Ffonom virdig. Liturgien lr ju stringt objektiv for att
kunna innesluta alla mlnniskor i sin strlvan mot himlen. Pi si vis borde
iven den kyrkliga konsten ansluta sig till liturgiens anda, och vara ett
uttryck fcir gemenskapen i en kristen forsamling. Svirigheten med kons-
ten efter medeltiden ir just att den genom att som vi sett vara si strengt
personlighetsbunden, hindrar bildandet av gemenskapsvlrden. Dessa ge-
menskapsvlrden ir nigot f<ir den katolska kristendomen typiskt, och
miste alltsi bli tillgodosedda.

Men det finns andra konstepoker, rrars verk, fastin av utmirkt htig
kvalitet inte med nigra vissa personlighetsvirden binda virt reaktionssitt.
Si var f<;rhillandet med den kyrkliga konsten under hiigmedeltiden. Virt
reaktionssitt blir inte bundet i de medeltida symboliska och abstrakta
bilderna. Varken i dessa eller i de folkligt berlttande frin samma tid
ges nigra sentimentala impulser. Dessa konstverk bli ej blott foremil
fcir en rent sensuell estetisk njutning. De kinslor, som uttryckas iro i
st?illet de rent religicisa, d. v. s. frimst viirdnad. Bilden avnjutes frimst
av intellektet. Enligt den helige Thomas lr skiinheten ocksi frlmst ett
objekt ftir intellektet, men iven fiir kinslan, dock blott i den min denna
tjdnar intelligensen.

Den religi<isa konsten har genomgitt en ling kris under 1800-talet.
Denna epok hade ingen utprlglad stil exempelvis i fr&ga om arkitektur,
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utan det konstnirliga skapandet var i stort sett eklektiskt. Di nu den
profana konsten brutit sig nya banor, och efter en del trevande kom-
mit in pi mer radikila vdgar, har den kristna konsten haft svirt att
f<;lja utvecklingen. Gotiken, siger Liitzelet,var stark och djup konst med
levande innehill och hog andlighet men samtidigt en lust fcir <igat och en
gripande maning.s Yad ir modern konst, fortsltter han, i jlmfcirelse dir-
med. Den har forklarat, att emnet ir utan betydelse for det konstnlrliga
virdet. Visserligen g<ir inte ett stort Imne ett stort konstverk utan f6rst den
gripande och tjusande framstlllningen dlrav. Men di innehillet blivit allt
tommare har konsten blivit frlmmande for folket. Den har blivit ren
njutning for ogat med sina fina och raffinerade firgsammansittningar.
Den kan mila luftens alla nyanser och troget &terge en ytas beskaffenhet,
men den visar ingenting av livets eviga djup och om farhillandet mellan
minniska och Gud. Konsten har blivit ren konst, medan den under me-
deltiden var sanning och verklighet. F6rst di kan konsten iter rcira min-
niskorna, di den har nigonting att slga dem.

Det Ir givet, att en kristen konst i fiirsta hand miste ta hlnsyn till
innehillet. Men dlr kommer just svirigheten: vilken form kan b'dra detta
kristna innehill? Man har trott, att den enda m6jligheten varit att &tery&
till den epok, som verkligen haft en kristen konst, d. v. s. till medeltiden.
Man satte likhetstecken mellan kristen konst och medeltida konst och
gick inda derhen, att anse medeltidens konststil vara den kristna stilen.
Men detta ir fel. En medeltida stil inplanterad i virt samhelle ?ir omiijlig
och falsk. Den skulle aldrig fi liv, eftersom den bygger pi helt andra
psykologiska och sociala fcirutsittningar in vi ha nu.

Om vi skola kunna skapa en ny kristen konst, miste vi bygg, p& v&r
tids fiirutsittningar. Vir tids arkitektur ir i och fiir sig inte pi nigot
vis mindre kristen in gotikens. Frigan 'dr bara hur den anvinds. Den
gotiska byggnadskonsten er frin birrjan en revolutionerande vilvnings-
teknik, rent funktionalistisk till sin natur. Kyrkan kan lika vll anvinda
vir funktionalistiska arkitektur fcir sina syften som hon har anvint det
romerska imperiets. Man kan mycket vll slga, att en kyrka av betong,
glas och stil Ir lika kristen som en gotisk katedral och lven lika skdn,
ehuru kanske pe annat sett. Kyrkan miste kunna bygga pi vir tids
firrutsittningar, ja, om vi inte kunna bygg" oss kyrkor aY stel och be-
tong och kenna oss hemma dir som i verkligt kristna kyrkor, skulle det
betyda, att kyrkan stir alldeles frimmande f<ir vir tid. Det giller fiir
den moderne kristne konstnlren att forscika att si mycket som miijligt
streva efter att med vir tids medel uttrycka det kristna innehillet. Di
kan folket littare f6rsti den kristna konsten, ty konstniren miste lika

" H, Lii tzelerl. Die christlicbe Kanst iles Abendlandes' 1935.
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vil som predikanten tala tidens sprik. Emellertid ha vi si minga associa-

tioner i vira kristna f6restlllningar, som h6ra samman med lldre tids
konst, att den moderna kyrkokonsten stundom verkar chockerande, d:it-
for att den inte gir ihop med de invanda forestillningarna. Kyrkolagen
fiireskriver visserligen, att kyrkokonsten skall bevata de av den kristna
traditionen vedertagna formerna, men detta 'ar inte skrivet som f6rsvar
f6r nigon eklekticism och utesluter inte alls utveckling av stilen. Kyrkan
forstir vlrdet av den kristna konsten och understoder ocksi dess utveck-
ling. Det forefaller ocksi, som om man i allmlnhet biirjar komma ti|l
klarhet om, att vir tids kristna konst miste :ur.,gl, friLn tidens sociala och
kulturella struktur for att bli ?ikta. Ty varie minniska ?ir ohj?ilpligen
barn av sin tid, si till vida som hon alltid miste uttrycka sig pi det sitt
som Ir typiskt f<jr den tid, i vilken hon lever.

Den moderna arkitekturen ir funktionalistisk, och Kyrkan vill, att
kyrkorummet lr funktionalistiskt pi si vis, att det bestlmmes helt av
gudstjinsten och dess karaktlir. Eftersom mlssofrret ir centrum i liturgien
b<ir arkitektufen anpassas direfter, si att h6galtaret tydligt blir centrum
och klimax, vilket allt annat miste underordnas. Lika litet som huvud-
altaret sjiilvt fir tyngas ned och fiirsvinna under en civerlastad dekor
som i vissa barockkyrkor, lika litet f.fu nigot sidoaltare $vertriffa det i
storlek, prakt eller f<irnim placering. Allting, former, f'dtger, volymer
och ljusf<;ring miste betona huvudaltarets centralstellning. Arkitekturen
fir inte med svulstiga former eller alltf6r rik dekor bli ett sjiilvindamil.
Under barocken intrlfiade just detta, och iven att de funktionella for-
utsittningarna fdrsummades, si att exempelvis sjilva filrsamlingsrummet
betonades i stillet fiir koret. Kyrkans funktion att hysa en fdrsamling
miste man ocksi taga hinsyn till, men i motsats till hos protestanterna,
dlr detta [r huvudfunkrionen, b6r den hos oss underordnas sjilva
liturgien. I detta f.allhar vir tids arkitektur stora mdjligheter. Den klara
och sakliga stilen har mycket av virde, lven om den medfcir den faran,
att byggnaderna bli kalla och alltfOr nyktra. Man miste komma ihig,
att kyrkan genom sin sakrala karaktar pi nigot vis miste skiljas frin
prof.ana byggnader och inte helt enkelt se ut som en fabrik eller ett
garage. Men denna sakrala karuktar kan mycket vil framhlvas iven
med de moderna konstruktionerna.

Det ir ganska mirkligt atr se, hur vira moderna kyrkor ganska mycket
likna de fornkristna. Tiden ir strbng och hird i bida fallen, och kyrkorna
iro det lven. Klarhet, renhet och mitta pri'gla b|da. Vi kunna inte
frambringa barockens gledjefyllda former, di denna gledje inte lever i
oss. I en tid, di gudlOsheten strider mot Tron, ir Kyrkan framfirr allt
stark och kampberedd. D?irtill kommer, att vir tid pi sbtt och vis har

2t



Torgil Magnuson

medfcirt en iterging till en mer intellektuellt betonad kristendom i mot-
sats till barocktidens mer sensuella. Den fornkristna basilikan var init-
vlnd och utestengde si mycket som miijligt av den frimmande ytter-
vlrlden. Intericjren var huvudsaken. F<instren givo blott si mycket ljus
som var nddvindigt, och ledde inte tankarna till det, som var utanfor.
Si ir iven forhillandet med den moderna kyrkan, ehuru denna ej lnnu
kinner behov ay att utestlnga en fientlig vlrld. I bida fallen miste
Kyrkan betona lagen gentemot lagliisheten. Observera de moderna bygg-
nadernas strlngt lagbundna, lugna former. I fornkyrkan var evkaristien
av stor betydelse fcir den kristna fcirsamlingens liv. I vira dagar uppleva
vi en evkaristisk renlssans och utkora samtidigt Kristus till konung. En
mlrklig fcireteelse, som iven kan nimnas i detta sammanhang Ir beto-
nandet av dopkapellet. Liksom i fornkyrkan blir framhivandet av dopet
av avgcirande betydelse, medan det under andra tider varit sjilvklart att
alla skulle dopas.

FIur ir det nu med bildkonsten? Aven pi detta omride har stora
framsteg gjorts i friga om kristen framstillningskonst. Men ofta har
man haft svirt att uttrycka kristet innehill i de moderna formerna,
vilket dock lingt ifrin kan vara nigon om<ijlighet. Hlr giller som fcir
arkitekturen, att om konstnbren inte har nigot kristet innehill att ut-
trycka, blir inte hans konst mer kristen, om han skulle arbeta med medel-
tida uttrycksformer. Den moderna konsten erbjuder emellertid stora fijr-
delar genom att allt mer striva bort frin alla formala och imitativa han-
syn, och i stlllet intressera sig f<ir uttrycket. I f.r&ga om bildkonsten
giller iven, vad som redan sagts om den sakrala karaktiren. Man miste
kunna se pi en helgonbild, att det inte Ir nigon helt vanlig minniska,
som framstilles. Helgonets upph6jdhet och frihet frin det jordiska b<ir
betonas, och detta gnller i en hiigre grad Kristusbilden. Detta utesluter
dock inte, att konstnlren tolkar lmnet mer eller mindre personligt. Frin
liturgisk synpunkt ser man dock helst, att den konst, som har omedelbart
sammanhang med kulten ir mer objektiv.

Litzeler siger, att om man skall kunna skapa lkta religids konst, som
har samband med tiden, fordras ett nytt gudsfdrhillande, som kriver
ett nytt konstnlrligt uttryck. Fruktbart och rikt pi nytt sitt Ir ett
konstskapande endast, di den evige Guden pi nytt blir funnen i tidens
firrutsittningar. Men vir tid tycks vara mer vind mot det jordiska ln
mot Gud, och darf6r blir stundom den religiiisa konsten tom och kall.

Man miste dock erkinna, att den moderna kyrkokonsten har haft
stor framging, och det har under de senaste irtiondena skapats mycken
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kyrklig konst av bide stort religiost och estetiskt virde. Jag tror inte,

"it d"i Ir fdr djlrvt att saga, att det ser ut, som om vi befunne oss

i b<irjan av en utveckling, som gir mot en ny kristen konst'

Torgil Magnuson.

FRANS \VE,RF'ELS "THEOLOGUMENA".
ir diktaren Frans Verf el tg4l avled i Kalifornien, antoSo minga
vlnner av hans skrifter, inte minst med tanke pi hans Bernadette-

foman och essayer, att han d6tt som katolik. Men fastin en sidan fdr-
modan utan tvivel kunde ligga nira till hands, hade det ej kommit till
nigon omvlndelse.

A, .r, hendelse kan jag brdraga till klarlnggandet av just denna detalj,
ty franciskanpatern Cyrill Fischer, som stod i nira forbindelse med Ver-
fel och anlitades av honom som ridgivare i teologiska frigorl, bercirde
nigon ging saken i sina brev till mig. De bida 6sterrikarna, som fiSr-
drivits frin sitt hemland av nazisterna, uppeh<illo sig som emigranter i
Kalifornien, pater Cyrill i Santa Barbara och Frans Verfel i Los Angeles.
Och det fOll av sig sjilvt, att franciskanen onskade att kunna f6rm&
forfattaren till det steg, som i paterns egna 6gon var det enda riktiga:
atr 6verga till katolicismen. Pater Fischer hlngav sig uppenbarligen,
iven eggad av \{rerfels tilltagande ryktbarhet (inte minst i f6lid av boken
om Bernadette), sedan minga ir tillbaka it denna tanke, och \Terfel
sjilv torde heller inte ha stlllt sig helt frimmande for den. Flans sista

essaysamling Zwisclcen oben u,nd, unten2 innehiller minga rader, som ej

kunnat skrivas utan djupgiende kinnedom om den katolska unkevirl-
den. Men till slut blev intet av saken, och pater Cyrill har nog vid slutet
av sitt liv gripits av otilighet over drcijsmilet och 6ver fifingligheten
av sina bemodanden. Detta fuamgir av ett brev, som han skrev till
mig den 2J februari 1944: >Jag gjorde honom (Frans Verfel) med
anledning av ett bes6k ftire jul uppmirksam pi hela sakfirrhillandet
och gav honom att betinka, om han inte lndi skulle konsekvent avsluta
sin vig med en konversion. Jag gav honom iven Lampings boks att
lesa. Han 'sysselsltter sig med denna tanke'. Men jag betvivlar, att

' Jft Credo 1946t 22J fr.
' Stockholm 1946, Bermann-Fischer.
" ibrolg,h hundrid gates b1t noted conuerts from twenty-two lancls. Milwaukee 1940.
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han nigonsin kommer att ta det steget. Jag utiivar i varje fall ej nltgot
tryck; jag'i,r ju slllan hans gist och kan pi si sitt knappast motarbeta
det inflytande, som annars regelbundet behirskar hans tankar och om-
domen. Minga slags sociala och ekonomiska 'hlmningar' torde lven
fdrdunkla hans syn och beslut. Jag kan blott bedja, att Gud mi giva
honom niden. Filmen 'Song. . .' (Singen om Bernadette) 1r mycket bra
och jag tror, att det fu Hollywoods f6rsta katolska film, sorn verkligen
ir fullt tillfredsstlillande.>>

Att det i sjilva verket ej helt f6rhdll sig si som pater Cyrill Fischer
frin sin sjilavirdssynpunkt och i sin vixande besvikelse fiirutsatte, kan
man sluta av den sista delen i Zwiscben oberu und unten, som bir titeln
Theologumena och dir i synnerhet av avsnimet med 6verskriften Yon
Christus und. lsrael. Men f6r att flrst| detta, miste vi fiirst nirmare
granska sjilva boken.

Frans Verfels essayer Zuiscben oben und unten betyda, si olika faser
i hans liv de ln tillh<jra (19J0-1944), dock vida mera In blott en essay-
samling. >De fyra kapitlen i denna bok iro fyra dokument om en ling-
varig kamp>, fcirklarar han sjilv i fiirordet. >Kampen giillde och giller
ett visst allsmlktigt och alltbehirskande sj2ilstillstind, som pi dessa sidor
har olika benlmningar, bland vilka 'naturalistisk nihilism' nog torde
vara det klaraste och mest triffande. Jag, forfattaren till dessa kamp-
skrifter, har alls icke fiitts lingt bort frin detta sj?ilstillstind, utan lik-
som i dess sk6te.> Det giller hir viktiga ting, som i hrigsta grad ron
den moderna virlden: s&dana som fcirsvaret av gudstron, kristendomen
och Kyrkan. Och de behandlas i >form av en bekinnelse> och ej i
>form av en underhillning>, sisom Verfel uttryckligen betonar. Dessa
essayer utgcira ett utdrag ur hans livserfarenhet, de lro hans t e s t a-
mente.

Llsaren mirker ocksi snart, att han miste taga dessa resultat, plt allvar.
Frans Verfel iiser ur diktarens djup. Hans of<jrskri,ckta vidrikning med
tiden uttalar cippet det som miljoner tinka. Den rcir framfdr allt den
olycksaliga polaritet, i vars kraf.tf;lt i synnerhet Europa dragits in: den
radikala nationalismen och den radikala socialismen. Verfel tyder dem
si, att han liter den religionsltisa genomsnittsminniskan, den genom den
mekaniserade tidsildern iven sin virdighet som minniska beriivade >man-
nen frin gatan> vara den egentliga upphovsmannen till denna polaritet.
Och hans analys f6rsciker framstllla, att >mannen frin gatan> klnner
sig bedragen pi sitt jag, urholkad i sitt inre, utnyttjad utifrin, och att
dirf<ir hans bida >>sciner>> overraga hlmnden fiir >faderns> fdrfelade liv:
den ildre >sonen> som kommunist, den yngre som nationalsocialist. Bida
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skafia sig >surrogatreligioner>, i det att de tro sig kunna itervinna det
jag, som fadern 6vergivit, i skenideal. Pi si sitt framsti den radikala
vlnstern och den radikala hogern som falska alternativ. I deras stille
miste, krlver \irerfel, det ritta alternativet >mellan ovan och nedan>>

tr'ida avgorandet mellan i ena sidan den materiella synen pi virlden
och i den andra tron pi anden.

Detta ar visserligen en djlrv konception, men den dr prdglad av en
genial insikt. Hir framsti liksom i blixtbelysning sammanhang, infdr
vilka man annars si ofta stir ridlos. Och den vlrld, som forbliver tron
rrogen eller soker att pi nytt itervinna densamma, erhiller dirmed ett
virdefullt stiid. Frans \{rerfel lyckas iven pi andra stillen med formu-
leringar, som iga en utomordentiigt avslojande kraft gentemot tidens
slagordsideologier. Och di tidsandan Ir en faktor, som vi minst av allt
kunna undgi, grir oss fcirfattarens tivedigsenhet 6ver sin tid goda tjinster.
Lisaren kinner sig ofta frestad att stryka under den ena raden efter
den andra f.or att uttrycka sitt gillande, att Yad, som siges ir si sant och
sittet att slga det si utmirkt. Uttryck som >sinne ftir realiteter>>, >>realis-

tisk nihilism>>, varmed \ferfel betecknar sina motstindares virld, om-
skriva just de slagord, som i dag ofta kompakta majoriteter arbeta med
for att sli ned den enskilde, som tror pi historiens heliga mening. Vi
i,ro ddrfor \irerfel tack skyldiga.

Frans Verfel bar ett vlrldsber<imt namn och hans r6st blir redan av
det skllet hord av hundratusenden. Nir han betecknar de av honom
avvisade viirldsiskidningarna som >heresi>, arbetar han visserligen med
ett sekulariserat begrepp, men det betyder i alla fall, att Kyrkans gamla
virdekategorier ha vunnit insteg i den stora litteraturen. Visserligen kom-
mer Verfel ur den krets av liberala skriftstillare' som innu fiir femtio
ir sedan ej uppmirksammade Kyrkan i annat in i polemiskt syfte. Han
siger sjilv, att han har >ftjtts inte alls fiirrran frin nihilismens sjllstill-
stind>. I denna bemirkelse betyder Verfel ett verkligt nirmande av
den modernistiska virlden till Kyrkan.

Men Frans Verfel har inte blott studerat Kyrkans lfua sL som man
objektivt unders<iker nigot frimmande. Minga teologiska stillen tyda
plt att han personligen assimilerat dem och imnar vidarebefordra dem
till sina lisare som ett slags nya uppteckrcr. Urgamla kyrkliga satser
visa sig plcitsligt vara hiigst moderna. Det skulle vara vardefullt att
underscika detta hans >iiversittningsarbete>, som kllder Kyrkans llra i
den moderna litteraturens sprikdrikt. Kanske att man hir kunde finna
ansatsef till en fiirbindelse med den moderna vlrlden, som den katolska
lekmannen ofta forgives sitker pi teologisk vig.
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Di Frans Verfel talar om gaturritt, personlighet, privategendomens
okrinkbarhet, framtr'ida oupph<irligt paralleller till kristna iskidningar.
Men han vigar sig innu lingre: han bejakar treenigheten, den kroppsliga
uppstindelsen, en personlig Gud, den katolska kyrkan, kristendomen som
enda frllsningsmedel. FIan kinner sig >i kraft av urgammal blods- och
vlsensfrindskap just sisom jude berittigad till f<iljande iskidning: Denna
virld, som kallar sig civiliserad, kan blott helas till sin sjil, om den iter-
finner vigen till den lkta kristendomen. Varf<ir? - si skola v?irldslig-
hetens klockare (die Kiister der Diesseitsgesinnung) ivra. Emed2n - si
miste den djupare insikten bekinna - vi icke ha pejlat, ja, knappast
ens anat Kristi lira. Emedan den i sina metafysiska och etiska virden
stir stjirnehdgt 6ver alla rirrelser i tiden. Emedan den stlller den rie
real-barbaren och den besatte aktioniren i Europa och omnejd inftir den
heliga paradoxen: 'Lev mot dina intressen f<ir sanningen och livet!'> (Sid.
t2L fr.)

Allt detta bevisar, att Frans Verfel intager en positiv st?illning till
Kyrkans lira, som han firr dvrigt ofta uttryckligen iberopar f.or att
stcidja sina teser. Men di han i andra sidan fdrklarar sig pi intet sltt
vara bunden, behandlar han den efter sin tanke och begagnar iven ockulta
och gnostiska synpunkter vid denna assimilationsprocess. Han kinner sig
nir allt kommer omkring som >konstnir>>, som har lov att handla efter
egna lagar. >>Konstniren lr den renaste antitesen till helgonet. Helgonet
ofirar sitt jag it Gud, konstnlren offrar sig sjilv it sitt eget jag>, fastslir
han med en viss djirvhet. (Ty vilken >>konstnlr>> menar han? Dock
ej den medeltida eller den konsekvent kristna?) - I alla fall rikar han
genom denna knappast nigonsin uppgivna jagauktoritet i motsigelse mot
helgonets virld, som han dock fiirsvarar pi andra stlllen. FIan kommer
till resultat, som en kristen aldrig kan bejaka.

Det rcir sig framf<ir allt om de redan omnimnda 3 3 aforismer i av-
snittet >>Kristus och Israel>>, som visserligen blott upptaga 26 fattiga tryck-
sidor, men 'dro av st6rsta betydelse fdr judens instlllning till kristendomen
och som uppenbarligen utgcira Frans Verfels mest personliga beklnnelse
i denna f.riga. I artikel 15 visar det sig till fullo, till vilken stindpunkt
han klmpat sig fram. Vi citera dlrf<ir denna artikel oavkortad:

>En jude, som trlder fram till dopfunten, deserterar i en trefaldig
klimax. F<ir det fiirsta deserterar han i profan bemirkelse frin de svagas,
de f<;rf<;l;das parti, frin dem, vilka fitt som sin lott en slrskild art av
historia, full av smilek och smlrta: detta steg tyckes minst sagt ej sirskilt
ldelt och genercist, lven om det ej skulle gilla nigon ligre opportunism
in frilsningen av den egna sjilen.
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Densamme juden deserterar vidare icke blott frin det nuvarande Israels
vanlrade och pinade gemenskap, han deserterar f.rin Israel inda ned till
Abraham, Isaak och Jakob. - Det ar redan ett svirt och betrinkligt
steg att vinda ryggen it ett profant folk. Men hur ofattban svirt [r
det icke, i synnerhet fdr den religiiist sinnade, att vanda ryggen it Guds-
folket, som har lidit sig frarn fr5;n Abrahams ftirfoljelse i Egypten till
ghettoslaget i Varszawa Zr 1943, evigt slaktat firr sin Guds skull.

Men fcjr det tredje deserterar denne jude, som trider fram till dop-
funten, frin Kristus sjilv, di han godtyckligt avbryter sitt historiska
lidande - !q1sn f<ir fiirkastandet av Messias - och hastigt, pi ett i
frilsningsdr amat, ej frirutsett vis trlder till Frilsarens sida, dit han kanske
enligt dennes heliga vilja icke alls hor, itminstone innu icke, och
ej nu och hir.>

Si liter den sextonde artikeln, som foretrider en egendomlig, mot-
sigelsefull teologi. Den riktar sig ju ej mot Kristus och Kyrkan, ja, over-
huvud taget alls ej mot dopet, si till vida som den erkinner Kristus som
hiigsta auktoritet, men den riktar sig mot att judar d<ipas. Dlrmed mot-
slger den dock Kyrkans uppfattning, ja, <iverhuvud taget all kristen
mission. Man kan dtuf.or fcirsti, att pater Cyrill Fischer, som sjllv ftir-
f.attaten skrift >Hur ser katoliken pi det judiska folket?>a i samma anda
som kardinal Faulhabers >>AJventspredikningar>>5, ansig alla sina bemii-
danden vara fcirgives. Han skrev till mig den 2J {ebruari 1945 z

>Mr. \{rerfel har sedan dess givit ut en liten bok 'Between Fleaven
and Earth', en brokig samling av tidigare avhandlingar. Boken 1r absolut
ett steg tillbaka i jimf<irelse med 'Bernadette' och tillbakavisas tlmligen
allmint, lven frin judisk sida, sisom han sjilv sade mig. Jag dr inte alls
f<jrvinad 6ver det. Men jag hade intet inflytande alls. S?irskilt dumt och
ologiskt och in mer oteologiskt ir det han konstaterar om det trefaldiga
frjrrlderi som en jude begir, vilken liter d<ipa sig. Jag dr r'd,dd, att han
fcirspiller omvlndelsens nid.>

Detta 1r visserligen ett hirt omdome. Pater Fischer talar hlr som sjila-
stirjare och teolog utan att gcira rittvisa it. de svira fijrutsittningar, som
bestlmma Verfels stillningstagande. Det Ir ocksi mtijligt, att den engel-
ska <iversittningen, som Verfel sjilv tyckte vara sl d&Iig att han (i en
dedikation till en vin) betecknade den som >en suddig fotografi> av origi-
nalet, gjorde bilden 'dn rnera forvriden.

Om vi har gi nigot nlrmare in pi Verfels argument, 1a sker det fram-
f<ir allt d;rfar att det ifrin missionens synpunkt alltid Ir av stcirsta virde,.

n P. Cyrill Fischer O. F. M.: Vie sieht der Katholik das |iidiscbe YoIk? \/ien 193J.u Kardinal Faulhaber: Kristendomen infdr ju.dhk-germanska problemet. Stockholm
1934, Ansgariusf6rlaget.
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att lAru klnna de djupaste grunderna f6r motpartens instillning. Psyko-
logen kan heller inte ftirneka irligheten, den goda tron i Verfels kon-
stateranden. Hans huvudargument er den otrohet han fiirebrir konver-
titen. Detta kan ej utan vidare fcirkastas, ty Verfel menar tydligen ett
dop av konjunkturskil. Detta liknar verkligen ofta en desertation eller
Ir itminstone den utveg, som faller sig littast fdr desert6r-karaktirer:
som flykt undan irdet eller Lor att skaffa sig sociala eller ekonomiska fdr-
delar, och det ir verkligen ,>mindre generirst>.

Men \[rerfel gor sig till advokat inte blott fdr en karaktarsfast trohet
utan iven far blodet. Den ftirebrielse, som tr'afr.ar den jude som vlnder
sig till kristendomen, 1r urgammal, och Verfels hillning skiljer sig pi
denna punkt f.oga f.r&n den iver, som avvisar konvertiten som )>renegat)>
och ger honom forlorad. Dirtill kommer den verkligt tragiska omsten-
digheten, att genom de oerh<trda judef<;rfc;ljelserna under det andra virlds-
kriget just denna hoppl<isa position fick avgcirande f<irstirkning. I artikel
16 fuamtr'ider detta sammanhang tydligt.

Man kan alltsi fullt f<jrsti Verfels psykologiska situation, men aldrig
hilla den fiir sann, sidan den tankemissigt formuleras. Skulle dessa pi-
stienden vara sanna, di skulle hela frilsningshistorien, vid vilken Verfel
dock fasthiller, fdrlora sin mening. Di skulle apostlarna och framfijr
allt Paulus ej vara annat en desertcirer, som flytt frin sin judendom,
sin fcirsta och sista plikt. Frans Verfel stAr her klart mot Paulus, som
han dock i huvudsak miste erklnna.

Frinsett detta skulle varken teologi eller filosofi medgiva, att sidana
begrepp som jtrdendomens >metafysiska roll> ha nigon mening: en sidan
roll skulle betyda ett evigt flngelse, ett andligt ghetto, som utesluter
en del av mlnskligheten for alltid frin sanningen och livet. Judendomens
vlrsta fiender hade ej kunnat hitta pi ett grymmare argument fiir dess
absoluta fcirbannelse. Att Kristus >kanske> skulle 6nska detta, att det
,>kanske skulle ske efter hans heliga vilja> 1r'fullkomligt of<irenligt med
den Kristi karlek till alla minniskor, som Verfel dock sj?ilv tror pi.

Frans Verfel befann sig uppenbarligen i en mycket fortvivlad stim-
ning, nlr han nedskrev dessa >Theologumena>, som, i synnerhet det sex-
tonde, motsiga sig sjllva. Men pi det settet gav han sig sj2ilv en >heresi>
i vild i likhet med dem, som han kunde irverbevisa om en sidan.

Robert Braun,
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Olga Alice Nygren: Helgonen i Finlands m'edeltidskonst. En
ikonografhk studie. 7: Finska fornminnesfrireningens tidskrift. XLVI: 1.)
230 s. Helsingfors 1945.

Jarl Gall6n: La firouince ile Dacie ile l'Ordre iles Frires-Pricbeurs.
L Hhtoire ginirale jusqu'au grand schisme. (Institutum historicum FF.
Predicatorum Rome ad S. Sabine. Dissertationes historice. Fasc' XII.)
XXXIIf zts s. Helsingfors 1946, Siiderstrdms.

J tvi nya finlindska dissertationer, verk av hogsta kvalitet och frukter
I av lingvarigt, redbart arbete, belysas olika sidor av det medeltida
Nordens kyrkokonst och ordensvisende. Jarl Gall6ns och Olga Nygrens
fingslande undersirkningar kunna i dubbel mAtto slgas inleda en ny epok
i vir forskning: dels kasta de nytt ljus trver fcjrut okenda eller bristfilligt
studerade omriden av Skandinaviens medeltida konst- och kyrkohistoria,
dels lro de skrivna med den djupa inlevelse och den kongenialitet med
det katolska emnet, som vil endast katolska forskare kunna prestera.
De mi alltsi vara fortjinta av en nigot utforligare presentation in vad
som brukar fiirekomma her.

Olga Nygren behandlar det avsnitt av den finska medeltids-
konsten, som bildframstillningarn^ ay helgonen utg<ir. I en vacker, in-
spirerad inledning redogcires fiir den medeltida konstens visen och fiir
helgonens stlllning i katolsk teologi, liturgi och konst. Medeltidskonsten
stir framf<ir allt i Kyrkans tjinst, fastslis det, dess >>intention ar att
farharliga Gud och att framstella den uppenbarade religionens mysterier
f6r minniskorna. Det Ir ocksi ut in amni.bus glorificetur Deus den efter-
strivar estetiska vlrden. - Det 1r Sterskenet av den gudomliga skiin-
heten den vill finga i sin strivan efter estetisk effekt.> Denna konst
vill mer in smycka, den vill f6rkunna. Motivvalet vid kyrkorummens
utsmyckning bestlmdes av de kyrkliga myndigheterna; konstniren gjorde
sig glllande >endast genom sitt arbetes art och kvalitet och sin stil>.
Helgonens liv och underverk utg<ir en av medeltidskonstens viktigaste
motivgrupper. Ett stifts liturgiska utveckling avspeglas pi ett levande
sltt i dess bestind av helgonbilder.

Siv?il i inledningen som senare avvisas uppfattningen av helgonkulten
sisom ett slags polyteism. Den katolska instlllningen till helgonen >>bott-
nar i den fasta tron pi den kristna gemenskapen, som trotsar dciden>,
>den vittnar om en levande och optimistisk tillit till de Heligas samfund>.
Olga Nygren ir inte den f6rsta, som tagit avstend frin en tidigare
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forskargenerations vana att draga paralleller mellan helgonen och de
gamla hedniska gudomligheterna (det har pi nordisk botten gjorts av
bl. a. Ahnlund och Jaakkola), men det kan inte gciras nog eftertryckligt.
Man kan nlmligen innu en och annan ging m6ta detta fdrlegade resone-
mang. Senast i Gustaf Nlsstrcims Forna dagars Suerige (1941)' ett ypper-
ligt planschverk med stundom rett bristfillig text (ett fel som identifie-
ringen av apostlabilden frin Norra Vinga, den bekanta ,kornguden
frin Vinga>, med S:t Olov ir lindrigt i jlmf<irelse med uppgiften att
den medeltida bikten skulle kontrolleras av dolda vittnen), fir man lisa,
att ,madonnanr> har drag av efesiernas Diana och sldesmodern Isis, att
S:t Erik tagit arv efter fruktbarhetsguden Frd och hyllats som en >irings*
gud> och att S:t Olov ><ivertog den frejdiga sangvinism, som lidde vid
Asa-Tors gestaltrr, och vira konsthistoriker envisas med att fiirklara den
basunblisande S:t Mikael som en kristnad Heimdal, oaktat attributet
motiveras av Uppenbarelsebokens skildring av de sju basunblisande ing-
larna (kap. 8-11) och fdrekommer lven utanfdr Norden. Man borde
fiir framtiden vara forskonad frin sidana lingsokta spekulationer.

En ikonografisk undersokning av denna art miste ge stort utrymme
it attributen. Seden att fiirse helgonframstillningar med kinnetecknande
attribut slog f<irst omkr. 1200 igenom pi allvar (man m<iter den fiirst
i den franska stenskulpturen) men spred sig sedan mycket snabbt och
var inom nigra decennier klnd inda uppe i Skandinavien. Helgon-
attributen erbjrido ju stora f<irdelar bide ur praktisk och estetisk syn-
punkt.

S:ta Anna, Frilsarens mormoder, brukar framstlllas med sin dotter
Jungfru Maria och Jesusbarnet, ofta blrande dem btigge. Atskilliga
Anna sjilv tredjebilder iro bevarade i Finland frin medeltidens sista
irhundrade, nir Annakulten var ytterst populir i hela Visterlandet. Pi
tvi finska Annaskulpturer bar helgonet egendomligt nog krona ovanpi
sitt hustrudok; Nygren forklarar, att detta &tergir pi den apokryfiska
traditionen om att Anna var dotter till en furste vid namn Isaskar.
Altarskipet i Viiri har en framstillning av den heliga familjen (eller
kanske man hellre biir slga: den heliga slikten) i samlad grupp - 

g3s
Anna med sina mln, dottrar, svirstiner och barnbarn. For rikssvensken
'ir detta motiy bekant bl. a. frin det fiirtjusande altarskipet i Amsbergs
kapell i Dalarna. Medan S:t Josef ej ?ir avbildad som sjllvstindig figur
utan endast i scener ur Jesu barndomshistoria (kulten av Jesu fosterfader
blev ju riktigt populir fcirst under eftertridentinsk tid), iro bilder av
Frllsarens ftiregingare, Johannes d6paren, ytterst vanliga. Dennes igen-
kinningstecken lr Agnus Dei-bilden, syftande pi hans bekanta utta-
lande >Se Guds lamm>. Vanligen ar han framstilld i eremitens kamel-
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skinnsdrikt. Pi nigra finska bilder har han dessutom ett djurhuvud vid
sina f<itter, vilket enligt Nygren m<ijligen kan symbolisera hans eremitliv
bland dknens vilddjur. Aven som fcirebedjare vid yttersta domen fiire-
kommer han i Finlands medeltida konstbestind.

Framstillnin gar av det samlade apostlakollegiet lro vanliga, slrskilt
pi altarskipen. Den stitligaste 1r dock kalkmilningen pi Rimito kyrkas
korvigg. Man mciter i den finska konsten iven de tolv mottagande den
Helige Ande pi pingstdagen eller sisom vittnen till Kristi himmelsfird,
Marie dod och Marie upptagelse i himmelen. Mot slutet av medeltiden
har seden att avbilda apostlarna med sprikband, pi vilka den apostoliska
trosbekinnelsens olika avsnitt lro textade, varit vanlig iven hir. Apost-
larna iterges alltid i antik kostymering, till skillnad fr8;n andra helgon,
vilka bruka avbildas i drlkter, som voro moderna dL iffigavarande bilder
utfcirdes. Undantag utgiir endast den i Compostela i Spanien begravne
S:t Jakob d. I., vilken avbildas i Compostelapilgrimernas drlkt med mussla
i hatten. Di tvi finska triskulpturer avbilda Jakob d. a. med mussla i
handen beror detta pi tyskt inflytande. Apostlarna ha alla sina individu-
ella attribut, vanligen deras martyrredskap: Paulus har svlrdet, Andreas
det X-formade korset, Bartolomeus kniven o. s. v. Apostlafursten Petri
allbekanta attribut nyckeln har sin naturliga fdrklaring (Frilsarens ord:
>Jag skall giva dig himmelrikets nycklar>); aposteln och evangelisten
Johannes' attribut kalken syftar pi den legend, enligt vilken han t<imde
en giftbigare utan att ta skada. Petrus, Paulus och Johannes ha av gam-
malt sina individuella typer utformade: Johannes framstilles silunda som
en skaggl6s yngling (Nygren berittar om en finsk Johannesbild, som
av misstag uppfattats som ett kvinnligt helgon), och Petrus avbildas med
kort, lockigt hir och sklgg samt kranstonsur, rund ansiktsform och stora,
livliga iigon. Petrustypen iterglr mdjligen pi ett autentiskt portr'att,
medan Paulustypen (hcig, kal panna, ling nlsa, lingt sk?igg) har en
litterdr inspirationsk?illa. En skulptur frin Lundo, fiirestillande en pive-
krcint, sklggig gestalt, med bokpise i handen, har i Meinanderc Medeltid.a
altarsklp ocb trdsni.derier i. Finlands hyrkor (190s), ett for sin tid be-
tydande verk, tolkats som S:t Gregorius; Nygren pipekar, att vi hlr
ha en Petrusbild framfcir oss och nlmner liknande Petrusframstlllningar
sivll frin Norden som frin kontinenten. Bland de ovriga apostlafram-
stillningar, som hon berattar omr minnes lisaren sirskilt scenerna ur S:t
Andreas' legend i Lojo kyrkas sakristia (en unik bildserie i Nordens
helgonikonografi) samt nigra ovanliga Bartolomeusbilder: en kalkmil-
ning i Lojo, dir aposteln har skor pi fcitterna (ett tyskt drag; apostlarna
bruka annars framstlllas barfota) och en annan i Kumlinge kyrka i den
ilindska arkipelagen, dbr han bir sin avflldd'a hud pi en sting iiver axeln
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(iven detta ett tyskt drag). Framstillningen av S:t Petrus som de saliga
sjllarnas vlgledare in i paradiset'it, framhiller Nygren' ett motiY, som
fiirutom i Norden endast ir kint frin Frankrike; annars brukar en
lngel spela denna roll.

De fyra eyangelistsymbolerna, Matteus' ingel eller minniska, Markus'
lejon, Lukas' oxe och Johannes' iirn, forekomma i Finland framfor allt
som dekorationer i korvalven och pi triumfkrucifixens korsindar.

Bland rriartyrerfla och bekinnarna intaga de >fyra huvudjungffurna>,
s:ta Barbara (med torn och kalk), s:ta Katarila ay Alexandria (med
svird och hjul), S:ta Dorotea (med blomsterkorg) och S:ta Margareta
(med drake) en bemirkt plats ocksi i Finlands konst. De utscikta mil-
ningarna pi det i Finlands nationalmuseum i Helsingfors fiirvarade Ny-
kyrkoskipet iterge Barbaras legend. Milningarna aro utfotda av Mister
Francke i Hamburg och utgcira den fijrnlmsta klenoden i landets medel-
tida konstbestind. IJtomordentligt populir har den visa martyrjungfrun
frin Alexan dria varit. Hon ir oftare avbildad In nigot annat kvinnligt
helgon, med undantag for Guds moder. Pi altarskipet i Sunds kyrka
pi Aland, ett verk av tysk proveniens, har hon ovanligt nog en duva
som attribut. Fcire Nygren har helgonbilden tolkats som >>obekant helgon
med figel>. Forskarinnan har vidare lyckats identifiera ytterst intressanta
framstlllningar ur hennes legend, bevarade pi reliefsmyckade tt'it'avlor
i virmo kyrka och pi kalkmilningarna i Lojo kyrka. De sistnimnda
avbilda scener ur Katarinalegenden, som endast enstaka ginger mota i
Italien. S?irskilt identifieringen av Katarinalegenden i Lojo miste beteck-
nas som en betydande konsthistorisk landvinning.

Andra fornkristna rrrartyrer, sisom S:ta Apollonia, S:t Erasmus, S:t
Gdran, S:t Kristofer, S:t Laurentius och S:t Sebastian (recensionen kan
inte medtaga alla), velkinda frin vir egen medeltidskonst, m6ta oss

Iven i virt brodedands. Christophorus betyder Kristusblrare; detta namn
har fijranlett bildframstillningar av den helige, som bir Kristusbarnet,
och bilden har i sin tur givit upphov till den bekanta legenden. Kristofers
martyrium ir avbildat i Hattula och Lojo kyrkor, mdjligen, pipekar
Nygren, efter mcinster av en i Tyskland ir lJ20 utgiven trlsnittssamling
med samma motiv. Helgonet anropades mycket som beskyddare mot ofcir-
beredd d<id, och man ansig, att den dag man sett en Kristofersbild kunde
man ej <iverraskas av briddiid. Fiiljaktligen finner man i Bjdrn| kyrka
en milad bild av Kristofer, b'drande ett sprikband med inskriften
>Christophore sancte, virtutes sunt tibi taflt&, qui te mane videt, noc-
turno tempore ridet> (helige Kristofer, du har si stora dygder; den som

ser dig om morgonen, skall Ie, nir natten bryter in). En kalkmilning i
Lojo kyrka, firrestlllande Laurentius, utdelande allmosor (ett ritt ovanligt
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motiv, som lnnu en ging visar, hur ikonografiskt hemmastadd Lojo-
mistaren varit), har fcire Nygren felaktigt tolkats som en scen ur Elisa-
beths av Thiiringen legend! I samband med redogrirelsen fcir Apollonias
ikonografi r'd"ttar Nygren ett i Sueriges kyrkor beginget fel: en kalkmil-
ning i Hiver<i har dd'r tolkats som S:ta Agata, oaktat attributet - tingen
med den utdragna tanden - siger oss, att det ir friga om Apollonia
(Agata har liksom denna en ting som attribut, men hon bir den dlr-
emot ofta i sitt avskurna br<ist). Ett i Norden mindre bekant helgon
ir S:ta Kristina av Bolsena. Hon pitriffas dock tre ginger i Finlands
medeltida kalkmilningar, fdrsedd med ett eller flera av sina martyrred-
skap: kniv, kvarnsten och pilar (tvi av Kristinabilderna ha fcire Nygren
fitt felaktiga tolkningar). Pesthelgonet S:t Rochus, avbildat med en
pestbdld pi benet, har m6jligen, slger Nygren, f<iranlett det finska ordet
rokko, namnet pi en epidemisk bdldsjukdom.

I Hattula och Lojo, de finska kyrkor, som iga de rikaste och intres-
santaste freskomilningarna, finnes legenden om kejsarinnan Flelenas iter-
finnande av det heliga korset behandlad. Att motivet fcirekommer i
Hattula fir sin fiirklaring ay att kyrkan var invigd till det Heliga Korset.
Kyrkan har under medeltiden agt ett undergiirande krucifix eller en
korsrelik och varit en bertimd vallferdskyrka. Drottning Margareta f.or-
ordnar i sitt testamente, att man fcir hennes sjdlaro skall g<ira vallferder
bl. a. till de heliga korsen i Stockholm, Solna och Hattula.

Ett avsnitt i Olga Nygrens bok 1r agnat it kyrkofiderna, ett an at
it ordenshelgonen. Bland de senare moter man S:t Antonius eremiten,
skyddspatron filr antoniternas brirdraskapr sorn hlr i Sverige hade ett
kloster i Tiveden. Han har i konsten olika attribut: T-korset, den tippna
boken, svinet och bjillran, alla foretridda i Finlands medeltidskonst.
Svinet och bjlllran piminna om ett av brcidraskapets privilegier: antoni-
terna uppf<idde f<;r sina fattiga skyddslingars rikning svin, som voro
fridlysta och sisom klnnetecken buro en bjellra kring halsen. S:ta
Gertrud, abbedissa i klostret Nivelles i Syd-Brabant, har i konsten en
kyrkmodell som attribut. Det ir ovisst, huruvida en kalkmilning i Hat-
tula, fcirestlllande ett kvinnligt helgon med miiss, som klittra upp f<;r
hennes kllnning, frjrestiller Gertrud, vilken stundom framstillts si, eller
den frin fem rikssvenska kyrkor kanda apokryfiska S:ta Kakukylla, som
anropats mot rittors skadegtirelse. S:t Dominikus och S:t Franciskus lro
i Finland foretridda med tre slkra bilder vardera; S:t Petrus martyr,
S:ta Katarina av Siena, S:ta Klara och S:t Bernardinus av Siena (med
tre biskopsmitror vid f6tterna; motivet forekommer lven i Sverige, t. ex.
i Roslagsbro och pi altarskipet i Skee kyrka i Bohuslin) med vardera
en bild. Olga Nygren gcir det pipekandet, att medan medlemmar av
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S:t Dominikus' orden i stcirre utstrlckning'dn f.tanciskanerna voro verk-
samma som konstnlrer (Fra Angelico och Fra Bartolomeo foretrlda t. ex.
pi ett lysande sitt den dominikanska konsten), har franciskanordens stif-
iare i hrigr e grad in dominikanordens fingslat konstnirers fantasi och
inspirerat till bildframstlllningar - Giottos fresker h<ira till de ildsta
och mest bertimda.

Sirskilt intressant ir naturligtvis avsnittet om de nordiska helgonens
ikonografi. Av s:t olov ha i Finland, som hos oss, otaliga bilder funnits;
nlstan varje kyrka har dgt. en sidan. Den lldsta bevarade finska helgon-
bilden 1r en trlskulptur frin Rusko kyrka, fijrestlllande S:t Olov. Som

bekant avbildades den norske helgonkonungen med en yxa och trampande
pi en liten hopkrupen figur, vilken pi de ?ildre framstlllningarna utgdres
av en mansgestalt, pi de senare av ett mlnniskoh6vdat, krcint vidunder.
Olga Nygren anser, att den trampade figuren repfesenterar den under-
kuvade hedendomen och ondskan och att signerna om trollet Skalle och
om Olovs broder Harald, som i sin fcirbittring forvandlade sig till en
led orm, inspirerats av det ikonografiska motivet, icke tvlrtom. (Ett
pipekande: det Olovsattribut, som ofta uppfattas som ett ciborium eller
,"likv"riottt, b<ir snarare, sisom Joseph Braun framhiller i sin Tracht
und Attribute der Heili.gen i.n d,er deutscben Kunst, anses som ett stop
eller en pokal och syftar antingen pi bruket att dricka S:t Olovs minne
eller pi det under, som skedde, di kung Olovs dricksvatten fdrvandlades
forst till iil, sedan till honungsmjdd, sist till vin.) Finlands nationalhelgon,
biskop Henrik av lfppsala, har ett attribut, som erinrar om ett av Olovs:
han avbildas nimligen trampande pi sin baneman (i folksignen kallad
Lalli). En hel framstlllning av S:t Henriks legend finnes ocksi, ingra-
verad pi de kopparplitar, som tlcka Henrikskenotafiet i Nousis' kyrka
(Finlands forsta domkyrka). Detta stitliga, unika konstverk, skinkt av
biskop Magnus Tavasr, 'ir daterat till 1420-talet; dess proveniens ir oslker,
men i varje fall 'ir det utlendska arbetet wtf.ort. efter detaljerade anvis-
ningar av inhemskt ursprung. Frin vir egen kyrkokonst vilkinda och
klra gestalter som S:t Erik, S:t Sigfrid och S:t Botvid saknas ej heller
i kyrkorna <ister om Bottenhavet. Av S:ta Birgitta finnas, som ju at att
venta, m&nga bilder bevarade. Nygren urskiljer tvi Birgittatyper, en
realistisk och en romantisk, fdretridda i Vadstena klosterkyrka av de
tvi allbekanta triskulpturerna (se Lindbloms planschverk Den beliga Bir-
gi.tta, pl. 1-4). Till de uts<iktaste finska representanterna fiir den ro-
mantiska Birgittatypen hcira en triskulptur frin Karis' kyrka och en
altarskipsmilning i Urdiala kyrka (firgplansch i Rinnes arbete Pybti
Henrik). S:ta Katarina av Vadstena lr tillsammans med sin moder av-
bildad pi altarskipet i Nidendals birgittinkyrka, med sina sedvanliga
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attribut lampan och hinden; pi en kalkmilning i Hattula lr hon endast
fiirsedd med lampan. En bild av S:ta Agnes bland Lojo kyrkas kalk-
milningar, fiirestlllande helgonet med ett lamm, som fdrtroendefullt kli-
ver upp lings vecken pi hennes klinning, har forut tolkats som Katarina
av Vadstena med hinden, oaktat helgonet lr framstillt med lingt hir
som en jungfru och ej med dok som en gift kvinna eller klosterfru. Ny-
gren har rattat felet. Recensenten erinrar sig i detta sammanhan1t att
en av skulpturerna pi det i G<iteborgs museum fdrvarade altarskipet
frin Kullings-Skrivde felaktigt tolkats som S:ta Agnes med lammet,
ehuru det av ordensdrikten frarngir, att det dr friga om den svenska
Katarina med hinden.

Till slut erinrar Olga Nygren om att det fragmentariska tillstind,
vari landets katolska konstbestind befinner sig, forhindrar l<jsandet av
minga ikonografiska gitor. Hon fastslir, att Finlands helgonikonografi
mottagit impulser frimst fri,n tvi hill: Sverige och de tyska dstersjci-
lenderna. Det rent nationella fdretrldes frlmst av Henrikskenotafiet,
tillkommet pi finskt uppdrag och intimt anslutande sig till Henriks-
ofiiciet. Ftir civrigt iterfinner man knappast nigot i ikonografisk be-
mirkelse nytt och nationellt i landet. De finska medeltidskonstnlrerna
>respektera det internationella och lagbundna i den medeltida helgoniko-
nografiens vlsen, och deras verk er en lank i den starka kedja, som f<ir-
enar vir kultur med den vlsterlindska kristenhetensr>.

Efter att ha lagt Olga Nygrens utomordentligt vilskrivna bok ifrin
sig klnner man bide de finska medeltidskyrkorna och de viktigaste ka-
tolsha helgonens livs-, kult- och konsthistoria. Man har stiftat bekant-
skap med nigra av landets frlmsta konstskatter: Nykyrkoskipet, Hen-
rikskenotafiet och freskomilningarna i Hattula och Lojo, och de nyttiga
lardomar, rikssvensken har inhlmtat om helgonlegender-na och deras iter-
givande i bild, kan han nu tillimpa vid besok i sina egna kyrkor. Illustra-
tionsmaterialet, vilket pi grund av de ridande krisfdrhAilandena blivit
ritt knapphindigt, ger till sist en f<irestillning om det barbariska sitt,
pi vilket finska kyrkor kunde restaureras vid firrra irhundradets slut.
Emil Nervander fiirsig silunda kalkmilningarna i Lojo med fiirklarande
underskrifter pi finska och svenska och betecknade scenerna ur Katarina-
legenden sisom >Obekant legend>, sisom man kan se av bild 9-lL i
boken. Man kunde tycka, att sidana inskrifter nu limpligen borde
fcirsvinna eller itminstone indras, sedan Olga Nygren gjort det obekanta
bekant.

Dominikanorden eller predikarbriidernas orden ir indelad i s. k. pro-
vinser. En av dessa, Dacien, omfattade Norden och ostersj<ilinderna.
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Jarl Gall6n har i sin nyligen ventilerade avhandling skrivit pro-
vinsen Daciens historia frin dess begynnelse fram till 1378. Kommande
delar av verket skola, upplyser han i inledningen, fortsltta provinsens
historia till dess uppliisning pi tlOO-talet och behandla dess inre liv. Ett
populirt svenskr sammandrag stilles lven i utsikt och er hiigeligen 6nsk-
vart, d& ju denna pi franska skrivna avhandling aldrig kan ni en bredare
nordisk publik.

En fragmentarisk medeltida krijnika, Hi.stoila ordinis predicatorurn in
Dania 1216-1246, lr den enda killan till vir kunskap om predikar-
br6dernas ankomst till Skandinavien. Pi Marie upptagelses dag l2l9
upptogos i Bologna de forsta skandinaverna, Simon frin Sverige och
Nikolaus frin Lund, i dominikanorden. Tydligen hade de vunnits fiir
det nya samfundet genom Reginald av orl6ans, som just di predikade
i Bologna och hos den akademiska ungdomen vickte en storm av hin-
f<irelse fiir sin vin Dominikus' orden. Pi uppmaning av prosten Gaufred
frin Sigtuna, vilken resr till kurian i sin konungs irenden, skickades
de nu av Dominikus dll Sverige och anlende dit pi sommaren 1220.
pi grund av lrkebiskop olov Basat6mers ovilja kunde de emellertid ej

fArbliva i Sigtuna utan meste s<ika skydd hos stormannen Knut Holm-
gersson Linge pi Sko. Under tiden tog en annan skandinav, Salomon
frin Arhus, ordensdrikten i Verona piskdagen t220 och begav sig
sedan till Danmark med brev frin piven och den helige ordensstiftaren
till konung Valdemar Seier och irkebiskop Andreas Sunesen. I Danmark
sammantrlffade broder salomon med den pivlige legaten Gregorius de
Crescentio, vilken tog honom till tolk. Pi uppmaning av legaten l;t
Andreas Sunesen &r 1223 (tvi ir efter S:t Dominikus' dird) grunda kon-
ventet iLund., vilket alltsi blev det firrsta dominikankonventet i Norden.
Hlr intridde nu firrutom broder Salomon lven de ovannimnda briiderna
Nikolaus och Simon, och den sistnlmnde (ej broder Salomon, sisom det
av f<irbiseende anges pi sid. 11, rad 3I, och sid. 13, rad z+1 valdes till
prior.

Lundakonventet hdrde till ordensprovinsen Teutonia, tills provinsen
Dacia ir 1228 upprdttades. Detta ir begynner en oavbruten serie pro-
vincialpriorer iiver Dacien, 6ver vilka vi ha en lista, som ir fullstindig
till bOrjan av 1300-talet. Den firrste i raden lr Rano, f. d. domprost i
Roskilde, under vars doariga styrelse orden fick fotfiste i Norge och
Sverige. Mellan l24L och L26l styrdes provinsen av broder Absalon,
en man av rika andliga givor och i besittning av stor ynnest sivil hos

Danmarks konung som biskopar, flitigt utnyttjad som medlare i kyrko-
politiska frigor och vid underhandlingarna mellan Danmark och Norge.
Under Absalons tid utvecklade sig provinsen oavbrutet. De nordiska
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konventens ilder framgir av provincialakterna av t252 och 12t4 samt
av de annaler, vilka brukat benimnas sigtuna-annaletna men vilka, som

Gall6n tidigare pivisat, hldrrora frin Skinningekonventet. Det nlst ildsta
nordiska konventet ir Ribe. Vi.sbykonuentet har tillkommit mellan 1228
och t230. L237 fingo Sigtuna och Sktinninge sina konvent, 1239 Skara,

t243 Kalmar och Ltiddse, 1244 Ydsterfr.s. Vid Absalons diid lgde pro-
vinsen rcdan 22 eller 23 konvent.

Dominikanordens utbredning miste liksom franciskanordens, framhil-
ler Gall6n, ses inom ramen av de medeltida stidernas utveckling. Medan

franciskanerna garna stjkte de smi kdpingarna, grundade dominikaletna
hellre sina konvent i biskopsstlderna eller i de stora medelpunkterna fot
det intellektuella och kommersiella livet. Silunda fingo alla danska kate-
dralstider sina dominikankonvent (det jyllendska biskopssitet Biirglum,
som ej var stad, blev utan). Det danska irkestiftets konvent voro, fdr-
utom Lund, Haltnstail (fcirst nimnt 1264), Ahus (1243) och Htilsi'ng'
borg (1275). Medan dominikanerna i Danmark voro firremil fcir stor

"at"it;" sivil frin biskoparnas som frin kungamaktens sida, kan i Norge
.tt ,nirrt motstind mot tiggarotdnarna forspcirjas, slrskilt frin domkapit-
lens sida. Dominikanorden fick endast tre konvent i Norge (i Nidaros,
Bergen och Oslo), franciskanorden sex (i dessa tre stif$steder samt i
Ttirirb"rg, Marstrand och Kungah:illa). De ildre ordnatnahade ju redan

itskil[g;'klosrer i det f<iga befolkade landet. Gall6n bet'ittat en lustig
episod, som belyser Bergenkanikernas oglstvinlighet mot de nykomna
predikarbrcid"rrr". Pi Island vunno mendikanterna aldrig intrlde. I
Sverige var mottagandet av dominikanorden till en bilrjan ritt kyligt,
men 

*situationen 
fiirindrades totalt med Jarlers bestigande av Uppsala

Irkestol 3r 1234. Denne 'var en stor beundrare aY orden och blev efter
sin dod 1211 begraven i dess kyrka i Sigtuna. Orden gjorde under hans

episkopat snabba framsteg i sverige: ,pi tolv ir blevo sju nya konvent
uppraitade i ett land, der kristendomen lnnu icke tringt si djupt>.
pi"tr"rrr" f6r dessa konvenr voro vll valda: Sigtuna var Mllardalens
gamla kyrkliga och kommersiella centrum, Skara och Visteris voro bi-
Jkoprrat"n, Skenninge visserligen ej biskopsstad men site _fiir en aY 6ster-
gatiands tvi prostar, L6dcise var vistkustens, Kalmar <istkustens mest be-

tydande hamnstad.
Konventet i Abo, grundat l24g,h& j?imte visby och Reval till >sjo-

konventen> (si forsoker jag dversitta >domus maritime>>), tillkomna
under korstigen mot hednrn garna i Finland, de baltiska linderna och

NordtysklanJ. G..rrrd"ttdet av dessa konvent er ett av de intressantaste

kapitlen i ordens nordiska historia. Revalkonventets grundliggning ut-
gO, "tt led i den danska missionen bland esterna, piboriad av Valdemar
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Seier och Andreas Sunesen; efter ett tidigare misslyckat frirs<ik kom kon-
ventet till stind fu 1248. Aven konvenret i den gotthndska staden,
vilken spelade en si utomordentligt viktig roll sisom formedlingsort
mellan nord och syd, <ist och vist, var tillkommet fiir att utg6ra en
bas fcir missionsverksamhet bland de baltiska folken. visbykonventet
nimnes fdrsta gingen i ett pivebrev av ir !230, vari dess brdder upp-
manas att predika korstig mot de otrogna preussarna. Piven gjorde sedan
korstigspredikandet mot Ostersjdlindernas hedningar nlstan till ett pri-
vilegium f<jr dominikanerna. Dessa ha fiirresten icke n<ijt sig med att
blott uppmana d,e troende till kamp mot hedendomen utan lven f<iljt
korsfararna <iver havet. Det finska konventet, grundat efter Birger jarls
korstig mot tayasterna (av Gall6n daterat tilli'r r23B eller 1239, i stillet
f<;r till !249, sorn forskningen fcirut felaktigt gjort), kom att spela en
oerh<trt betydelsefull roll for sitt land; det synes ha varit landets fcirsta
kyrkliga institution, och dess br<ider fingo verkligt missionsarbete pi sin
lott. Gallin har f.rarndragit tvenne hittills okenda pivebrev, som bevittna
den roll, dominikanerna spelat i Finlands kristnande; piven ger i dessa
brev visbypriorn (de synas nlmligen ha utferdats fore Abokonvenrets
tillkomst) ratt, att. dispensera nykristnade finnar, som leva i iktenskap
med sliktin gar i tredje eller fjdrde led eller &dragit sig vissa kyrkliga
straff. Bland nordiska lender blev Finland S:t Dominikus' land par pr6-
f6rence; det antog ju ocksi dominikanliturgien som stiftsliturgi.

1200-talets senare hllft Ir, fastslir Gall6n, i Skandinavien liksom an-
norstedes predikarordens gyllene tid. Flera av provincialpriorernas namn
stanna i lisarens minne. Augustinus de Dacia (diid 12gt) 'ir forfattarcn
till verket Rotulus pugillaris.l olavus de Roskilde (d6d 1308) figurerar
i berittelsen om ett Dominikusmirakel: nlr han en ging pi aftonen till
den helige patriarkens dag predikade i Nastveds dominikankyrka om S:t
Dominikus, ikallade en stum broder helgonets hjllp och blev bonh<;rd
innan predikan var slut. om Petrus de Roskilde berlttas der i etr av
vira Eriksmirakler, att, han efter att ha anropat den svenske helgonko-
nungens f6rbciner lyckades komma civer den stormiga vrttern. Till de
mirkligaste hindelserna i ordens nordiska historia under denna tid hora
grundandet ay tre kvinnliga dominikankonvent. S:ta Agnes' systrakon-
vent i Roskilde grundlades L264 av de danska prinsessorna Agnes och
Jutta. Dessa uttrldde dock senare ur samfundet och itertogo di en
stor del av de gods, som de vid sitt intrlde donerar, vilket gav anledning
till en lingvarig process. (Juttas senare amorcisa 'iventyr ha f. d. fitt
sk<inlitterir behandling i Erikskrdnikan och i Heidenstams Bjllboarvet.)
Sk-d,nninge d.ominikansystrakonuenf kom till stind fu l2SI genom petrus

t En redogdrelse fdr detta verk iterfinnes i Cretlo: 1929:236 fi..
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de Dacias och hans andliga dotters, den heliga Ingrids, fromma iver.
Der var i litterirt avseende en fiiregingare till Vadstena; Fornsvenska
legendariet har tillkommit pi Skinningesystrarnas initiativ. S:t Johannes
ddp"ren, systrakonuent i Kalmar grundades fu 1299 av adelsdamen Mar-
gareta Gustavsdotter.

Dominikanorden kom aldrig att L$ Danmark och Norge fi samma

iivervildigande kulturella betydelse som fcir sverige och Finland. I de

ftirstnamida linderna hade ju det kyrkliga livet redan fore predikar-
brijdernas ankomst nitt en rik utveckling. Gall6n skildrar, hur domini-
kanerna togo den danska kungamaktens parti i dess lingvariga kamp
mot irkebiskoparna. Konflikterna kommo att. f.A cidesdigra fiiljder f<ir

sivll det kyrkliga som det politiska livet i Danmark. I Norge noterar
man upprepade ir"karserier mot konventen frin det sekullra pristerska-
p"., ,iii. H.lt "rrr,orlunda 

var f<irhillandet i det svenska riket. Hir
irade dominikanerna en stor uppgift i att hi;ja landets intellektuella och
religiosa nivi. >Predikarordens stora epok sammanf<ill silunda med en

fOriyelse av den kristna kulturen, vari S:t Doniinikus' silner till stor

del bidrogo.> Magnus Ladulis' regering ?ir i kyrkligt avseende en vir-
blomstrin-gens tid. Ordens samarbete med sekulirpristerskap och adel

blev det Lest idealiska. Predikarbriiderna bidrogo mycket till organi-
serandet av det kyrkliga livet, studietna, de svenska stiftens liturgi, Eriks-
kulten. De tjlnade som formedlare mellan kontinenten och Sverige.

Bland dominikanska biskopar mlrkas Johannes, f<irst biskop av Abo,
sedan lrkebiskop av Uppsala, samt Israel Erlandsson, Eriksmiraklernas
upptecknare, biskop av visteris. Bida hade varit priorer i sigtuna.
Sigturrakorr-renret gynnades f. <i. kraftigt sivil av biskoparna som av

"d"lrr; minga avlatsforminer ftir konventet och donationer till detsamma

vittna darom. ,rTestamentens och donationsakternas torra notiser llta
oss fiirsti, hur hdgt man skattade predikarbr6derna och deras mission

(laudare, benedicere, pradicare). Och detta inflytande utcivade briiderna
just vid den tid, di grundvalarna lades till den svenska staten och det
,rr.rrrk" samhellet.> Sigtuna och Skinninge, vari Petrus de Dacia en tid
var lektor, voro kulturella centra. Under denna tid tillkom dven Striing-
ndskonuentet (1268). I samband med skildringen av dominikanernas
ftrrhillande till stiftsbiskoparna ber'dttar Gall6n om biskop Henriks av
Link6ping testamente, skrivet i Marseille och i Akkon pi vigen till det
heliga landet. >Detta testamente ger ett vackert intryck av tidens reli-
gi6Ja broderskap. Under sin resa hade denne svenske biskop gjort besok

i- cistercienserklostret Ter Doest nira Briigge och i dominikanklostret i
Marseille, dir han deponerat kliider. Vid hans sjukslng i Marseille se

vi tvi skandinaviska dominikaner, studerande frin Montpellier. Han
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avreste till det heliga landet trots sin sjukdom; anlend till Akkon kande
han sina krafter aytaga och fann herberge hos trinitarierna. Efter sin
dtid vilade han i franciskanernas kyrka.>

Under 1300-talet synes orden ej ha spelat samma dominerande roll
som tidigare. Dlrtill kommer, att kellorna for denna tid iro sparsam-
mare. Pi Magnus Erikssons initiativ grundas konventet i Stoch-bolm
(1343). Under denna tid tjinstgora dominikaner i stor utsrrickning
som pivliga penitentiarier, d. v. s. som representanter for nordiska bi-
skopar vid kurian. (Gal16n har frirut skrivit om de skandinaviska peni-
tentiarierna vid kurian under medeltiden i Historisk tidskrift fdr Finland
1937.) Ej mindre in tolv predikarbrcider bestiga biskopsstolar, bland
dem J6n Halld6rsson, som blev biskop i Sk6lholt och infdrde Helga Leka-
mens fest pi Island. Vad Sverige och Finland betriffar, fortsltter det
goda fOrhillandet mellan virldsprlsterskapet och predikarbroderna oav-
brutet. Det belyses t. ex. av lrkebiskop Olov Bjiirnssons supplik tilt
kurian angiende vissa littnader i de faststlllda dietforeskrifterna for
predikarbrriderna, >alldenstund dessa i virt land iro mycket nyttiga for
Guds heliga kyrka>. Man har iven frin denna epok itskilliga testa-
menten frin biskopar och prester, konung och adel till firrmin for domi-
nikanerna och deras konvent. Blott tvi exempel skola hlr anf<jras. Ar
1330 testamenterar kaniken Brynjulv i Sringnis till dominikankon-
ventet i samma stad >nauem meam que dicitur skuta>> (mitt skepp som
kallas skuta), vilken ju, som Gall6n pipekar, kunde komma brciderna
vll till pass f<ir deras ferder pi Milaren. Fru Bengta Algotsdotter, hustru
till lagmannen i Vlrmland c,ch stithillaren i Finland, ger 1336 en gird
av 40 silverrnarks virde till systrarna i Skinninge, ,rmed vilka hon 6nskar
vara i livet och i ddden>. Ett f6rfattarnamn 'ar v'irt. att notera: Lau-
rentius frin Vaksala, broder i Sigtunakonventet, av vars hand man har
nigra innu otryckta teologiska arbeten.

1300-talets mitt inleder en period arr en viss kulturell och moralisk
tillbakaging fcir provinsen Dacien. Digerdodens herjningar bli odesdigra
fdr de i de tittbebyggda stiderna beligna dominikankonventen; dertill
komma inb<irdeskrig och allmint oslkerhetstillstind i landet. En av Bir-
gittas uppenbarelser innehiller en skarp kritik av rvenne dominikan-
biskopar. Men virt 1300-tal ser ju i stillet en ny orden uppsti. >Vad
ett stort religiiist snille som den heliga Birgitta kunde verka iivergick
S:t Dominikus' och S:t Franciskus' medelm&ttiga efterfiiljares andliga
krafter. Den historiska utvecklingens striim vlljer en ny fira. Sigtunas
och Skinninges plats intages av Vadstena, den dominikanska rankens av
den birgittinska.,>

Nigra av vir dominikanforskares mest dverraskande resultat innehillas
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i ett par exkurser, behandlande S:t Dominikus' resor till Danmark och
dateringen av Petrus de Dacias brev. Av en noggrann granskning av
klllmaterialet (d. v. s. den av Jordanus av Saxen fofiattade Dominikus-
biografien och den s. k. Cronica prior) f.ramglr det, att den helige ordens-
stiftaren och hans biskop, Diego av Osma, tvi ginger besokt Danmark
(Marchia Dacie, som det heter) med anledning av den spanske konungen
Alfonso VIII:s giftermilsplaner for sin son Ferdinand. Emellertid funno
de den tillimnade furstebruden d<id, och de skyndade nu till piven, av
vilken Diego beglrde afi f.A limna sitt biskopsimbete, pi det att han
och Dominikus fritt skulle kunna d,gna sig it hedningarnas omvindelse.
Man har frigat sig vilka hednafolk, som varit f<iremil for de bida
spanjorernas missionsnit. Gall6n ger svaret: de ha i Danmark blivit vitt-
nen till de korstig, som just vid denna tid planerades och utfdrdes av
den danska kyrkan och som g?illde de innu icke kristnade preussarna,
balterna och finnarna. Det var i denna mission de ville medverka. Deras
begiran avslogs emellertid av piven Innocentius III, och de fingo ett
nytt uppdrag: att bekimpa den albigensiska heresien i Sydfrankrike. I
varie fall har Diego informerat piven om Nordens kyrkliga fdrhillanden,
och Dominikus gkimde aldrig sin forsta kallelse, som giillde de nordiska
hednafolkens omvindelse. Den snabba dominikanska expansionen i Nor-
den ir ju ocksi pifallande.

Fcir den grundliga kronologiska underscikningen av Petrus de Dacias
och Kristinas av Stommeln sammantr'dfianden och brevvlxling kan hlr
ej ndrmare redogciras; si mycket skall blott segas' att Gall6n bevisar, att
Petrus under &ren 1277-79 varit prior i Visteris, ej lektor i Strlngnis,
sisom man filrut ansett, och att hans sista resa till kontinenten igt rum
1287 och med anledning av generalkapitlet i Bordeaux, ej ir 1281 och
till generalkapitlet i Bologna. Exkursen om Petrus de Dacia 'tu 8*falid.
av en tabell, som belyser tillkomsttiden av Petrus' och Kristinas brev,
oumbarlig fiir dem, som i framtiden skola studera den gripande historien
om den gottlendske predikarbrodern och den stigmatiserade jungfrun i
Stommeln.

Dominikanorden har med Jarl Gall6n fitt sin store nordiske historiker.
Nir den planerade fortsittningen kommit ut och verket silunda ir
fullstindigt, kommer det ztt utgilra en av milstolparna i vir kyrko-
historiska forskning. De religidsa ordnarnas historia i Skandinavien har,
som han sjilv slger i inledningen, anda till vira dagar varit ett oriirt
imne; man har nrstan blott skrivit de enskilda klostrens historia, och
Gall6ns verk vill i motsats hartill behandla en provins inom en centrali-
serad orden och taga denna provins sisom en helhet. Framstlllningen
ir medryckande, bevisfiiringen logiskt bindande och killgranskningen
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minutiiist noggrann: Gall6n har fiiresatt sig att aldrig godtaga ett av en
tidigare historiker vunnet resultat utan att ha granskat det i ljuset av
sj?ilva k2illan; vanan att ej g3' inda till klllorna utan n6ja sig med arbeten
i andra hand har, som han framhiller, tyv'arc lenge hlrskat och fcirorsakat,
att felaktiga uppgifter lrvts frin f.lrfattarc till f.6rf.attare. Nigot som
man av frireliggande historiska skildring fir ett sirskilt starkt intryck
av 'itr den offerglada entusiasm, varmed dominikanerna i Sverige och
Finland, nyss kristnade, innu knappt civiliserade lander, gingo till sitt
stora uppdrag; den ungdomliga religirisa henforelse och kulturella ambi-
tion, som var utmirkande fcir folkungatiden, detta av dominikanska id6er
si starkt priglade tidevarv" Detta f6rsta band av >Provinsen Dacien
inom predikarbrcidernas orden> Ir ett fullgott exempel pL att en god
historisk undersrikning ocksi kan vara uppbygglig,

Tryggue Lunddn.
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KATOLSKA

Den Helige Faderns radiotal
iulen 1946.

Det har nog aldrig i minniskosliktets
och Kyrkans historia funnits en julfest och
ett irsskifte, di den tragiska motslttning
skarpare framtrltt som rider mellan fri-
dens budskap frin Betlehem och den inre
och yttre oron i en virld som alltf<ir ofta
llmnar rittens och sanningens vlg. Knappt
hade minskligheten undkommit ett fasans-
fullt krig, vars verkningar iinnu fortfa-
rande uppskakar alla, di den sig en av-
grund iippna sig mellan sina f6rhoppningar
frin i gir och verkligheten frin i dag, en
avgrund som det ej tyckes sti i nigon
minsklig makt att kunna sli en bro <iver;
minniskan kan visserligen f<irstdra, men
ensam kan hon icke bygga upp igen. Redan
tvi ir har gitt, sedan kanonernas din har
tysrnar. Krigshlndelserna pi slagfilten har
f6rt med sig en obestridd seger fiir den
ena parten och ett nederlag utan like f6r
den andra. Siillan har i vlrldshistorien
svirdet si skarpt skilt segrare och beseg-
rade it. Det av gl?idje iiverskummande
segerruset har f<irsvunnit. De oundvikliga
svirigheterna visar sig nu i hela sin grym-
het, och <iver allt mlnskligt planerande och
bestimmaade stir Herrens ord: >Av deras
frukt skolen I kinna dem> (Matt. 7:20).

Ett kan ej betvivles: segerns frukt och
bakslag ?ir hittills icke blott outslgligt
beska fiir de besegrade, utan de utg6r ocksi
en kiilla till minga bekymmer och farliga
tvister bland de segrande. F<iljderna av
denna splittring har vuxit till sidana di-
mensioner, att ingen som ilskar mlnsklig-
heten - och allra minst Kyrkan som alltid
har uppfyllelsen av sin mission i tankarna

- kan sluta sina iigon f6r denna syn.
Kyrkan, som av sin gudomlige Stiftare har
sints till alla folk far *t leda dem till
den eviga frllsningen, har icke fcir avsikt
att ingripa eller taga parti i rent jordiska

PERSPEKTIV.

stridigheter. Hon ir moder. Av en moder
fir man icke kriva, att hon skall f6redraga
eller awisa det ena eller det andra av sina
barn. Alla utan skillnad miste hos henne
finna denna omtenksamhet och generiisa
kerlek, denna timhet, som ger hennes trogna
sdner kraft att med fasta steg gL fram pit
sanningens och ljusets konungsliga vig och
som inger de fdrlorade och vilsegingna
lingtan att Atervenda under hennes moder-
Iiga ledning. Kristi kyrka, hennes tjinare
av tlla klasser och kretsar, har kanske
aldrig nigonsin haft ett sidant behov av
denna upplysta, till vatje ofrer beredda
kirlek, som icke kinner nigra jordiska
skrankor och mlnskliga f6rdomar, sisom
nu under denna vir tids tringmil, inf<;r
vilka alla de gingna tidernas smirtsamma
skickelser synes fdrblekna.

Det 1r blott kerleken, Virt heliga aposto-
liska lmbetes plikt, som driver Oss att tzl^
pi denna julafton. Blott det allena ir grun-
den f6r att Vi riktar Oss till hela v5rlden,
pi det att etervigorna m& bdta Vira ord
intill vlrldens grinser och uttrycka Vira
sorger och bekymmer, V&r b6n och Vira
gl6dande f6rhoppningar. Vi giir det i fiir-
triistan att minga idla och f<irstiende hjir-
tan, iven utanf6r den katolska gemen-
skapen, mitte lyssna till Vir vidjan och
verksamt understiidja den, Vi har icke f6r
avsikt att klandra utan att uppmuntra, icke
att anklaga utan att hjalpa. >Fridens tan-
kar och icke ofirdens>> (Jer. 292 fl) be-
vekar Virt hjirta och Vi skulle glrna vilja
vicka sidana iven innerst inne i Vira
Shiirares sinnen. Vi vet, att Vira ord och
avsikter ldper fara att missuppfattas och
misstolkas som politisk propaganda. Men
mdjligheten av felaktiga och illvilliga tolk-
ningar kan icke s'dtta lis far Vir mun. Vi
skulle anse Oss ovirdiga Virt lmbete, det
kors som Herren har lagt pi Vira svaga
skuldror, och Vi skulle tro Oss f6rrida
sjllarna, som vlntar av Oss sanningens klara
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ord och en siker ledning, ifall Vi' f6,r att
undvika illvilliga utliggningar, skulle tveka
att i en sidan avg6rande stund gtira allt
som ir m<ijligt fdr att vicka de triitta sam-
vetena och kalla dem tillbaka till att upp-
fylla sina plikter inom Kristi heliga strids-
skara. Ingen vetoritt kan nigonstides upp-
stlllas mot Kristi befallning: >Gin ut och
liren!>> Med osviklig lydnad mot l(yrkans
gudomlige Stiftare bemddar Vi Oss och
skall Vi iven i framtiden bem6da Oss in-
till Vira krafters slut, att fylle YFrr mission
som sanningens fiirsvarare, rlttens beskyd-
dare och fdrklmpe fiir humanitetens och
kirlekens eviga principer. Vid ut<ivandet av
denna Vir plikt kan Vi visserligen stota pA
motstind och ofdrstind, men Vi styrkes
av tanken pi den lott som tillfitll Frllsa-
ren sjilv och hans efterf<iljare. Vi piminner
Oss aposteln Pauli trdsterika ord: >>Fdr mig
betyder det fdga, att minniskor setta si8
till doms 6ver mig, Det Ir tlerren som lr
min domare> (1 Kor. 4:3 f).

Det var att frukta, att efter den gigan-
tiska virldskonflikten vigen frin krigets
slut till fredens avslutning i dessa fdrvir-
rade och stormiga tider skulle bli ling och
besvlrlig. Men att detta tillst&nd, ehuru
nigra betydande framsteg gjorts, fortsltter
utan att dess Inde, nhr och hur, kan f6rut-
ses, denna osikerhet och obestlndighet,
dessa indld,sa anormala f6rhillanden -detta ir ett klart symtom f<ir ett ont som
utgiir ett sorgligt k'dnnetecken f<ir vir epok.
Kriget har framkallat en vlldig verksam-
het, dlr fdrdes blixtkrig under hlpnads-
virt utnyttjande av alla milit'iriska medel

- men desto lingsammare sker nu fredens
verk och det rider en allm?in osikerhet i
urvalet av de metoder som skall tilllmpas
och i faststillandet av de mil som skall
efterstrlvas. Nlr den si kallade atlant-
pakten f<ir f<irsta gingen publicerades, lyss-
nade alla folk. Man andades littare' Men
vad finns kvar av denna plan, dess bud-
skap och bestimmelser? Ftirkimparna fdr
denna plan och dess med entusiasm hilsade
>fyra friheter> har hmnat arenan, och
pakten har blivit en skugga av sig sjilv, en
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fdrfalskning av dess ursprungliga ideal. Vi
erklnner gi,rnt de anstrlngningar som se-
dan ungefir ett ir tillbaka gjorts av fram-
stiende statsmin pi konferenser, som nls-
tan oavbrutet fiiljde pi varandra, fdr att
tillfredsst?illa alla anstlndiga minniskors
varma <inskningar. Men de stridiga me-
ningarna, det dmsesidiga misstroendet och
misstinkliggtirandet blottar det diskutabla
vdrdet av de redan fattade besluten - allt
detta har lagt i iippen dag den svaga livs-
kraften hos kompromisser och l<isningar
som har den politiska makten och prestigen
som grundval och som limnar blott besvi-
kelse och missn<ije kvar i allas hjiirtan. I
stlllet f6r att nerma sig freden, befinner
sig folken i hela virlden, men i synnerhet i
Europa, i ett tillstind av stendig oro, som
f<trr eller senare hotar bli en eldhard for
nya konflikter. Den som ser och begrundar
allt detta, gripes djupt av stundens allvar
och kinner behovet att framlagge inf<ir de
statsmen, i vars hlnder minsklighetens ve
och vll och fredens lyckliga tillkomst eller
bankrutt ligger, tre saker att betinka:

Den f6rsta betingelsen f<ir att motsvara
folkens f6rvintan, for att dimpa och si
sminingom helt biliigga den oro, som pligar
dem inom landet, och for att liisa de fet-
liga internationella splnningarna, ir denna:
att de styrande riktar all sin energi och
goda vilja pL ett. r6ja ur vigen den nu
ridande outhirdliga osikerheten och pi-
skyndar en definitiv fred f<ir alla stater.
Visserligen har den m'dnskliga naturen un-
der de linga krigsiren och nu i denna
efterkrigstid visat en otrolig uthillighet i
motstandet mot de otaliga och outsigliga
lidanden som den var utsatt f<ir. Men nu
ir m&ttet rigat och motstindskraften hos
miljoner minniskor uttdmd. Fjldern har
redan spints fdr hirt, det behdvs ej mycket
fcir att bringa den att brista, och detta brott
kan fl iidesdigra fiiljder. M?inskligheten
vill iter kunna hoppas, Alla som vet, att
blott en snar iterging till normala ekono-
miska, rittsliga och andliga f<;rhillanden
bland folken kan rldda vlrlden undan obe-
rikneliga skakningar och oroligheter, som
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blott skulle friimja ondskans svarta makter,
hyser ett verkligt och levande intresse f<ir
en snar och allmln fred. Gdren alltsi allt
f<ir att det kommande iret mi uppleva av-
slutningen av freden!

En annan maning riktas av alla ritt tln-
kande till statsledarna: Ni alla vill, att Edra
namn en ging med gyllene bokstiver mi
inskrivas i den bok som berittar om m'insk-
lighetens vllgdrare. Tanken att Ni en gAng,
even utan Eder personliga skuld, kunde
komma att stlllas vid skampilen som
minsklighetens f<;rdlrvare, kommer Eder
att beva. Uppbiden diirfiir alla Edra kraf-
ter av vilja och makt, f<ir att ge Edert
fredsverk prlgeln av sann rlttvisa, vidsynt
vishet och 6rlig tj?inst i hela den miinskliga
familjens solidariska intressen. Den djupa
fiirnedring, som drabbat minskligheten i
foljd av det f6rskrickliga kriget, miste
ovillkorligen tivervinnas och repareras ge-
nom en moraliskt hiigtstiende och oklan-
derlig fred, som lir de kommande sliktena
att bannlysa det brutala v&ldets anda och
att A@tge rittens id6 den frimsta platsen
som frinr<ivats den med brottsligt vild.

Vi erk'dnner ett det iir ?idelt handlat av
de statsmen, som vigrar att lyssna till
himndens och hatets f<irfdriska riister och
utao ro bemddar sig att ni en idealisk fred.
Men med erkinnande far alla dessa oegen-
nyttiga anstringningar - vem vill pisti
att detta nu snart till 'dnda lupna ir med
alla sina diskussioner och fdrhandlingar h*
kommit med en klar, till sina huvudlinjer
logiskt ordnad plan, som skulle vara i stind
att hos alla folk vicka fdrtrdstan pi en
framtid full av lugn och sikerhet? Utan
tvivel kan ett sidant fruktansviirt krig,
som slipptes ld,s genom ett orettvist angrepp
och fortsattes Sven nlr det redan visade sig
vara oiterkalleligt fdrlorat, icke helt en-
kelt avslutas genom en fred utan garantiei
f<ir att sidana vildshandlingar icke mera
kommer att upprepas. Men alla repressiva
och preventiva bestlmmelser fir dock blott
vara medel, som underordnas det hdga och
Idla milet: en sann fred, som - utan att
fringi de ntidvindiga garantierna - slgl-
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ligen skall tjiina till att aterfiirena och
fdrsona segrare och besegrade.

Varje opartisk iakttagare miste erkinna,
att dessa ofrinkomliga principer under det
f6rflutna 6ret gjort framsteg hos minga,
icke minst i f<iljd av de bakslag, som pi ett
smlrtsamt sitt ingrep i segerstaternas egna
livsintressen. Med tillfredsst?illelse fast-
stiller Vi ocksi, att tungt vigande och
kompetenta rdster h<ijes mot att nigon som
helst segermakt mittldst utnyttjar det nu-
varande llget och att de besegrades livs-
f<iring och socialekonomiska iterhimtning
mer in niidvZindigt inskrinkes. Den omedel-
bara kontakten med det outsigliga elinde
som nu rider i nigra av de besatta omridena
har i mEngas hjirtan vickt en kinsla av so-
lidariskt ansvar fdr dess effektiva lindrande
och slutgiltiga tjvervinnande. Denna hill-
ning ir lika mycket en'ira f.6t de ena som
en uppmuntran fdr de andra. Dlrtill kom-
mer i senaste tid lnnu en faktor, som spor-
rar llngtan efter freden och viljan att
effektivt frimja den. Den moderna tek-
niken har skapat och forts?itter att skapa
nya fd,rstdrelsemedel med allt kraftigare
verkan, till den grad att den f<irskrlckta
mlnskligheten tror sig se sanna spdken ur
helvetet. Pi si sitt kom avrustningens pro-
blem att stlllas i medelpunkten av den
internationella diskussionen och det ut ifrin
helt nya synpunkter och med en tidigare
aldrig k?ind intensitet, si att hoppet vak-
r'ar ^tt det kan bli verklighet som man
frirut fdrgives strivat efter. Ingen gllder
sig mera dver dessa vllgrundade f6rhopp-
ningar in Kyrkan. Men trots allt detta vill
det vid tingens nuvarande lige synas som
om man med stor sannolikhet hade att fdr-
venta, att de framtida fredsfdrdragen icke
blir mera 'ilr ett op'u.s imPerfectum - ett
ofullginget verk, ty de kommer nog att te
sig ftir ej si fi av sina egna upphovsmin
mera som resultat av kompromisser mellan
de olika politiska makternas tendenser och
ansprik 5n som uttryck fdr deras personliga
id6er om sann rrtt och billighet samt
humanitet och vishet.

En tredje maning: Om Ni vill ge Edert
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verk, som skall slkra den nya ordningen
och freden, fasthet och bestind, om Ni vill
hindra att det icke fdrr eller senare gir i
kras, vare sig i fitljd av sin egen hirdhet
eller dirf<ir att det i praktiken icke kan
genomf6ras, eller i fiiljd av de fel och
brister som det iir behiiftat med, eller i
foljd av de luckor och otillrlckligheter
som ir oundvikliga pi det hir stadiet eller
i fciljd av sina reella och psykiska verk-
ningar som fdr stunden innu icke kan be-
riknas - om Ni alltsi vill fdrhindra allt
detta, biren di omsorg for att Ni icke
isidositter mdjligheten att kunna anbringa
korrekturer efter ett klart faststlllt fdr-
farande, i hindelse av att folkens majoritet
eller fcirnuftets och billighetens r<ist liter
sidana f<irendringar framsti som sklliga
och 6nskvlrda eller kanske som nddvln-
diga. Om man ser pi ritningen av en
maskin, kan den synas vara absolut perfekt
i sin strlnga matematiska precision; men
den kan visa betydande brister si snart
man provar den i verkligheten, ty dir ut-
sittes den l:itt f<ir en mingd ofdrutsedda
tekniska tillfiilligheter. Hur mycket mer
mi di icke i den moraliska, sociala eller
politiska ordningen ett projekt kunna synas
vara fullgott pi papperet, men tiden och
erfarenheten, dir de psykologiska momen-
ten spela den fdrsta rollen, kommer f6rst
att visa, om det duger, Visserligen kan man
icke f<irutse allt, men det vittnar om klok-
het att lita en d6rr iippen ftir senare
omlndringar eller en eventuell jiimkning.
Om Ni handlar pi det viset och lyssnar till
de ord, som kompetenta talesmln fd,r den
offentliga opinionen har sagt vid minnes-
viirda tillflllen, kan Ni vara sikra pi att
Ni icke ligger nigot hinder i vigen ftir
Edra egna rltt uppfattade intressen, och
Ni ger di hela den mlnskliga familjen ett
lysande exempel genom att visa, att det icke
finns nigon annan vig, som slkert f6r till
den efterlingtade freden, in den att anyo
uppfostra minskligheten till en anda av
broderlig solidaritet.

Hur sk6nt lr det icke att vandra i ljuset,
nir man skrider fram pi en siker vlg!

t0

Skiden ljuset, ni alla, som fiirenas med
virldens Frllsare genom samme tro! F<ir
atr gota vigen ljus lyser det frin stjirnan,
som glSnser tiver Betlehem. Om man vill
siika sig tillbaka till de rlttvisans grund-
satser som leder till freden, miste man gi.
till Betlehem, miste man iter draga sig till
minnes Dens fdreddme och hra, som ifrin
krubban intill korset icke kiinde nigon
h<igre kallelse [n att uppfylla den him-
melske Faderns vilja och att lyft^ \'i!A-
den upp ur villfarelsens natt och syndens
smuts; di maste man iter bli medveten om
att man star under den gudomliga lagens
majestlt. Aldrig nigonsin har virlden haft
ett sidant behov av att itervinda till de
grundsatser som f<irkunnas frin Betlehem
in i viru dagat.

Ingen som ir kristen fir undandraga sig
den strid som vi i dag har att fiira mot
den antireligi6sa anstormningen. Vilka for-
mer, metoder och vapen, vilka ord, siita
som honung eller fulla av hat, eller vilka
forkl:idnader fienden in mi anvinda, det
spelar ingen roll: Ingen kan urslktas, ifall
han resignerar eller liter sig skrlmmas-
Taktiken mot Kyrkan ?ir alltid densamma:
>Sli herden, och firen i hjorden skola fdr-
skingras.> Denna taktik 5r likasi gagnlds
som ohederlig, Den upprepas pi de mest
olika platser och vigar sig fram nistan till
S:t Petri stol. Kyrkan ir icke r'ddd, iven
om hennes hjerta bl<ider, visst icke fdr sia
egen skull, ty hon har gudomliga ldften pi
sin sida, men vll dlirf& art. si minga sjilar
gir fdrlorade. Flennes annaler piminner
henne om, hur ofta den vildaste anstorm-
ningen mot hennes starka och orubbliga
klippa uppl6stes i skum, vid den klippa, pi
vilken hon siker om sin odddlighet vilar.
I dag som i gir miste alla anstringningar'
att besegra och skingra henne stranda vid
livskraften av det dnculam. caritatis - det
kirlekens band, som fdrenar herden och
hjorden med varandra.

Om nigot kan tr6sta och uppmuntra oss

i detta svira, men lugna uppfyllande av vir
plikt, si Ir det, fdrutom vir fdrtriistan
pi Honom som utvlljer det svaga f6r att
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komma det starka pi skam, den fasta iiver-
tygelsen att kunna rikna med biinen, tro-
heten och vaksamheten av en acies ordinata

- en ordnad hirskara, vars beredskap och
erfarenhet redan trotsat de sviraste pr6v-
ningar.

Det kommande irets stora fara lr den
hungersnd'd som hotar lender och folk.
Alla miste bidraga med sin hjalp, ftir att
lindra och om mdiligt stilla den fruktans-
vlrda ndden, frarnf& allt den n<id som
drabbar barnen och ungdomen, Ut6ver alla
grinser, som skiljer stater och nationer,
miste vi ricka varandra hlnderna. Pi rui-
nerna av en civilisation, som missaktade
evangeliets bud, miste vi bygga den kristna
statsordningen, dir kirleken ir hdgsta lag.

Vi till<inskar alla Vira lyssnare den >Guds
frid, som iivergir allt f6rstind> (Fl. a:7)
och meddelar alla Yirc Slskade s<iner och
ddttrar i hela vlrlden, som underpant pi
den nid som givits oss genom Guds mln-
niskoblivna Ord, Vir faderliga, apostoliska
vllsignelse.

(Sc bw e izeris c h e Kir c h enze itun g,
1942 t l.)

Katolikerna och de Fiirenade
Nationerna.

F6r katolikernas stellningstagande till de
Fdrenade Nationerna ger A. C. F. B e a I e s
i den engelska tidskriften The Suorcl (dec.
1946) bl. a. fdljande riktlinjer:

Ingen kristen kan sikerligen gi med pi
F. N:s konstitution som den nu 5r. Men
samtidigt miste varje kristen fiirsti att
alternativet till en sidan organisation ir
yttersta kaos och katastrof; och att, om vi
fdrsummar att s6ka fdrb'ittn det vi har,
si iir vi ansvariga inf<ir Gud f<ir resultatet.

Katolikerna tenderar naturligwis att se

problemet i ett dubbelt sammanhang: F. N.
sidant det ir och den internationella ord-
ningen sidan den borde vara enligt den
katolska kyrkans mening.

Det skulle vara modigt att pisti, att
mlnsklighetens hopp inte krympt ihop me-

dan man konstruerade F. N:s maskineri.
Allt sedan dess bilrjan har det funnits en
klyvning mellan tvi synpunkter: Den som
framhillit lagen och den som framhillit
makten. Lagens fdrkimpar sade, att basen
fdr det nya Nationernas f6rbund miste
vara full likstilldhet mellan aIIa nationer
inf6r nationernas lag, smi som stora, mlk-
tiga som svaga. Den katolska pressen har
sirskilt kimpat f6r denna synpunkt. Mak-
tens f<irkempar sade i andra sidan att min-
niskorna kommer att begabba lagen, om de
har styrka att gora det ostraffat, varfdr
det enda sunda och praktiska, realistiska
settet att organisera vbrlden fdr fred skulle
v^r^, att stilla alla under de mlktiga sta-
ternas h6ga auktoritet - de fem storas -eftersom det kommer att :oata fred si
linge dessa hiller ihop sinsemellan, medan
det i alla fall blir kaos, si snert de sdndras
i fiendskap, vare sig lagen finns eller inte.

De fiirra sade, att lagen miste uppritt-
hillas lven om minniskorna sviker den. De
andra limnar ingenting att svika, efter-
som de sitter makten f6re lagen - och
deras isikt segrade. Makten, inte lagen Ir
F. N:s innersta grund. Si var det i teori,
och ett irs erfarenhet av det vilbekanta
vetot har faststillt det i praktiken.

Vilken iir nu den katolska kyrkans syn
pi saken? Vad slger vir hiigste ledare?

Piven ir iiverhuvudet fdr den institution
som bela kristenheten f<irr erkinde som
hiigsta auktoritet i friga om moralisk led-
ning, privat som allmin. Katolska kyrkan
har ocksi en vidstrickt och vd,rdnadsvlrd
erfarenhet av alla minsklighetens idder och
vanor. I dag har pived<imet f6rlorat sin
vlrldsliga makt (med undantag fdr Vati-
kanstatens 0,44 kvkm) och kan tala med
en odelat andlig r6st. Kyrkan kan ocksi
falla tillbaka pi en ling tradition av stu-
dier och praktik pi de internationella pro-
blemens omride: S:t Augustinus pi 300-
talet, S:e Thomas ab Aquino pi 1200-talet,
de latin-amerikanska juristerna Suarez och
Vittoria pi 1500-talet, den store Taparelli
d'Azeglio pi 1800-talet och dr Guido Go-
nella i dag. Trots att den Heliga Stolen
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berdvats sin viirldsliga makt talar den i
vira drgar till ungefir 400 miljoner av mln-
niskosliktet, Eom ser i den sin h6gsta and-
liga ledning, och i0 miljoner av dem finns
i det Brittiska Imperiet och U. S. A. Slut-
ligen har pivarna sedan 1878 bjudit viirl-
den en detaljerad analys av vira sociala och
internationella problem, och angivit de lin-
jer efter vilka kristen demokrati borde l6sa
dem. Dir finns arbetarnas Magna charta
av Leo XIII Er 1891, Benediktus XV:s
fredsfiirslag &r 1977, Pius XII:s radiotal
julaftnarna under de sista krigsiren och
hans storartade ftirsvar av demokratien ir
1944, pL irsdagen av krigsutbrottet, f,iir
att inte tala om hans ftirdd,mande av nazis-
ternas, fascisternas och den ateistiska kom-
munismens totalitarism. Alla dessa uttalan-
den kriver eftertryckligt gehiir, och >>mln-
niskorna av god vilja>> kan inte fdrbigi
kravet. De limnar dem slutligen, som vil
'ir, ej rtan avseende. Vad slger nu piven?

Det har redan ofta pipekats frin olika
hill, att det ir en pifallande likhet mellan
vad piven slger och vad N.F. f6rs6kte g6ra.
Den nuvarande pivens berdmda fem punk-
ter i hans fredsprogram frin julen 1939
betonade f6r det forcta alla nationers ratt
till liv och sjilvstindighet; detsamma
gjorde f6rbundsf6rsamlingen. Piven under-
strdk f6r det andra n6dvindigheten av
fortgiende avrustning; sammaledes gjorde
frirsamlingens artikel 8. Piven pipekade,
liksom fdrbundet, behovet av en internatio-
nell domstol frir att dtima internationella
tvister och krlvde att det skulle finnas
tillricklig makt bakom den (sanktioner).
Han krivde fi;r det fjerde skydd f6r mino-
riteternas rd'ttigheter; fdrbundsf<irsam-
lingen gjorde detsamma i den fruktbaraste
av alla sina punkter, den som handlar om
mandat och fdrvaltning. Vad >maskineriet>>
betrlffar lr den allmlnna sikerheten, som
fdrbundet planerade, och den som piven
tillridde, en och samma sak.

Meo iar finns 'en lika anmirkningsvird
och mycket viktig skillnad. Pivens femte
punkt behandlar inte den internationella
ordningens organisation utan dess motiv.
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F{an tinker ej si mycket pi maskinen utan
pi dess f<irare. Det Ir h?ir han vidhiller,
att statsmlnnen och deras folk miste vara
genomsyrade av den klrlekens anda, som,
mirk viil, inte blott er det hdgsta uttrycket
for v&t kristna religion, utan ocksi kan
tjina som ett f6renande band med dem,
som inte beklnner den. Men i f6rbundets
organisation finns inte alls nigonting om
detta. Och det ir den stdrsta lexa som
virlden, enligt kristen synpunkt, i stort
sett ennu har att ldra: att den mest full-
indade ritning alltid Ir utlemnad till den
arkitekts godtycke som skall anvlnda den;
att den b2ista bil i viirlden kan fdrstdras
av en berusad f6rare eller av en med defekt
syn. Det lr slkerligen en elementir san-
ning, men den miste alltid framhillas.

Dettt ir ett crux. Statsmlnnens av-
g<iranden ?ir alltid niidvindigt tekniska.
Men de borde vara mer in si, De borde
v*a moraliska.

Ar denna punkt >>abstrakt> och gagnl<is?
fnte om vi iter ser nirmare pi vad piven
verkligen sade. Kirnan i fredspunkterna
ir nummer tre: behovet av en internationell
domstol. Denna tredje punkt innehiller
den elementira princip, sedan linge hyllad
i engelsk ritt (och i all sann rltt), att man
inte kan vara bide advokat och domare i
en egen tvist, Man miste acceptera en dom
av tredje man. Antag f6r ett <igonblick att
vi uppnir det i internationella angellgen-
heter, och allt annat honmer pi. sin filats,
Finns en vlrldsdomstol med makt att kalla
staterna till skiljedom och att bringa dem
att underkasta sig dess rittvisa dom, finns
ej lingre n|got tdttffudigt behov av natio-
nella rustningar. Domstolen hdvdar ens
rltt och dess polis skyddar densamma, Mi
det nu riira sig om en nation, som har ritt
till liv och sjilvstindighet, eller en minori-
tet, som stir under annans beskydd med
frihet i avseende pi nationalitet, religion
och ras, ir domstolen till fiir att bisti och
beskydda dem. Allt hinger Iogiskt sam-
man, Och varfor? Dirfdr att den pivliga
synpunkten pi internationella frigor base-
ras pi det hdga och fundamentala faktum
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att minniskosliktet lr en minsklig fantilj,
mlnniskornas broderskap under Guds fa-
derskap. Det ir absolut centralt. Det lr
den stindpunkt, frin vilken piva:nr ttlar,
pi alla vlrldens sprik, till sivlil rd,da som
vita, gula som svarta.

Den femte punkten bekrlftar det hela.
Den internationella ordningens ramverk
kan g6ras varaktiga, om statsminnen har
de ritta bevekelsegrunder flor att vilja att
de bestir, d. v. s. respekt fdr even de mest
oansenliga medborgarna i varje land, sisom
Guds bern och minniskosjllar av h<igsta
vlrde, Annars gir det inte, ty saknas denna
respekt lr katastrofen bara en tidsfriga.

Efter allt detta frigar man sig, vilken
betydelse har denna stindpunkt fitr F. N.
av i dag, och vad kan vi som enskilda
kristne g6ra ftir det? Svaret pi detta er
trefaldigt.

Fdrst och frlmst ?ir det absolut niidvin-
digt att, om vi skall ledas av >lagens herra-
vllde> (om icke, si Ir framtiden rena
kaos), si miste det va'ra en och sarnma lag
fdr alla. Och samma norm fdr beddmandet
* alla - vare sig de lr vira fiender (mot
vilka vi er bojda att vera strlnga) eller
vira vinner (fiir vilka vi ir benigna att
vara 6verseende). Det Ir avgiirande, och
iindi f6rhinas det i dag av alla.

Men framf6r allt, om vi skall gi med pi
den isikten, att stormakterna i kraft av sin
storhet och sitt ansvar skall vara vlrldens
f6rmyndare och lagstiftare, si miste vi
samtidigt erkinna - och insistere pl - att
de liksom vi alla Ir bundna av dessa lagar.
Om icke, skulle makt vara r'dtt, och vi har
utk:impat tvi virldskrig under en livstid
f6rglves.

Det ir alltsi virt f<irsta bidrag som
kristna till att fitrbattra F, N:s situation:
det miste finnas en och samma lag fdr alla.
Ingen vintar, att vlrlden skall uppdelas i
nationer som alla har samma materiella
styrka. Men var och en lr f<irpliktad att
insistera pi att de alla har samma rlttig-
heter - r?itt till ett sedligt behandlingssitt
under den lag som binder alla, f6rmyndare
sivil som myndling. Detta leder till den
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andtr frigan; om det 'ir ffiga om lag -uems lag?
Hlrvidlag finner jag f6r min del upp-

muntrande tecken. Det lr sant, att man
under medeltiden inte skulle tvekat om
svaret pi fr|gan. Det ir lika sant, att
detta svat konsekvent har <ivergivits under
de senaste 400 iren. Men det finns tecken
pi ett itervindande till det.

Under medeltiden, vid hcijdpunkten fdr
den f<irenade kristenheten, som indock
a,ldrig, belt blev verklighet, fanns det natio-
ner och furstar, och de hade inbdrdes f<ir-
bindelser med varandra, och de kom i strid
med varandra, Det viktiga 'i,r inte, att
de kom i strid med va,ta,ndn och pi si sltt
inte var blttre ln vi, utan att det yttersta
fdrsvar, som de alla iberopade inte var
ifrigasatt. De var alla kristna, de accepte-
rade alla Guds morallag som den fdrvaltas
av Kyrkan. De sade ofta: >Jag lr stark
nog att strunta i morallagen och klara mig
indi>. De sade dlremot inte: >Morallagen
ir inte allenaridande>.

Formen fdr de internationelle fdrbindel-
serna efter reformationen har dock alltmer
utvecklats si som om det just var det stats-
minnen tlnkte pi: att Guds lag inte kom
i frimsta rummet. Jag har just framhillit
att F. N:s konstitution ir besmittad av just
den isikten. Konstitutionen stir och faller
med det grundllggande faktum att de fem
stora har vlrlden i sina hiinder pi nid och
onid. F<ir en kristen lr detta inte det
yttersta faktum. Det viktigaste 1ir plikten
att alltid v'ilja det goda och inte det onda
vid moraliska avgtiranden.

Men si Ir inte fallet, n'ir man under-
lcastar sig en internationell lag, vars giltig-
het endast erklnnes i den min man har
samtyckt till den. Det ir det som ir det
allvarligaste i vlrldens sjukdom, Den inter-
nationella lagen har hittills g?illt endast ftir
de fall som stormakterna har ldtit den
giilla fdr. I en sidan internationell lag kan
allting vara tillitet, Iven utrotandet av ju-
darna (i Tyskland) eller katolikerna (i
Mexiko), orn inte dir finnes en iiverens-
kommelse genom vilken nan friuilligt app-
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giuit sin riitt att g6ra si. Eller f<ir att ut-
trycka det pi kristet sprik: dir kan det
finnas brott mot Guds lag, som inte lr
brott mot minniskornas lag.

Det lr pi denna punkt, som jag fiir min
del i dag finner ett mycket uppmuntrande
tecken. F<iljande uttalande gjordes av den
engelske justitiekanslern vid <ippnande av
rittegingen i Niirnberg den 4 december
1945:

>>Det 5r en stor skillnad i att slga till en
man: 'Du skall nu straffas fcir nigot som
inte alls var ett brott vid den tid, di det
begicks' och att siga: 'Du skall nu fi
umgllla f<ir en handling som var emot
lagen och ett brott di du begick den, fast'dn
pi grund av den internationella organisa-
tionen det just di inte fanns nigon domstol,
som var kompetent att uttala sin dom', -Det ir det senare fallet som giller nu.>>

Det 1r helt enkelt ett oerh<irt faststll-
lande. Det fastslir att ett brott ir ett
brott, iven om det inte finns nigot sltt att
hindra det. Men, om det ir ett brott mot
>den hiigre rittvisan>, !r det ett brott vare
sig minniskorna erklnner det eller inte.

Vad de kristna miste gott, 'it att piyrka
niista ofrinkomliga steg: ett erklnnande att
mlnsklighetens lag hlrrdr frin Guds lag;
att rlttvisans sanna ursprung inte ir mln-
niskans rltt utan Guds, som skapade henne.

De praktiska uppgifter som lagts pi oss

som kristna medlemmar av F. N. ?ir fiil-
jande: Fdrst och frimst att kreva' att
lagens vilde miste inneb'dra lagens vilde
utan inskrinkning. Inte endast dirfdr att
alternativet Ir atomkrig, utan ocksi dirf6r
att principen om tredje mans dom ir en
visentlig, ofrinkomlig grund f6r varje
organiserad samh?illelig gemenskap. F6r det
andra, att mlnniskan inte skapat ritten,
utan ett den lr ett arv frin mlnniskans
ursprungliga skapelse, och att vad hon har
*t gdra Ir att acceptera den och att giira
den glllande som en del av hennes tro pi
Gud. Det lr inte tillitet f6r oss att giira
med den som vi vill.

Det tredje och sista iliggande fiir oss

beror pi dessa tvi. Vi kristna giir ansprik
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pl att vrrr de som klarast se behovet av
dessa reformer. I den min det lr sant kan
vi aldrig hilla oss undan frin F. N. och
dess uppfostrande arbete. Ju svirare situa-
tionen Ir desto sttirre iir behovet av oss.

Mgr. dr Karl Otto Kjelstrup in
memoriam.

Den 2l november 1946 avled i Arendal
Credos fdrutvarande redakt<ir fdr Norge,
monsignore dr Karl Otto Kjelstrup i en
ilder av nira 72 ir. Under tidskriftens
>>interskandinaviska> tid var den avlidne
m|ngr ir igenom en intresserad medarbe-
tare, till dess ett alltmera tilltagande dgon-
lidande och andra s.iukdomar tvang honom
att inskrlnka sin litterlira verksamhet. Men
sitt intresse f& Credo slippte han aldrig
helt. Annu 1944, di han lyckats av-
sluta sitt stiirsta litterlra atbete Noruegia
Catholica, en framstillning av den katolska
kyrkans historia i Norge i nyare tid, ut-
tryckte han sin f6rhoppning, att Ater kunna
limna >>ett eller annat litet bidrag>> till vir
tidskrift. >Det skulle ogsi glede mig>>,
skrev han, >om vire forbindelser igjen
kunne bli som fpr. I hver fall hiper jes
at 'Credo' etter krigen vil kunne fi ennu
stlrre utbredelse enn fpr.>

Mgr, Kjelstrup f<iddes l8Z4 och gick
vid unga ir <iver till katolicismen. Han
var den fdrste norrmannen som efter refor-
mationen vigdes till katolsk pr?ist (1901).
Efter pristvigningen arbetade han f<irst
fleta 1r i Oslo, diir han bl. * 1907 blev
utnlmnd till redaktdr f<ir den katolska tid-
ningen Sl. Olau. Senarc kallades han att
grundlbgga katolska fdrsamlingar i Arendal
och Flamar och blev slutligen, efter en tids
anstlllning i Oslo, kyrkoherde i Kristian-
sand, till dess krafterna svek honom och
han miste draga sig tillbaka frin fiirsam-
lingsarbetet, fdrst till befattningen som
rektor vid St. Josefsystrarnas >Vir Frue
Villa> och sedan till sjukbiidden i Arendal.
Bland hans minga konvertiter mi nimnas
Sigrid Undset och Lars Eskeland.
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>Med Mgr. Kjelstrup er uten tvil den
mest markante katolske presteskikkelse i
Norge gitt bort>, framhdll biskop Mangers
i sitt Sreminne vid den avlidnes bir. >Det
er blitt sagt om ham, da han stod Pi
hpyden av sin virksomhet, at han var den
katolske Kirke i Norge. Sikkert er: fi har
i den grad som han bidradd til it gi6te
Kirken kjent og elsket. Fra det lyeblikk
han fattet beslutning i bli katolsk prest
levde og indet han bare for Kirken. Hele
sin rike, sterke personlighet, sin lysende
intelligens, sin skarpe logikk, sitt lyriske
talent stilte han i Kirkens tjeneste. FIan
var en eksemplarisk prest, en gripende pre-
dikant og en utrettelig apostel for i vinne
sjeler for Gud. Med sitt eksempel, med she
taler og sine skrifter lpf.tet hrn Kristi ban-
ner hgyt, Kirkens og troens banner, i hver
en tid og hver en situasjon. Og Kirken
visste ogsi i vurdere og anerkjenne hans

store inruats: Han ble utnevnt til pavelig
kammerherre og rresdoktor i teologi. Men
det var ikke ere han spkte her pi jorden.
Han hadde bare ett Pnske og ett mil: i
se Kirken gi fram, for han si i Kirken det
sikreste grunnlag for menneskenes timme-
lige og evige lykke. FIan narte ogsi den
mest barnlige hengivenhet mot den hellige
Fader i Rom, som den hyrde som skal vokte
Kristi hjord, Kristi lam og fir. Men pi
samme tid som han elsket Kirken, sin inde-
lige mor over alt, elsket han ogsi sitt norske
fedreland med hele sin glpdende sjel. Ingen
forsto som han i peke pi den levende enhet
som bestir mellom kristendom og ekte
norskdom, sarlig mellom den Kirke som
blomstret opp med Hellig Olavs d/d. Han
elsket dem begge: sin Kirke og sitt land.
Kirken har mistet i ham en ivrig apostel,
Norge en stor slnn.> R. l. P'
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ACADEMICUM CATHOLICUM
SUECIAE.

Fiireningens verksamhet under arbetsiret
1/11 l94r-31/10 1946 har omfattat
bl. a. fdredrag, arbetssammantriden, sam-
kvim, sommarm<ite, deltagande i utllndska
konferenser och medarbetatskap i Creilo.

Vid irsm<itet i november l94J talade fil.
dr Jarl Gal16n, Helsingfors, >kring det
andliga nutidsllget i Finland>. Under 1946
ha fciredrag hillits av R. P. Louis Da:uchez
O. P. om >la situation religieuse actuelle en
France>, fil. mag. Arne Rask om >Sigrid
Undsets konversionsromaner> och teknolog
Arne Getzmann om >de katolska studen-
ternas vlrldskongress i Fribourg>. Vidare
har tvi kvlllar under hiisten R. P. Her-
mann Kreutzer S. J. talat om kyrkoproble-
met under titeln >Kyrkan i kristendomen>.

- I Uppsala diskuterades under viren Ar-
thur Koestlers bok Yogin ocb konmi.ssarien.

Vid sidan hnrav ha medlemmarna under
viren samlats till tesamkvlm, avslutade i
maj vid samvaro i Uppsala med polska stu-
denter, och under hd'sten till 6ppna hus
hos dir, Nils Adler, varvid skilda problem
dryftats.

Under midsommarhelgen h6ll A. C. S.
sitt fiirsta sommarmiite, Femton medlem-
mar samlades pi Svenska Missionsf<irbun-
dets skola pi Liding6 och samtalade om
>akademikernas mdjlighet till samfiilld och
enskild katolsk aktion i Sverige>.

Samarbete med utlandet har lntligen
kunnat upptaSas. Den frimsta katolska
fdreningslinken utg<ires av den genom Pax
Romana instiftade slrskilda studentmissan:
fjirde s<indagen i var minad lita hela vlrl-
dens katolska studenter frarnbira det he-
liga missoffret i varandras intentioner.

I Academicum Catholicum's i Danmark
femtioirsjubileum som h6lls i K6penhamn
1-3 juni deltogo flera av A. C. S:s med-
lemmar och i det fdljande sommarmiitet i
Asserbo pi Nordsjilland representerade ord-
fiiranden svenskarna och mottog bestiende
intryck av den nya katolska anda, som f6r-
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djupats hos de i kriget indragna nationer-
nas ungdom. De fyra nordiska lendernas
delegerade besl<ito dir som kontaktorgan
upprltta ett internordiskt sekretariat med
slte i Kdpenhamn.

Pi Pax Romanas jubileumskongress i
Fribourg, Schweiz, 26/8-t/9, vid vilken
A. C. S. officiellt tog sin plats bland na-
tionernas katolska studentfdrbund, repre-
senterades Sverige av R. P. Bertrand Fens
O. P., fil. mag. Gunnel Vallquist (v. ordf.),
teknolog Arne Getzmann (ordf,) och fil.
mag. Arne Rask (f. d. ordf.). - Materialet
frin dessa konferenser bearbetas nu av
styrelsen.

Frin h6sten har den av danskarna ut-
givna Litterae, ett stencilerat minatligt
medlemsblad, omlagts till gemensamt organ
ftir Norden och sindes till alla fdreningens
medlemmar.

A. C. S. har till sitt bibliotek mottagit
en del utlindska biicker och tidskrifter, och
flera ha utlovats.

A. C. S, rlknar omkring 7i medlemmar,
Genom nya utgifter fdr Litterae, avgifter
till Pax Romana etc, har f6reningens eko-
nomiska stillning under iret f<irslmrats.

Den nya styrelsen, som valdes pi Ers-
m6tet den 13 november 1946 och komplet-
terades den 26 januari 1947, utgldres av
teknolog Arne Getzmann ordf., fil, kand.
Torgil Magnuson vice ordf., fr<iken Mari-
anne Buchberger sekr., ekon. stud. Valter
Hartzell skattm. och fr<iken Elizabeth Col-
lin arkivarie samt fil. stud. Allan Janzon
och bergsing. Ulf Ander suppleanter. Re-
visorer lro jur. stud. Biirje Landfors och
civ. ing. Lars Tullberg med jur. kand. Sten
von der Osten-Sacken som suppleant. Fiir-
eningens andlige ridgivare lr R. P. dr
Josef Gerlach S. J,, Uppsala, och student-
prist i Stockholm R. P. Gabriel Nismark
o. P.

F<ireningens adress lr Norra Smedjegatan
28, Stockholm, postgironr 19 t92t.



SMARRE HAGIOGRAFISKA BIDRAG.

En notis om S:t Arild.

Som en liten kompletterande notis till
Trygsve Lund6ns vlrdefulla utred-
ning om S:t Arild i Sytlsuenska lohalbelgon
I (Cred.o 19442 58-7J ) kan jag meddela
ett utdrag ur Landsm&ls- och Folkminnes-
arkivets i Uppsala samlingar (ULMA 2ril:
9, p. 2 f, Skine). Det Ir ett excerpt, som
A. Enqvist 1929 gjode f6r arkivets rlkning
ur handskriften F. 1. 9:4 i Kungl. biblio-
teket. Denna handskrift utgiires av >Ran-
sakningar om antiqviteterna 1667-1684>
i tvi volymer. Av dessa nro endast rann-
sakningarna frin Ostergiitland och Jimt-
land efter vad Oscar Almgren uppgiver i
Sueriges fasta fornlii*rningar frdn beilna-
tiden (|ze tppl.,1934, p. 179, nor l) be-
fordrade till trycket, Den 28 notr. 1666
utfirdade Kungl. Maj:t err >Placat och
Pibudh Om Gamble Monumenter och Anti-
quiteter>, som pi ett sltt innebar en frid-
lysning av svenska fornminnen' Det lr
den 5ldsta f<irordning on kulturminnes-
vird, som iiverhuvudtaget existerar. Bak-
grunden hlrtill var realpolitisk' Sverige
hade nitt stormaktsstillning, och det giillde
f6r rikets styrelse att s<ika uppvisa, att virt
land hade en historia, som fullt ut kunde
jlmstillas med de gamla stormakternas.
Genom kyrkliga och civila centralmyndig-
heter tillstZilldes detta plakat kronobefall-
ningsmln och kyrkoherdar, vilka fiirord-
nades att inventera och nedteckna allt, som
kunde visa h?in pi en hiig och ildrig kultur.
Dessa rannsakningar inslndes sedermera till
Johan Hadorph, en mirkesman inom ildre
svensk kulturminnesvird, i Antikvitetskol-
legium i Uppsala. Den notis, som hlrnedan
meddelas in extenso efter ULMA:s excerpt'
iterfinnes silunda i en av M. Morgensen
fifi*tad relation. Denne synes vara iden-
tisk med den i S. Cavallin: Luntls stifts
herdaminne (del III, r8i6, p. 387 f) om-
nimnde kyrkoherden Madtz Morgensdn i

Brunnby, vilken prlstvigdes l6i8 f6r att i
imbetet bitr?ida sin fader Morgens Matziin'
kyrkoherde i Brunnby. Fadern avstod 1653
pastoratet it sonen, som verkade dar till
sin ditd 168t. Vira ildre herdaminnen
bygga g'irna pi sidana killor som L.lago-
skrifter och rittsliga utslag, varfcir pris-
terna icke sillan framsti i vll miirk dager.
Hir i detta sammanhang kan det emeller-
tid ha sitt intresse att inhemta, att denne
Madtz 1674 var instlmd till tinget, eme-
dan han underlitit att inliisa en revers till
kriigaren Carstens Rikers i Miirarp, vilken
tidigare innehaft samma syssla vid Arilda
leje. Den version av arildslegenden, som ned-
tecknats i relationen, synes vll n'drmast ha
sliktskap med den skinska balladen men
iven med den danska uppteckningen. Nigra
rent danska ortografiska drag vinna sin
f<irklaring, om man bir i minnet, att Skine
si sent som till l5t8 var ett danskt land-
skap, I sin helhet visar emellertid upp-
teckningen, huru intimt kulturutbytet var
pil bida sidor om oresund.

>Paa FIr Arrilds leye findis Et Capel,
som effter gammel Mands tale skal waere
opbygt til et Monument offuer Ht Arrild,
som skall haflua waeret Fru Ingers Siin, der
hefide sit Herresaede udj Stubberup by,
paa en sted, som end nu kaldis hoffgaard.
Samme F{r Arrild skal waere af sin stiffader
Hr David tillige med sin broder ombracht
i saa maade, at der de bleffue forskickade
til at Reyse uden Lands hafwer Skipperen
som der til war under kitibt, stuchet Jld
udj de Mjlekull med hwilcke skibet war
Lasset. Och skall dend Ene, nemblig Hr
Arrild optaagnendis af Scifne, der hand
saae sin broder at waere forbraendt waere
sprungen udj hafwet, och siden ddd ind-
fkiden paa en hald wid fiskeleyet, udj
hwilcken nogle lignelser ere at see, Ligesom
et Menniskis Legeme kunde ligget der, som
er indtrdcht udj halden wed strandbredden,
Och som hoffwedet skal hafiue ligget, er
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LITTERATUR.

Erik Berggren: T|II den
kristna biktens lsykologi. Akade-
misk avhandling. 319 sid. Stock-
holrn 1946, A. Bonniers. Kr. l1: -.

E. Berggrens doktorsavhandling dr ett
intressant och mlrkligt f6rs6k till psyko-
logisk analys av den kristna bikten. In-
tressent sitillvida att den f6r oss katoliker
utgiir ett nytt bevis fdr den gamla grund-
satsen: gratia supponit naturam * den
<ivernaturliga niden bygger pi de naturliga
f6rutslttningarna, i det den brukar gi efter
naturens linjer, varken stdr eller f<irst6r
naturens ordning, Sven om den under-
stundom gir utiiver den och sublimerar
den, Och f6rsiiket ir m'drkligt di'rfdr, att
det iter 96r rittvisa iven hlr i landet it
vir katolska biktinstitution. Redan it 7927
har nuvarande biskop Tor Andrae i
Psltkoanallts och religi.on framhillit: >Den
nya psykologien har tydligen rehabiliterat
bikten>; och i egenskap av teologie profes-
sor i Uppsala, har han ocksi givit doktor
Berggren uppslaget till sin dissertation. Den
har dock ej vunnit genklang i alla lZiger, i
synnerhet ej hos teologerna, sisom kom-
mit till synes i Suenska Dagbladet sttax
efter den mycket talrikt besiikta disputa-
tionen den 11 maj i fjol vid Uppsala uni-
versitet och nyligen i novembernumret av
Ydr Ldsen.

Avhandlingen bestir av fyra huvudav-
delningar. I den f6rsta: Till clen kristna
biktens f enon enologi skirskidas materialet
frin synpunkten, hur bikten framtr?ider pi
kristet omride och vilka fiirutsittningar,
som miste v*a f6r handen sivil hos den
biktande som hos biktmottagaren, f<ir att
bikten skall komma till stind och ge det

dnskade resultatet. Materialet har himtats
bide frin katolskt hill, diir nigra solida
auktorer och biografier anlitats ftir erhil-
landet av en klar och allsidig bild av bik-
ten, dess fdrutsittningar och omst'dndig-
heter, krav och konsekvenser, och frin
protesranriskr hill, d:ir klllor uppspirats
i vira dagars oxfordgruppr<irelse, i den h6g-
kyrkliga oxfordrdrelsen i England, som
knyter sig till namn som Keble, Newman
och Pusey, i den svenska laestadianismen
och i de erfarenheter, som gjorts av en-
skilda, religitisa ledarepersonligheter sisom
tysken J. C. Blumhardt, svensken Schartau
m. fl. Denna fiirsta avdelning delas upp
i fem kapitel, dir fdrf.attaren behandlar
bikt-, absolutions- och auktoritetsbehovet,
biktfaderns auktoritet, fiirtroendefdrhil-
landet mellan biktfader och biktbarn, allt
detta till den psykologiska sidans belysande.

Den andra huvudavdelningen Psykia-
triens ldrdomar ir en systematisk veten-
skaplig redog6relse 6ver fdr biktens psyko-
logi, revelanta erfarenheter och teorier inom
psykiatrien, till vilken ansluter sig en kritik
och vlrdering av reaktionens och assimila-
tionens roll inom psykiatrien. Dessa kapitel
behandla och granska i historisk f6ljd och
kritisk belysning sidana fenomen, som det
traumatiska sinnet och fiirtrlngningsfdre-
teelsen, avlastningen eller avreaktionen av
deras splnnings- och sjukdomsalstrande ver-
kan, deras assimilation eller objektivering
samt efteruppfostran, som iro gingse ter-
mer och fdremil fiir psykoanalysens och
psykiatriens forskning. Med det trauma-
tiska sinnet (och fiirtringningen) menas de
upplevelser eller minnen, som genom olika
omstendigheter kunna s'dtta sig fast i det

it trint hull, som kaldis H' Arrilds Kilde,
och er som en helligdom i forige tider
besiigt af mange for athekillige siugdomme,
der om hiiris endnu en Wysa af dem som
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boe paa Hr Arrilds fiskerleye med dette
omqwad:

'Saa ynckelig graeder frue Inger',>

Olopb Oclentus.
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- fdr det mesta - omedvetna och oroa,
st6,ra och rubba sjiilsj?imvikten, si att sjils-
livet splittras. Det giiller nu fdr lekar-
vetenskapen och psykoterapien att hiva
denna klyvning genom liimpliga behand-
lingsmetoder, frlmst genom avlastning eller
avreaktion av de sjukdomsalstrande min-
nena och genom deras assimilation med eller
objektivering i det medvetne iaget, sL att'
det normala sjiilsl?iget iterstilles. Berggren
ser nu semma process f<irsiggi i biktakten.

I tredje delen av sin avhandling giir han
dirf<ir en Tilldninins aa Psykiatriens liir-
ilonar fid ilen kristna biktens psykologi.
Speciellt gir han in pi den affektiva av-
lastningen i bikteir, som f<irutsltter (liksom
det traumatiska sinnet eller fiirtr'ing-
ningen) den av skuldkinsla och Enger f<ir-
orsakade splnningen. Han exemplifierar en
sidan avlastning pi konvertiter som Joris-
Karl Fluysmans, Charles de Foucauld och
Johannes Jdrgensen. Si fdljer liksom resul-
tat av evreaktionen: assimilationen eller
oblektiveringen, d. v. s' den psykiska en-
hetens iterstillande genom bikten, som
skinker insikt i fOrdjupad sjilvkinnedom
och syndernas proportioner. Siirskilt be-
handlas direfter det personliga inflytandets
roll inom psykoterapi och bikt samt den
speciella frigan, hur de skuldbelastade min-
nena kunna hillas borta frin medvetandet.
Slutkapitlet utgiir avhandlingens fjirde hu-
vudavdelning: Den kristna biktens sdr'
Prdgel, som framhiller vikten och fdr-
delarna av biktens specifikt religidsa mo-
ment framfdr psykiatriens.

Berggren understryker, att huvudsyftet
med arbetet varit att belysa de psykologiska
faktorerna i sjiilva biktakten, utan inbland-
ning av praktiska synpunkter' Det giller
fdr honom att faststiilla likheterna i vlsent-
ligheter mellan de psykiska processerna i
bikten och psykiatrien. Han gir ut ifrin
de rdn, som inom psykiatrien gjorts vid
behandling och utforskande av neuroserna,
d. v. s, de funktionella rubbningar, som iro
av psykogen natur och silunda skilja sig
frin de egentliSa sinnessjukdomarna. Och
han antager med minga andra att dessa

psykiska stdrningar motsvaras av mindre
sidana i det normala sjiilslivet och vilka
trlda i dagen i biktprocessen' FIan visar
sig darf6r i denna teologiska avhandling
mindre som teolog in som psykiatriker.
Och det ir just pi denna punkt kritiken
mot honom har insatts.

Man kan nog knappt neka, att det finns
vlsentliga likheter med en l'dkares och
psykiaters vlrv och pristens i biktstolen.
Kyrkan och den katolska moralen betona
ocksi starkt pristens uppgift som medicus

- sj?ilslikare gentemot biktbarnet. Och
dirf6r kan speciellt s.iilas6rjaren ha stor
nytta av ett studium av denna bok. Men
pristen forblir dock f<irst och frimst judex
vicarius Christi, f6rvaltaren av domssakra-
mentet, som skall liigga pekfingret pi syn-
den som miinsklighetens huvudsir, orsaken
till det egentliga ellndet i virlden. Det
som framhilles i biktstolen ir synder, som
ha sln orsah i onil ailia eller syndig vilje-
svaghet och ej i sjukliga dispositioner och
siiilsliga rubbningar, som upphiva eller
visentligt minska syndaskulden' Avhand-
lingen har dlifilr ei generell betydelse utan
giller de mera utomordentliga fallen. De
diri beskrivna sjllskriserna upptreda tyd-
ligast hos mlnniskor, som levat ett mycket
syndigt eller sirskilt ljumt religidst liv och
nu vilja g6ra upp och vlnda om; det ir
ocksi sidana som Tridentinum avser di
det talar om biktens psykologiska verkan
(jfr hos Berggren sid. 24). Sedan mi si-
dant mera vanligt fiirekomma hos direkt
mystiskt begivade personer, som ytterst
k?insligt och skarpt reagera mot allt vad
synd heter, Och naturligtvis hos neuro-
tiker och hysteriker. Men alla dessa utgdra
inte biktfaderns ordinira klientel.

Fiirfattaren talar genom hela boken om
biktbehov och auktoritetsbehov, om bikt-
higade och sidana, som tringta och llngta
efter befrielse frin syndaskuld och avlast-
ning, efter absolution och ledning. Det
kan vara si, men 1r inte niidvindigt och
ej heller det vanliga. Bikten 'dr i frlmsta
rummet ett botens sakrament, som har sin
grund i Kristi positiva vilia i anslutning
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till Joh. 20, 2l fr. lJtan denna skulle v?il
Iven de flesta katoliker draga sig fdr bik-
ten, di man ju annars redan genom full-
komlig inger, d. v. s. av kerlek till Gud,
kan utplina synden. Det f<irtjinar ocksi
att framhillas, att botsakramentet endast
f6rpliktar till bikt av s. k. ddds- eller svira
synder, nlmligen sidana som begitts med
vett och vilja i en viktig sak, medan omed-
vetna synder lro inga synder alls. FIa svira
synder bortgldmts, utellmnats utan avsikt,
behdva de endast vid nista tillfllle om-
nimnas. Helt allmint avrides i katolsk
biktpraxis, i motsats till psykiatriens, att
grlva i sitt samvete efter alla miijliga med-
vetna och omedvetna synder. Som allm'dn
sund princip uppstllles, att man vid sj?ilv-
rannsakningen fiire bikten sisom i alla livets
och sjiilens angellgenheter skall visa en si-
dan omsorg som en f6rnuftig, solid familje-
far anvinder f<ir sin familj i alla dess ange-
legenheter.

Det kunde g6ras lnnu en hel del st<irre
och mindre anmlrkningar mot boken och
vissa uttalanden dlri, men i allmiinhet lr
ftirfattaren objektiv, iven om han riddar
sakligheten ofta endast dirigenom att han
splckar sidorna med sidana vaga och fcir-
svagande uttryck som: det synes, mihinda,
oftast och andra liknande, samt fa,ran ej
alltid iivervunnits fi;r en generalisering av
sidana >kanske>-fall. Vetenskapligt sett
framtrlder fdrfattaren som fenomenolog
och psykolog; han undviker slutsatsdra-
gande och stlllningstagande. Teologiskt sett
blr boken en subjektivistisk prigel; de
olika religionsformerna fdrutslttas som mer
eller mindre riktiga och vlrdefulla itmin-
stone fdr resp. trosbeklnnare. Och kiinslan

- n.lra nog i motsats till fd'rnuftet - lr
tydligen fiir honom den ledande principen
och motivet fdr minniskorna i religiiist av-
seende. Av speciellt den >kristna>> biktens
psykologi mirks lite i hela boken, ej ens i
slutkapitlet, som i stillet fdr den >kristna>
borde heta den >>religi6sa>> biktens sirprl-
8el.

Men detta utesluter inte bokens uppen-
bara f6rtjinster. Den ger en god iiversikr
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iiver och sammanfattning av psykoanaly-
sens och psykiatriens landvinningar och
nuvarande stindpunkt inkl. ett stillnings-
tagande till Freuds teorier i dess av i dag
reviderade och vedertagna skick. Och fiir
sin prestation kan f6rfattaren iberopa sig
sidana auktoriteter som Torsten Sj<igren,
professor i psykiatri vid Karolinska Insti-
tutet, Till sist men inte minst riijer boken
upp med den gamla fdrdomen hos minga
protestanter, att den katolska bikten inte
vore nigot >>renhirigt>, di man ju kunde
synda hur som helst, fcir att sedan'bikta
sig och v^r, ay med allt. Efter lisningen
av denna bok fdrstir man emellertid, att
den katolska religionen med sin biktinstitu-
tion som ingen annan leder minniskan till
att inte bara lrligt ingra sig och beklnna
sina synder, uten even verkligen blttra sig.
Och biktfaderns uppgift Ir iven art till-
hilla och fdrplikta biktmottagaren till
gottgcirelse av skulden genremot bide Gud
och minniskor >intill sista skirven>>. Bik-
ten tjenar siledes rent andliga syften och
ir diirfdr ingalunda ett medel genom vilket
>Kyrkan vill skaffa sig makt 6ver sj?ilarna>.

Herman Kreutzer.

John Nilsson: Euangeliet,
siukdomen och den sociala niiden.
60 sid. Sthlm 1946, Diakonistyrel-
sen, Kr. 1:7J.

Otto Cenrer w allc Diakoni
ocb sambiillsfrdgor. 25f sid. Sthlm
1946, Diakonistyrelsen. Kr. 5t7l/
6:7t.

John Nilssons bok behandlar ett viktigt
imne: Pi samma sitt som Kristus Guds Son
>steg ned i slummet> miste hven hans
Kyrka virda sig om >>de smi>, i synnerhet
ocksi om de sjuka och lidande. Om hon
f<irsummar denna uppgift, f<irsummar hon
nigot mycket visentligt. Fdrf, pitalar, att
protestantismen under de f<irsta irhundra-
dena efter sin tillkomst ej fortsatt den
medeltida kyrkans stora sociala g'drning.
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>Ortodoxien, rationalismen och romantiken
har hjiilpts it att undanskymma dessa
perspektiv.> >Lutherdomen har itskilligt pi
sitt samvete.> >Pietismens sociala vlckelse
blev inte det, vad den kunde ha blivit, del-
vis dirfdr att den saknade stiidet av egen
teologi och dlirtill ofta kyrkoledningens
st6d.> Och dock var det den kristna kyr-
kan, som grundlagt bide sjukvirden och
fattigvirden i Europa, likasi ungdomsskydd
och samhlllelig barnavird. Aven si genuint
moderna ting som barnkrubbor och barn-
tridgirdar, hemgirdar, ordnad fritidssys-
selsittning etc. iro historiskt sett resultatet
av kristet initiativ.

Sedan fdrra irhundradet har iven den
protestantiska virlden llmnat beaktans-
virda insatser pi det sociala omridet, men,
si menar fdrf., ennu fattas mycket, och i
vlrr dagat hotar just hlr en allt stdrre
sekularisering, F6rf. uppstlller dlrfdr nigra
konkreta krav: Diakonien miste fi en vida
mera central plats inom Kyrkan. Kyrkan
miste ta ett stdre ansvar fdr sjukskiiter-
skornas och sjukvirdsbitridenas kir. Sj:ila-
virden pi sjukhusen miste organiseras pi
ett rryare och effektivare sltt. Kyrkan miste
uppmlrksamma behovet av >>sjllavirdscen-
traler>. Prlstens sjilas6rjareuppgift miste
aktualiseras. Den offentliga frirb6nen fdr
de sjuka miste iter komma till heders. Ute
i fdrsamlingarna b6r siukbesdken drivas si-
som en verklig huvudsak.

Kanske vi fir komplettera fdrf:s hen-
visning till den medeltida kyrkan med nigra
fakta: Den katolska kyrkan har fortsatt sin
sociala glrning i innu sttirre utstrickning
efter reformationen bide i Europa och i
missionslinderna, Dlr har >>Kristi helande
och hjilpande hand> alltid varit verksam i
synnerhet tack vare de minga religidsa ord-
nar, som ignar sig it den kristna kirleks-
verksamheten i alla dess former. Katolska
sjuksystrar gdr iven hir i Norden en be-
tydande insats i Danmark och Norge, och
i Sverige, dir klosterfdrbudet stir i vigen
f<ir en liknande girning, miste dock Elisa-
betsystrarna riknas bland den moderna
sjukvirdens pionjirer.

Otto Centerwalls bok ir >nlrmast av-
sedd att vara en lZirobok vid de svenska
diakonianstalterna>, Den vill >rltt moti-
vera> den kyrkliga girningen i diakonien
och hjiilpa till vid ldsningen av problemet,
>>hur kyrkan skulle i denna tid, med fullt
erkinnande av vad den statliga socialvir-
den gjort och gdr f6r att skinka varje
svensk medborgare trygghet mot niid, ut
ifrin sina egna djupaste fdrutslttningar
och ut ifrin en kristen livssyn och moral,
finna de vigar, pi vilka hon bist och i
fruktblrande samarbete med stat och sam-
helle, si lingt detta Zir mdjligt, kan tjina
i n<iden och ge sitt bidrag till virden om
de hjilpbehdvande>.

Bide denna motivering och l<isningen av
problemet ges konsekvent ut ifran rent
lutersk synpunkt. Luther Ir absolut auk-
toritet lven i tolkningen av den katolska
tros- och sedeliran. Varken i sjllva fram-
stlllningen eller i litteraturfdrteckningen
synes nigot spir av att det even finns ka-
tolsk litteratur betrlffande dessa frigor.
Luthers karikering av den katolska liran
anammas dlrftir ocksi utan all kritik. Fdrf.
lir sina elever och lisare mlrkvlrdiga ting
om katolicismen, t. ex. >llran om den
dubbla moralen>, som skiljer >mellan det
andliga stindet, f6r vilket det kristna idea-
let g:illde i hela sin stringhet, och det
vlrldsliga standet, fdr vilket ett legre sed-
ligt ideal giillde>>. - Eller: >>organismens
tanke>, som >samordnar klosterlivet och
klosteridealet med det virldsliga livet> i
ett <imsesidigt stillfdretrldande och kom-
pletterande mellan askesens eller kloster-
livets folk och vlrldsminniskorna och som
>i sjilva verket innebir, att den enskilde
f.fu lligga ansvaret fdr sin frilsning pi en
annan, pi pristen eller kyrkan eller piven,
Vilket ju innebir att det personliga guds-
f0rhillandet Ir ersat med nigot operson-
ligt>. - Eller: >den romerska sjZilspeda-
gogiken var onaturlig, ett vildfdrande pi
det sunda och friska personlighetslivets
vixt . . . Munkidealet och dess glrningar
ero onatur)> (Runestam). - Eller: >hela
den katolska kerleksleran var egocentriskt
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fiirvanskad. Klrleken betraktades frin den
minskliga prestationens och ldnens eller
fiirtjlnstens synpunkt. Den var begirande
kirlek.> - Eller: >>i den katolska kyrkan
hade man oglrna velat ge rum it den upp-
fattningen, att man i vlrlden och de
virldsliga uppgifterna kunde fdrnimma en
Guds kallelse.)>

F6rf. snuddar nigon ging vid den pitag-
liga svirigheten, att med luterdomen som
grundval ,rbygg" upp en kristen socialetik>>,
utan att klart kunna slga, hur denna svi-
righet skall iivervinnas. Det vore kanske
mddan virt, att en ging friga sig, om inte
till lventyrs denna svirighet kunde ha sin
grund i Luthers fatala ensidighet, som hin-
visar religionen och etiken till tvi olika,
stringt skilda livsomriden, och som helt
enkelt stympar Kristi och Skriftens hra.
Ta vi bara ett eller annat exempel: Kristus
sjilv talar klart om >>1<inen>'som religidst
och etiskt virdefullt motiv t. o. m. i Bergs-
predikan, dir det 16r sig om den mest full-
komliga h'dngivelsen it Gud i martyriet:
>>Glldjens och friijden eder, ty eder l6n ir
stor i himmelen> (Matt. 5:12). Eller vad,
allmosor betriftar, som enligt fdrf. av >Je-
sus vlrderas ganska ringa (Matt. 6:1 f)
och enligt hans mening alltid frestade till
sjilvbespegling och egenr'dttfirdighet> och
som >i den katolska kyrkan alltid tillmiitts
ert h6,gt virde>. Jo, diirfiir att Kyrkan er-
kinner hela Bibeln och inte ensidigt plockar
ut nigra detaljer. Men i Bibeln llser vi
ocksi Domarens ord, som inbjuder just dem
att komma in i Faderns eviga rike, som
visat sig givmilda pi allt sett (Mett.. 25l.34
ff), eller vi liser i Apostlaglrningarna, hur
Guds ingel siger till Kornelius: >Dina b6-
ner och dina allmosor hava uppstigit till
Gud och iiro i iminnelse hos honom>>
(10:4), och hur en av fornkyrkans mest
nitiska >diakonissor>, Tabita alias Dorkas,
presenteras pi detta fciga >luterska> sitt:
>Hon <iverflddade i goda girningar och gav
allmosor rikligen>> (9: 36).

Eller, f6r att ennu en ging iterkomma
till Kristus sjilv: Hans lira om vinstocken
och vinrankan (Joh. tl: I ff) hur tolkas
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den av en ikta luteran? Dir talas ju klart
och tydligt om den frukt, ja, >mer frukt>,
som vi inte blott kan utan t. o. m, miste
blra, om vi inte vill >tagas bort> av Fa-
dern, och att detta fruktbirande eller icke-
fruktbirande ir avg<irande vid domen. Vis-
serligen kan vi inte bira nigon frukt alls,
om vi inte f<irst lr >i Kristus> och f6rbliva
>>i Honom>, och denna livsf<irbindelse med
den organism, som ir Kristus, Ir den stora,
helt ofdrtjlnta och ofdrtjinbara niden.
Men precis detta lr den katolska liran om
de goda girningarna och deras f<irtjinst,
medan en sann luteran fdrbjudes att viga
tro, att han bir eller ens kan bira nigon
frukt som ir virdefull, bara dirf<ir att
fader Luther var si ensidig och enkelriktad.

Om man liser denna liirobok f6r diako-
nissor tycker man synd om alla dessa goda
och ivriga systrar, som faktiskt har valt
diakonien i <ivertygelse, att Gud kallat just
dem och inte vem som helst annan till
dessa slrskilda och slrskilt svira och stora
offer krlvande girningar, och andi fir
h6ra: >>Inga extra glrningar, inga extra
offer! Gdr de girningar som livet stiller
fiir dig, och blr det kors, som det dagliga
livet fdr med sig!>> >>Livet>> har ju inte
alls st?illt dessa girningar fiir dem och det
vanliga mlnskliga livet har ju inte krivt
dessa ofrer av dem, utan det var deras fria
kiirlek till Gud och Kristus och fdr deras
skull till briiderna, som drivit till stdrre
glrningar in de varit fiirpliktade till, iven
om de ville vara fromma kristna. Eller
skulle den strlnge fiirf. viga siga dem, att
de alla skulle hara till de f6rkastade, ifall
de inte f6ljt denna kallelse, pi samma s'itt
som alla andra, som inte har valt denna
v'itg, ir fdrkastade? Vir Herre Jesus Kri-
stus siger i alla fall: >Var och en som har
<ivergivit hus, eller briider eller systrar, eller
fader eller moder, eller barn, eller jorda-
gods, fdr mitt namns skull, han skall fi
minsfaldigt isen, och skall fi evigt liv till
arvedel> (Matt. 19:29). Och allt detta
har ju >diakonissorna> gjort lika v'il som
de katolska >munkarna och nunnorna>>,
Eller tror nigon pi allvar, att t. ex. de
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katolska sjukvirdssystrarnas tjiinst ej sker
ftir >Kristi namns skull>, av ldel och osj?il-
visk klrlek, utan bara fdr >liin och ftir-
tjinst> och att deras girning ir >operson-
lig>> darfdr att den sker som en Kyrkans
girning, som en frilsande insats >i Kristus
Jesus>?

F6rf. aktar sig noga att tal;- om katoli-
cismen i vir tid, den synes inte alls existera
f6r honom. FIan talar ju alltid i fader
Luthers person och auktoritet, om hur ka-
tolicismen enligt dennes mening har varit.
N{en var siker, den var lven den gingen
vad den ir i dag, och om ocksi metoderna
i karitasarbetet har blivit mera efiehtiva,
si har dock andan, nlr den var lkta ka-
tolsk, alltid varit densamma. Den helige
Franciskus av Assisi var inte ett sidant
vidunderligt undantag som fdrf. liter pi-
skina. Och nir den franciskanska andan
blev grundval och sjil f<ir en kyrklig or-
den, di gjorde Katolska kyrkan efter gam-
malt och vllbeprdvat kristet bruk det-
samma som protestanterna gjorde f<irra ir-
hundradet, di ur den pietistiska r<irelsen
diakonianstalterna vexte fram, och det-
samma som sker i vir tid, di t. ex. i Eng-
land protestantiska ordenssamfund bildas,
dlr >>alla ha avlagt de tre klosterldftena>>
och >>iakttaga de sju bdnetiderna och iro
kliidda ungefiir som nunnor>: Kyrkan sam-
lade dem, som Gud kallat till st6rre ger-
ningar och som hdrsammat kallelsen, drivna
av kerlek till Gud, till en institutionell
enhet och helhet, fiir att pi si siitt deras
gemensamma bdn, offer och girning skulle
blra desto rikligare frukt och de sj'dlva
bliva allt mera >skickliga till att utfdra sitt
tjdnarv'irv, att uppbygga Kristi kropp>
(Ef. 4: t2). l. Geilacb.

Gustaf T6rnvallz Siala-
udril fdrr ocb nu. 248 sid. Stock-
holrr' 1946, Diakonistyrelsen. Kr.
6:50.

Liikaren ocb Priisten infdr den
sjuke, Fdredrag och predikningar.
Utg. av Yngve Iverson. 120

sid. Stockholm 1946, Diakonistyrel-
sen, Kr. 3: -.

Gustaf T<irnvalls >avsikt br blott att
peka pi nigra sirskilt framtredande drag
i traditionen, som kunna intressera lven fitr
nutiden. Syftet kan slgas vara att helt
enkelt stanna inf6r nigra av de tydligast
framtridande sjiilaadrdsmotiuen i wppbyg-
gelselitteraturen, studera dem och om miij-
ligt giira dem levande samt att flnga nlgrt
karakteristiska linjer i den faktiskt f6re-
liggande traditionen>. Huruvida denna
kringsyn i litteraturen lfu fram det mest
vlsentliga i svensk efterreformatorisk sjila-
vird, ir f6r en utomstiende svirt att be-
ddma. I alla f.all synes det hela gi ut pi
^fi lAta Ordet i reformatorisk mening iter
bli >i sig sjilvt sjllavirdande>, men i alla
fall undvika, att sjllavirden, i synnerhet
bikten, blir en >kyrklig institution> i ka-
tolsk mening, ty det skulle ju betyda att
den >evangeliska friheten> gir fiirlorad och
samveten kommer under Kyrkans makt och
pi si sitt skildes frin Gud. Frigan iter-
vinder dlrmed, som alltid, av sig sjilv till
utgingspunkten: Vem interpreterar Kristi
vilja betriffande sjilavirden ritt, den ka-
tolska kyrkan eller protestantismens vlx-
lande och skiftande riktningar?

Tvi (aktr, som iven pipekas * f6rf.,
kan tjina som tankestlllare: A ena sidan
har vi framgingen av den katolska sjila-
virden, som iven i den moderna, sekulari-
serade vlrlden uppnitt, att i de katolska
linderna >tron (!) bibehillit ett starkare
grepp om folksjilen>> in i de protestantiska,
dlr >neuroserna iro minga fler In i de
katolska>>, och i andra sidan det faktum
att ))ennu iterstir fiir slektet (det prote-
srantiska her i landet) att uppticka, vad
sann sjilavird ir> och ett f6r svenska kyr-
kan siilavirdens >problem i stort sett och
itminstone vad det giller den fasta och
konkreta utformninSen av detsamma ir
oldst>>. Kan verkligen fdrvlntas, att allt
detta visserligen vll menade, men subjek-
tivt famlande kommer till nigot effektivt
resultat? Det finns dock ett klart Kristi
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ord i en betydande sjilavirdsfriga: >Sig
det till Kyrkan>, niirmare bestimt till dem
som av honom fitt fullmakten att binda
och l<isa (Matt, 18: ll fr). Det har alltid
varit och ir fortfarande den katolska vi-
gen.

G. T<irnvall talar naturligtvis iven om
det faktum, att i den moderna vlrlden, dir
den katolska sjilavirden gitt fdrlorad, de
hjilpsiikande sjllarna allt mera hiinvisas till
likaren. Samarbete mellan likare och pris-
ter Ir ej nigot nytt f6r den katolska sjlla-
sdrjaren, och det mestt, som slges i dessa

Fbred.rag och predikningar vid mdte mellan
likare och prister i N?issj<i jan. 1946, 'it
f<ir en katolsk sjilas<irjare gamla sanningar,
som hdr till hans standardutrustning. Med
uppriktigt intresse f<iljer han dirfdr bem6-
danden iven hir i landet, att komma fram
till ett gott samarbete mellan dem, ty ocksi
han dnskar av hela sitt hjlrta, att det ma
finnas allt flera kristna ldkare, som ir i
stind och villiga till sidant samarbete.

J. Gerlach.

Hugo Odeb er g: Korintier-
breuen. 4ll sid. Stockholm 1944,
Diakonistyrelsen. Kr. 12: J0.

Anders Ny grenz Rornarbre-
aet. 456 sid. Stockholm 1944, Dia-
konistyrelsen. Kr. 12: i0.

Disse to Kommentarer er en Del af et
stprre Verk - omfattende 11 Bind -,der under Redaktion af Anders Nygren vil
forsyne Svenskerne med en moderne Kom-
mentar til hele det Nye Testamente. Disse
Prgver er af en saadan Beskaffenhed, at
man har al Grund til at lykpnske Sven-
skerne med det, de har i Vente; dette Bibel-
verk vil unegtelig biive en Berigelse for
den svenske religipse Literatur. Ikke blot i
materiel Henseende er disse Bpger upaa-
klagelige; endnu mere betyder den klare og
levende Stil, der kendetegner Odebergs og
Nygrens Kommentarer, og mest af alt den
omfattende Viden, disse to Eksegeter sid-
der inde med, og som kommer Fortolk-
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ningen til Gode uden dog at tynge den.
Disse Kommentarer maa siges at vrre >des
moddles du genre> for enhver Ekseget,
der har den Ambition at bringe Biblens

- in casu Pauli - Tanker narmere til
moderne Mennesker. Det er Udlegning i
Ordets bedste Forstand.

Flvem, der under sig den Nydelse at fglge
Odebergs Gennemgang af Korinterbrevene,
vil stifte Bekendtskab med den gamle Hav-
nestad Korint og den unge kristne Menig-
hed, som ddr maatte slaas med de mange
Problemer og Vanskeligheder, og i endnu
hpjere Grad faa Indblik i den ophgjede
Lxte, som Korinternes Sp/rgsmaal gav
Apostlen Lejlighed til at fremsette. O.
har Ret, naar han peasta,ur, at disse to
Breve fra Lerens Synspunkt er de rigeste af
Pauli Skrifter; og det maa siges til hans
Ros, at Fortolkerene ikke er faldet for Fris-
telsen at drukne dette leremessige Indhold
i arkeologiske eller filologiske Enkeltheder.
Baade han og Nygren har en sjalden Evne
til at lpse Knuder, hvor det drejer sig om
Opinioner og Diskussioner, mens de sam-
tidig lagger stor Besindighed for Dagen,
naar det grlder at tage Standpunkt; det er
Egenskaber, der g1r, at la.ge Lesere vil have
lettere ved at lese disse Kommentarer.

Naar det er Odeberg, der fortolker, vil
end ikke katolske Lesere have Grund til at
vete paa Vagt. Saaledes hedder det S. 131
om Pauli Cplibat: >>Det ir omvindelsen till
kristendomen, som g;'ort, att Paulus sjilv
ansig sig kunna leva ogift och betraktade
det som en nidegiva, att han fick leva
ogift.>> Endogsaa med Flensyn til Jesu
>Brpdre> bryder han ud af den protestan-
tiske Lejr: >Det mi anmlrkas, att de katol-
ska exegeterna icke mena, att Jesu brdder
voro hans kdttsliga br6der i strikt mening

- och detta med rltta>> (5. 167),I det hele
taget synes O. at have holdt sig Pauli Regel
efterretlig: >>Undersgg alt, hold pat det,
der er godt.>> For ham er der andre Kirke-
fadre end Martin Luther, og han undset
sig ikke for at lade dem ligesom ogsaa nu-
levende Katolske Eksegeter som Domini-
kanerpater Allo komme til Orde, naar det
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kan vere til Gavn for Forstarelsen af
Paulus.

Det samme kan ikke siges om Nygren.
Det vilde maaske ogsaa have veret for
meget forlangt, naar man betenker hvilken
Rolle Romerbrevet har spillet ved Reforma-
tionens Begyndelse. Nygren trrdet i Lu-
thers Fodspor og markerer dem yderligere
ved idel Polemik mod alt, hvad der hedder
Teodice (den kaldes simpelthen for Blas-
femi!), Etik og kristne Dyder. Mens Ode-
berg ved Omtalen af Kristi Opstandelse
udtrykkeligt afviser Karl Barth og hans
Skelnen mellem hvad der h6rer til Histo-
rien og det, der ligger hinsides Flistorien,
har man hele Tiden paa Fornemmelsen, at
den dialektiske Teologi spreder sin Skygge
over Nygrens Kommentar til Romerbrevet.

S. Veuers.

H. R. Balmer-Basilius:
Tranquillitas orclinis. Ueber die Frie-
densaufgabe iles Abencllandes. 50 sid.
Luzern 1946, Rex Verlag.

Besvikelsen <iver den fred, som fdljt det
andra virldskriget och inte blivit nigon
fred, fdranleder f6tf. att nirmare under-
s<ika fredens problem, slrskilt med hlnsyn
till vlsterlandet av i dag. Han besitter
som katolsk tlnkare, skolad hos Augustinus
och Thomas ab Aquino, helt andra miijlig-
heter att &tminstone teoretiskt klarliigga
denna livsviktiga f.rl.ga, in andta, som blott
utgi frin ekonomiska, sociala eller politiska
synpunkter eller rent av ledas av bitterhet
och cynism. Essayen omfattar batr t0
sidor, men i denna korta framstlllning har
f6rf. lyckats uppvisa vad sann fred egent-
ligen betyder, hur mycket dlrav som stir
i den enskildes makt och hur litet en blott
yttre ordning kan utritta, som inte ir
grundad pi religion och moral. Om man
fiirlitar sig pi en sidan yttre ordning,
>skulle man inte kunna undgi att det fdr-
skrlckliga kretsloppet bfujar pl nytt, denna
ging mellan ett andra och ett tredje virlds-
krig>.

5-qzz6 Credo. z8:e5rg. Nr r. rg47

Understikningen giir det skoningsl<ist
klart f6r oss, ett dagens olyckliga freds-
problem innehiller en dramatisk skuld-
friga: Europas tillstind lr ju en konsekvens
av det sista irhundradet, >vars utveckling
ir byggd pi falsk grund>. Medan >>Kyrkan
ir den mest fullendade utvecklingen av
den visterlindska id6en>> och endast hon
kan ge en fullstlndig ordning, si var det
fdrbehAller 1800- och 1900-talen >>att i
negationen av varje ordning, i anarki och
nihilism, se principen f6r sin vlrldssyn>>.
Si bestir itminstone nu fdr visterlandet en
o<iverkomlig tvedrlkt. >>Hur skall alltsi
Europa kunna fylla sin fredsuppgift, di
visserligen dess behov av frid och ordning
tagit si oerhdrda proportioner, men det
ej kinner den Grund som ir lagd? Det
1r faktiskt vlsterlandets 6desfriga>, fast-
sreller fdrf. Och han svarar dirpi att
ansvarets tyngdpunkt nu ligger hos den
enskilde, som finner sig tillh<ira Kyrkan.
Endast pi honom kommer det an; >>pi den
enskilde kristne i Kyrkan och hans funktion
som lem i Kristi mystiska kropp. I denna
f<irestlllning om Herrens alltjlmt levande
kropp, ur vilken ett allt stiirre antal av
vira dagars kristna hlmtar sin levande f<ire-
stielse och andel i Kyrkan, i denna kraft
i vilken alla troende kinna sig som etr,
uppnis slutligen den fullkomligaste formen
av Tranquillitas ordinis>>.

Si miste ocksi de fdrsta kristna ha
tiinkt, di de frirsamlade sig i katakomberna,
medan tiver dem det icke var annat en
ofred.

Robert Braun,

Miildelalilerens dansh-e B4nne-
bpger, med Understpttelse af Carls-
bergfondet udg. af Det danske
Sprog- og Litteraturselskab. Bd 1

ved Karl Martin Nielsen,
med Indledning af Alf red Otto
S. J. Hefte 2. 177 s. Khvn 1946,
Gyldendal. I kr.

I irging 26 * denna tidskrift, sid. 147
fr, recenserades det fdrsta hhftet av den nya
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vetenskapliga edition, som f<ir nlrvarande
hiller pi att utgivas av Danmarks frin
medeltiden bevarade, handskrivna bdn-
bdcker. Detta fdrsta hifte innehiill Jo-
hanne Nielsdatter Munks kombinerade tide-
och bd,nbok (med tideg?irder pi latin och
b6ner pi danska) samt de fiirsta sidorna av
Karen Ludvigsdatter Rosenkrantz'. Fiire-
liggande andra hifte innehiller resten av
den senare andaktsboken, som helt ir pi
danska. Vi finna hir fdrst Vir Frus tider,
en dansk motsvarighet till de korta Maria-
officier, varav olika varianter iterfinnas i
Breviarium Romanum eller i handboken f<ir
medlemmar av S:t Dominikus' tredje orden;
med den sistnlmnda dverensstlmmer virt
danska Mariaofficium nistan helt betrif -
fande psalmordningen och de tre matutin-
lisningarna. Direfter fdlja de sju bot-
psalmerna och allhelgonalitanian, likaledes
i dversittning frin latinet. De medeltida
breviariernas och tidebdckernas litanior
vixla frin stift till stift och bruka upptaga
de inhemska helgonen, liksom de bven pi
andra punkter uppvisa olikheter sinsemel-
lan. I fdreliggande litania anropas silunda
bl. a. de danska martyrfurstarna Knut
konung och Knut hertig.

Det intressantaste i denna danska adels-
dams andaktsbok er naturligtvis bdnerna
till Treenigheten, Jesus Kristus' Jungfru
Maria och helgonen, sammanlagt ett nittio-
tal b<iner. Mirkliga lro de rubriker, som
htira till vissa bdner och stundom pi ett
vidskepligt sitt utmila de timliga f<irdelar
som bedjandet fdr med sig. En rubrik ly-
der t. ex.: >>Denna ovanstAende b6n f6rfat-
tade och skrev en hedervlrd pive i Rom
som hette Sankt Leo, och han llt sinda den
till sin broder Karl den store, konung i
Frankrike, och lit slga honom, att envar,
som blr den skriven pi sig, hiir den llsas,
ser den f<ir sig eller sjilv liser den, han
skall pi den dagen ej drunkna, ej brinna
inne, ej bli driipt, och varken minniskor
eller djivulen mi g6ra honom skada till
kropp eller sjll . . .> Orimligt stor befri-
else frin botgdring utlovas fd'r lisandet av
somliga bd'ner. Pi ett stille heter det, nog

66

si poetiskt: >Den som liser denna bon till
Vir Herres Jesu Kristi pinas iminnelse, it
honom gav piven Innocentius avlat fdr si
n&nga dagar som det ir sandkorn pi havets
botten> (Den svenska tideboken till?igger
hir: >>och gris pi jorden och liiv i
skogen>); en kommunionbtin, som uppgives
vara lorfattrd av den helige piven Ana-
stasius, utlovar avlat fdr si minga ir, som
Vir Herre fick sir p& korset, nlmligen
t 466.

De fantastiska rubrikerna fdrringa dock
icke sjilva b6nernas inre vlrde. Visserligen
ir en del av innehillet alltf6r tidsbetonat
fdr att omedelbart tilltala nutidsminniskan.
Detta giller sirskilt b6ner som iro stillda
till ditidens populiraste helgon, sisom S:ta
Anna, niidhjiilparna eller de tre Mariorna.
En biin till S:ta Anna redog<ir fiir detta
helgons familjefitrhillanden: hon var frirst
gift med Joakim, sedan med Kleofas och
sist med Salomas samt hade med varje make
en dotter vid namn Maria; den f<irsta Maria
blev Jesu moder, den andra blev gift med
Alfeus och fick med denne s6nerna Simon,
Judas, Josef och S:t Jakob d, y., den tredje
Maria blev gift med Sebedeus och moder
till Johannes evangelisten och Jakob d. ii.;
en systerdotter till Anna var Elisabet, Jo-
hannes driparens moder. I en annan b<in
nimnes Isaskar, Annas fader, Vilken stark
stlllning Anna intog i tidens fromhetsliv
och hur hennes kult utformades i analogi
med hennes dotters, visas av devotionen till
S:ta Annas frdjder (ett motstycke till
Jungfru Marias) och den efter miinster av
Ave Maria skrivna b<inen: >Hell, 'drorika
fru, Sankta Anna, Jungfru Maria Ir med
dig, helig ir du bland alla kvinnor och
helig ir din livsfrukt Jungfru Maria, Guds
moder>. Dylika b<iner ha nog mera >from-
hetshistoriskt> in allmingiltigt religi6st
virde. \rerkligt uppbyggliga iro dlremot
minga av de biiner, vilka iro stiillda till
den lidande Kristus eller lro avsedda att
lisas f<ire och efter mottagandet av Kristi
lekamen. Bland de senare rniiter man den
klnda, innu anvlnda avlatsbiinen >Kristi
sjbl helge mig> (vilken f. ii. 'iven fdrekom-
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mer i vire medeltida svenska biinbiicker).
Ett par av kommunionb6nerna vill jag h?ir
fiirsiika iiversitta:

>O du den allramiktigaste Gudens bot-
tenl<isa k?illa, som lr misskundsamhet, du
som har upphov och ursprung av den
ev'irdliga gudomen, flyt och strdmma in i
mitt hjlrta med din nid, och mi genom
dig alla dygdens blomster vlxa och sli rot
i mitt hjlrta! Jag beder dig, allra miss-
kundsammaste Gud, rensa och rentvi mitt
hjlrta frin smitta och synd genom den
barmh'drtighet och misskund, som ingick i
rdvaren och lyste upp hans hig och hjirta,
si att han fullkomligt f<irstod, att du var
sann Gud och mlnniska, du vars misskunds
killa rensade och rentvidde honom frin all
hans synd och pina. O allra misskundsam-
maste Gud, fdrbarma dig <iver mig arma
syndiga minniska och reng6r mig bide frin
synd och pina!>> - >>O du allra virdigaste
Gud, du som ir det evinnerliga ljuset, jag
syndiga mlnniska kommer till dig och be-
der dig <idmjukligen, att du fdrliter mig
alla mina synder, bide dem varigenom jag
syndat mot den Helige Andes sju givor
och alla andra synder som du vet mig vara
brottslig uti, och gcir mig vlrdig att taga
ditt vlrdiga sakrament. O stite Gud, lys
upp mitt hjirta med den Helige Andes sju
givor och driv med din nlrvaro all ondska
ifrin mig nu och alltid och fdrutan 5nde.>

I Johanne Nielsdatters redaktion 
^vdenna b<in f6ljer nu pingstsekvensen. -Over huvud iterfinnas samma b6ner i

minga handskrifter (dock med varierande
uttryck, vilka h2ir samvetsgrant angivas i
notapparaten), och den enskilda bdnboken
har siledes, som det pipekats, icke nigon
egentligt individuell prlgel utan avspeglar
fastmer medeltidsmlnniskans religi6sa f<ire-
st'dllningsvird och visar de former, som
hennes privata andaktsliv tog sig. Man
klnner igen itskilliga biiner redan ftln tlra
svenska tide- och bdnbdcker frin medelti-
den; fdr att utreda deras europeiska ut-
bredning och proveniens fordras naturligt-
vis ingiende primirundersiikningar. Medel-
tidens danska biinbiicker lro ocksi ytterst

intressanta ur sprikhistorisk synpunkt. De
ero centrala dokument till kiinnedomen om
det danska rikssprikets utveckling.

Trlggae Lundin.

A rn e O d d Jo h ns e n: Studier
uedrgrenile Kardinal' Nikolaus Bre-
kesfears Legasjon til Norclen. 418
sid. Oslo 194i, Fabritius 6s S/nner.

En norsk historisk avhandling, som iven
i det 6vriga Norden och icke minst i dess

katolska akademiska kretsar f<irtjlnar upp-
mlrksamhet ir Arne Odd Johnsens digra
bok om kardinal Nikolaus av Albano' Fiir-
fattaren hdr till den yngre norska histo-
rikergenerationen, han iir sj?ilv son till den
kinde historikern Oscar Albert Johnsen,
har fitt sin skolning vid Ecole des Chartes,
och har tidigare publicerat undersiikningar
om den norske ll0O-talskriinik<iren Theo-
doricus monachus och om fdrbindelserna
mellan Norden och St. Victorklostret i
Paris.

Johnsens sista arbete ir en brett anlagd
unders<ikning av kardinalen Nikolaus Bre-
kespears legationsresa till Skandinavien pi
11i0-talet, en resa som fick den sttirsta
betydelse f<ir den kyrkliga utvecklingen
bide i Norge och Sverige. Initiativet till
resan togs, som f<irfattaren visar, av den
pivliga kurian, som ville istadkomma en
motvikt mot den politik som drevs av den
tyska kejsarmakten och av dess fiirbundne,
irkebiskopen av Hamburg-Bremen. Nor-
den hade under det tolvte seklets f<irsta ir
liisgjorts frin beroendet av Bremen och fitt
en egen irkebiskop i Lund, men dess hu-
vudland, Danmark, upplevde frin 1 13 0-
talet en svaghetsperiod och erbjdd icke till-
rickliga garantier fcir en sjilvstindig hill-
ning: den danske konungen hyllade Konrad
III som sin linsherre och Norden itergick
itminstone temporirt under irkesitet i
Bremen. Det lis d:irfitr i kurians intresse
att i Norge och Sverige bilda nya kyrko-
provinser, direkt knutna till Rom, och i
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detta syfte utsindes viren 1lt2 den
engelsk-f<idde kardinalen Nikolaus Breke-
spear som pivlig legatus a latere.

Arne Odd Johnsen stiller kardinallega-
tens avresa frin kurian i omedelbart sam-
band med Konrad III:s dcid i iebruari 1152,
om med rltta, synes tvivelaktigt. Djupare
sett bdr hans uppliggning av situationen
med Fredrik Barbarosse som presumtiv herre
i Tyskland hava alla skiil fdr sig. Legations-
resan kom, som fdrfattaren ocksi klart lyc-
kats idagallgg , att, utstrdckas iiver iren
1lt2-11t4, d*av ll52-1 153 i Norge.
Ocksi den resrutt, som Johnsen uppsteller,
fiirefaller plausibel, l|t trart att hans vid-
lyftiga tidsbestamningar i flera detaljer
aldrig komma att kunna bevisas. Firden
gick iiver England till Norge, dlirpi frin
Sverige tillbaka <iver Danmark och Loth-
ringen, dir legaten befann sig sommaren
11J4. Sirskilt intresse tilldrar sig f<irfatta-
rens unders<ikning av legatens ftirehavanden
i Norge och av riksmtitet i Nidaros,

Legaten kunde vid sin ankomst till Norge
rlkna med ett kyrkligt reformparti som i
likhet med konung Inge Krokrygg skulle
stiidja hans itgirder. Icke heller den kon-
flikt han hade med konungarna oystein
och Sigurd torde, som Johnsen Ldagalagt,
fi tillskrivas nigon principiell national-
kyrklig motvilja mot hans planer. Det riks-
och kyrkomdte, som sammankallades pi
virvintern (enligt Johnsen) 11i3, inledde
en ny epok i de norska riksinstitutionernas
historia. Fdrfattaren ser i kontinentens
kyrkliga provinsialkoncilier dess fiirebilder,
klarligger sittet fiir fdrhandlingarna och
visar huru traditionen levde vidare bide i
de norska kungavalm6tena och i provinsial-
synoderna. Mdtet saknade fiiregingare i
norsk historia, det kom att betyda de pro-
vinsiella och demokratiska formernas er-
sittande med riksomfattande aristokratiska,
I detta verk spelade kardinallegaten rollen
av primus motor.

Johnsen ignar ett lingt kapitel it kardi-
nallegatens reformverk i Norge, som han
stiller i samband med nigra i England kort
fdre kriget uppteckta dekretaler. Dessa de-
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kretaler, som 1938 utgivos av Walther
Holzmann och av denne daterades tlll 1164,
Iro enligt Johnsen desamma som kardinal-
legaten l1l3 genomdrev pi m6tet i Nida-
ros. Absolut bindande ir Johnsens bevis-
ftiring kanske icke, men i varje fall miste
dessa dekretaler nira ansluta sig till kardi-
nalens reformer, si &tminstone de canones
som gllla biskopsval, avskaffandet av lek-
mlns patronatsritt till kyrkor, tionden,
ledungsfriheten f<ir Kyrkans min, ritten
att testamentera, lejden fdr pilgrimerna till
St. Olovs grav, prlsternas lktenskap o. s. v.
Det vill synas - ftirutsatt att dessa be-
stlmmelser verkligen hirrdra frin Nikolaus
av Albano - som om legaten utferdat fiir-
bud fdr prister att ikta Inkor och fiir
biskopar att pristviga personer som ingitt
ett andra iktenskap, men att han icke i
<ivrigt ingripit mot den ridande norska
traditionen, utan endast fdreskrivit att dom-
kapitlens medlemmar miste leva i celibat.
Bestimmelserna blevo dock si ofullstlndiga,
att det norska pristerskapet Annu 1237
gjorde glllande att Nikolaus Brekespear
gett tillstind fdr klerkerna att ingi Skten-
skap.

Kardinalens verksamhet har sikerligen
icke inskrinkt sig till genomdrivandet av
nimnda canones. Bekant ir att han inf6rde
Peterspenningen i Norge och att han istad-
kom ett fdrbud att bira vapen i stiderna.
Johnsen lntuget med rltta att han even
verkat fdr ordnandet av kristendomsunder-
visningen. Di han i sin klrlek till imnet
lven spirar kardinalen som fdtf*tere
bakom en predikan i Gamal norsk homilie-
bok, stlller han dock fdr sig en oliislig upp-
gift. Det bevarade homiliematerialet frin
medeltiden 5r alltf<ir tillfalligt och frag-
mentariskt, fcir att man skulle kunna viga
sig pi sikra slutsatser. Fader vir och
trosbekinnelsen voro kristendomsundervis-
ningens A och O <iverallt hela medeltiden
igenom; icke heller detta tema i predikan
siger dirfd,r nigot bestlmt.

En lokal tradition g<ir g'dllande att kar-
dinalen upprlttade Hamars stift. Flans
mlrkligaste organisatoriska itg?ird var dock
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skapandet av den norska kyrkoprovinsen
med Nidaros som irkeslte. Till denna pro-
vins hlnfrirdes utom Norge, Island, Gr6n-
land och Flrdarna iven Orkeniiarna, Suder-
riarna och Man, som dittills lytt under lrke-
biskopen av York. Till fdrste irkebiskop i
Nidaros satte kardinalen biskop Jon Birgers-
son av Stavanger, som lven vid detta till-
f ille mottog palliet. Utttycket >>vigde>>,

som Johnsen anvinder, ir icke korrekt, trots
att det pi ett par stlllen begagnas iven i
sagorna: Jon var redan biskopsvigd och
behdvde alltsi icke nigon ny vigning. Pi-
fallande lr den vdlvilja som miitte kardi-
nalen under hans vistelse i Norge. Killorna
fliida av ber<im: >den gode kardinalen> blev
hans eftermlle i hlvderna. IJtan tvivel
mitte han lgt en slirskild f6rmiga att
vinna norrminnens hjlrtan.

Legatens verksamhet i Sverige fir hos

Johnsen en relativt kort behandling. KII-
lorna iro h'dr lven synnerligen njugga. Det
enda vi veta ir egentligen att ett koncilium
h<;lls i Linkiiping ll13, troligtvis pi h6sten,
att kardinalen utferdade nigra canones om
Kyrkans frihet, lktenskapet, fdrbud att
bira vapen och om Peterspenningen' men

^tt hrr' icke lyckades skapa en svensk
kyrkoprovins. Orsaken hirtill var enligt
Saxo att svear och giitar icke Lunde ena
sig om platsen fdr erkesetet och om vem
som skulle bli lrkebiskop. Man erinrar sig
att det var vid denna tid Erik den helige
framtridde som sveakonung vid Sverker
den gamles sida. Det inrepolitiska hget i
Sverige ir dock fiir dessa ir omdjligt att
utreda i brist pi klillor. Fiiljdeo av sven-
skarnas oenighet blev att kardinalen iiver-
limnade primatet tiver den svenska kyrkan
it iirkebiskop Eskil i Lund.

Ett imne som Johnsen alls icke tar till
behandling dr fri'grn om kardinalens even-
tuella betydelse fiir den kristna expansio-
nen i Finland. En medeltida tradition, an-
f6rd bl. a. av de finska forskarna Mali-
niemi, Rinne och Jaakkola, vet ju beratta
att biskop Henrik av lJppsala, som sedan
led martyrddden i Finland, skulle kommit
till Norden i fcilje med kardinal Nikolaus.

Henriks engelska b6rd talar f<ir denna m<ij-
lighet.

Kardinalen tog hemvigen iiver Danmerk.
Det ir m6jligt att han hir jimte irke-
biskop Eskil bidrog till att Knut och Valde-
mar 1154 eller llJi pi Viborgs ting valdes
till konungar, i synnerhet som detta val
gjorde ett slut pi Sven Grades krigspolitik
mot Sverige. Sommaren ll54 vat legaten
i Lothringen, som det lyckats Johnsen att
visa. I november iterfinna vi hans signatur
under pivebullor utfirdade i Rom. Piven
bekriftade officiellt legatens itgirder. Den
3 december dog Anastasius IV och dagen
dirpi valdes Nikolaus Brekespear till pive.
Han antog namnet Hadrian IV, den fdrste
och hittills ende engelsman som suttit pA

Petri stol.
I en av exkurserna till avhandlingen be-

handlar Johnsen frigan om upprittandet
av den svenska kyrkoprovinsen. Han ser
den frimst mot europeisk politisk bak-
grund, i relation till striden mellan Alexan-
der III och den av Fredrik Barbarossa upp-
satte motpiven Viktor (IV). Valdemar den
store i Danmark hyllade motpiven och
Irkebiskop Eskil miste gi i landsflykt.
Diremot holl den nyupprittade norska
kyrkoprovinsen med den legitime piven.
Sveriges frigiirande frin det kyrkliga bero-
endet av Danmark borde dirf6r statt som
en huvuduppgift i kurians nordiska politik.
Vid pass 1163 bestiktes Norden iter av en
pivlig legat, magister Stefan av Orvieto,
om vars flrd vi svlva i stor okunnighet.
Egentligen veta vi blott att han pi iter-
vigen frin Norge rbddades ur sj<in<id vid
Englands kust. Johnsen giir med rdtta gi.l-
lande, att pivens sak i Norge var i de bista
hender, nimligen irkebiskop bysteins, och
att den enda rimliga anledningen till lega-
tens resa b6r varit upprlttandet av den
svenska kyrkoprovinsen, som iven fiiljande
&r, 1164, blev verklighet.

Arne Odd Johnsens arbete vittnar om
stor arbetsf<irmiga, en synnerlig bellsenhet
och inlevelse i killorna samt ftirmiSa att
syntetisera fakta och slutledningar. Boken
har en Llar stil och ir littlist' Dock skulle
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man <inska en st<irre koncentration av bEde
stoff och behandling. Minga ontidiga upp-
repningar, hlnvisningar och citat tynga
framst'illningen, man fir av dem intrycket
av en viss iiverorganisation av det hela.
Icke desto mindre har man hir fiir sig ett
gott resultat av flit, erudition och historisk
kritik, som lovar det bista iven for ftam-
tiden.

Jarl Galldn.

G. O. Rosenqvist: Finland.s
kyrka i ilet senaste baluseklets bryt-
ningstider. 319 sid. Abo 1946, Sit-
derstriim.

Den lutherska statskyrkan i Finland upp-
visar i jimf6relse med de iivriga nordiska
lendernas statskyrkosamfund minga egen-
heter som 8dr ett studium av densamma
l6nsamt. Sett ur den katolska Kyrkans syn-
punkt ir det >>nordiska problemet> ett sam-
fillt problem, antingen man ser det kyrko-
historiskt eller missiologiskt. I den gigan-
tiska kamp som i dag rasar mellan goda
och onda makter, sti de protestantiska re-
ligionssamfunden icke mindre In den ka-
tolska Kyrkan utsatta fdr tidens stormar.
De gemensamma fienderna, vantron, otron,
likgiltigheten, ha vuxit sig si starka, att mot-
sittningen mellan de kristna samfunden i
nigon min mist sin aktualitet. Detta fritat
dock icke katolikerna fot att vaket fiilja
med utvecklingen fiir att, di protestantis-
mens lervallar rasa, g6ra vad de kunna fcir
att resa nya murar av fastare material. Det
Ir problemet i dag, och man miste blott
beklaga att vi katoliker i Norden iro si fi
och kunna g6ra si litet frir att motverka
den vildiga avkristningen.

En tiverskidlig och lettlist orientering i
den finska lutherska kyrkans utveckling
under de senaste irtiondena ger en nyligen
utkommen bok av professor G. O. R o s e n-
q v i s t, rektor f<ir Abo akademi. Det ir
minga intressanta frigor som dir behand-
las. Den finska lutherska kyrkan Ir en
verklig folkkyrka - Finland ir kanske
Iottfrrande virldens mest lutherska land.
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De vickelserdrelser som upptrldde pi 1800-
talet stannade nistan helt inom statskyr-
kans ram, och prlglade den starkt. Sam-
tidigt kan man konstatera att klyftan mel-
lan kyrkan och kulturlivet knappast nigon-
stides varit si stor som i Finland, Den
blsta analysen av denna fdreteelse 6r en-
ligt vir isikt fortfarande dr E. N. T i g e r-
stedts inledning till avhandlingen Det
religi1sa froblemet i modern finlandssuensk
litteratur (Helsingfors 1939). Ytterst
bottna orsakerna vil i det gammallutherska
kulturdogmat, som skiljer Gud och virlden
it. Detta kulturdogma har befists av
vickelser6relserna och av den s. k. beckska
teologin som i Finland upplevde en blomst-
ring f<ire sekelskiftet. En bidragande fak-
tor har upplysningstidens arv utgjort; det
har levat och lever kvar sirskilt hos den
finlandssvenska bildade klassen. De senaste
decennierna ha medfdrt en viss fiirindring
i dessa fdrhallanden, vilket prof. Rosen-
qvist utf6rligt noterar, men deras fiiljder
besti fortfarande.

overallt i vlsterlandet, 96r prof. Rosen-
qvist glllande, ha kulturkretsarna och ar-
betarvlrlden berett kyrkan de stdrsta pro-
blemen. Det Ir kanske riktigt, men vad
den katolska Kyrkan bett'ifral, bdr man
till?igga, 1tt just dessa tvl samh?illselement
utgjort det fruktbaraste arbetsflltet. Kul-
turkretsarnas problem'i,gnrt fiStfattaren
minga sidor. De ligre samh?illsklasserna
och deras forhillande till kyrkan glider han
ganska litt <iver. Det kan hlnda att han
stlllt sin uppgift framf<ir allt retrospek-
tivt och dirtill betraktat framst vad som
skett och sket inotn kyrkan. Och dock lr
tidens allvarligaste fiireteelse just det stora
avfallet frin kyrkan. Trots att hotet frin
frimmande vlrldsiskidningar pi sina hill
aktualiserat de traditionella vlrdena och
skinkt dem nytt liv.

Frinse vi denna avsaknad av en blick
utit och framit har prof. Rosenqvists bok
minga fakta att ge iven den intresserade
katoliken. Man fir vidare veta att blott
2 /6 av Finlands folk officiellt stA utanfiir
religionssamfunden, att blott 3-4 /6 av
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alla iktenskap ingis civilt, att antalet kom-
munioner per ir ir l3-ls Vo av befolk-
ningssiffran. En siirskild hinsyn lgnas be-
handlingen av de finlandssvenska proble-
men, nigot som biir intressera rikssvenska
lisare.

Jarl Gallin.

Jean G. K. Hoffn-ann: La
Riform en Suiile 1523-1572 et la
saccession apostolique. 333 sid. Col-
lection >L'actualit6 protestante>.
Neuchitel 194i. SFr. z: fo.

Frigan huruvida den lutherska kyikan i
Sverige iger den apostoliska successionen
har under de senaste iren behandlats av
tvenne katolska historiker, dominikanpatern
L.-M. Desrailly och jesuitpatern Th.
v a n FI a a g, vilka vardera genom en llngre
vistelse i Sverige gjort sig fdrtrogna med
sitt Imne: L'iglhe sudiloise d'dtat a-t-elle
gartli la succession apostolique? (Reuue des
Sciences Philosopbiques et Tbiologiqaes
XXVU [1938].) Die afiostoliscbe Sukzes-
sion in Schtteden (Kyrkohistorisk Arsskrilt
1944. Jfr Credo 1946:9 fi). Fitr omkring
ett ar sedan hiirdes en ny r<ist yttra sig i
debatten, den franska protestantiska pastorn
i Stockholm Hof f man, som i Uppsala
ventilerade en avhandling fcir licentiatexa-
men vid den protestantiska teologiska fakul-
teten i Paris.

Egentligen yttrar sig pastor Hofiman dock
icke alls i samma friga som de bida katol-
ska vetenskapsminnen. F<ir dem lydde pro-
blemet: iger den lutherska kyrkan i Sve-
rige den apostoliska successionen, detta be-
grepp fattat si som den katolska Kyrkan
frin begynnelsen och genom tiderna fattet
det? Pastor Hoffman har en egen och vl-
sentligen annan uppfattning av detta be-
grepp. I en ling inledning gdr han sig fdrst
mddan att granska den apostoliskx succes-
sionens historicitet i ljuset av de ildsta
vittnesbcirden, Det siger sig sjilvt att
denna granskning l5mnar katoliken otill-
fredsst?illd. Det ir betecknande nog att fdr-
f^tta:en, kort efter att hava citerat Kristi

ord till Petrus som klippan och hans ma-
ning till honom att styrka sina brtider, kan
f<irklara att apostlarna blivit ikl?idda samma
hdgsta auktoritet som Petrus. Gransk-
ningen avslutas med Ireneus, och dirpi ger
f<irfattaren sin definition pi successionen
med citat ur tvi anglikanska teologers
(Headlam's och Gore's) arbeten, citat som
i flera stycken iro trifande nog. I fort-
slttningen pr6var han successionens teolo-
giska och ekumeniska vlrde, men utgir re-
dan frin den falska tesen att urkristen-
domens >formalprincip> skulle varit >Guds
auktoritet talande genom den Heliga
skrift>. Det 5r det gamla felet att stella
den skrivna traditionen framom den le-
vande, den skrivna texten framom fotfatta-
ren, bokstaven framom anden. Detta gdr
pastor Hoffman trots att han nigra sidor
tidigare citerat Ignatius av Antiokia: >Vad-
helst biskopen godkent iir tillika godkint
av Gud> och Ireneus: >Vi visa blott pi
den tradition, som.denna Kyrka (d. v. s den
stiirsta, eldsta, av alla kinda, som de tvi
irorika apostlarna Petrus och Paulus grun-
dat i Rom) har frin apostlarna, och pi
den tro som f6rkunnats fdr miinniskorna
och som kommit Zinda till oss genom bisko-
parnas arvfiiljd.>

A andra sidan andas pastor F{ofimans bok
i flera avseenden en viss >hdgkyrklighet>.
Han hlnvisar till att Calvin pi sin tid icke
hade nigot emot att ordinationen betrak-
tades som ett sakrament (ehuru denne vll
att mirka dlrmed menade nigot annat in
den katolska Kyrkan av ilder gjort). Han
hinvisar ocksi till ett uttalande av Marc
Boegner, de franska protestanternas ledare,
som synes bitjd fitr att acceptera ett tre-
faldigt imbete av biskopar, presbyterer och
diakoner (ehuru ocksi han ger deras funk-
tioner en helt annan mening In Kyrkans
traditionella).

Om den rent historiska delen av avhand-
lingen ir icke mycket att slga. Den utgiir
en god skildring av utvecklingen 1J23

-1t73, sidan den framstir framf<ir allt
genom Knut B. Vestmans och Hj. Holm-
quists forskningar. Fdrfattaren hinvisar pi
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de flesta punkter ocksi direkt till k?illorna,
slllan dock till otryckta sidana. Behand-
lingen idagaligSer stor belisenhet och fiir-
trogenhet med svenska f6rhillanden. Miss-
fiirstinden iro relativt fi: Skinninge do-
minikankonvent grundades 1237, Bohushn
tillhtirde Norge, ej Danmark, grlnsen mel-
lan Uppsala och Abo stift gick vid Kemi
llv, \riborg fick sina dominikaner 1392,
Olavus Magnus, icke Johannes Magnus var
den siste katolske irkebiskopen o. s. v.
Tryckfelen 5ro desto fler: - det hiir visst
till saken i franska avhandlingar - men
det skulle vara smiaktigt att her ga in
pi dem.

I bokens andra parti ger fdrfattaren en
dogmatisk analys av den svenska succes-
sionsfrigan, som han efter en inledande
hinvisning till de katolska auktoriteternas
och senast pater Dewaillys negativa svar
d6mer i riktning mot en >>via media>>. Bi-
skopsimbetets kontinuitet i den svenska
kyrkan synes honom tillricklig fdr att till-
fdrsikra detta lmbete den >apostolicitet>>
som liter den rdcka handen it de >>h6g-
kyrkliga>>, medan denna kyrkas >evange-
lism> och >>presbyterala kontinuitet>> iter
f<irenar den med de ligkyrkliga samfunden.
Mihlnda har detta en viss betydelse f6r
samarbetet mellan de protestantiska me-
ningsriktningarna. Sett i ett stiirre perspek-
tiv miste man dock ge Knut B. Vestman
rltt di han i en recension av boken frin-
kinner medlingslinjen vlsentlig betydelse,
di den splrras av Rom, som fdrnekat den
svenska kyrkans apostoliska succession. Med
all erklnsla f6r pastor Hoffmans goda vilja
miste man med ett beklagande konstatera
de historiska fakta, som vi tyvlrr icke
kunna rubba eller bortf<irklara.

larl Gallfn.

Zof ie Kossak: Saliga iiro ile
sah-tmodiga. 46f s. Sthlm 194i,
Vahlstriim & Vidstrand. Kr. I I : - /
I 8: 10.

Det ligger med all sikerhet ett trlget
och ingiende historiskt studium bakom
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denna romantiserade berittelse om den he-
lige Franciskus, Fiirfattarinnan har lyckats
fL fram en levande tidsbild utan nigra
tyngande kulturhistoriska inventarier. Det
[r det begynnande 1200-talet med korstigs-
tidens mentalitet av virldsliga ber'dkningar
och andlig hanfiirelse, stundom samgiende,
stundom korsande varand,ra, som skildras.
Det Ir ett brokigt fiilje av lysande riddare
och prelater, fattiga munkar och >>vanligt
folk>>, som passerar revy. Centralfiguren
hr, som sagt, den helige Franciskus, vilken
f<irfattarinnan framstlller i all hans virlds-
frinvlnda blidhet, som dock nigon ging
kommer de virldsvises klokskap pi skam,
i all hans kiirlek till Gud och minniskor,
en kerlek som ibland gdr honom till en
den heliga vredens straffpredikant.

Arne Rash.

Axel Lindqvist: Mannen,
kuinnan och sprdket. 224 s. Sthlm
1945, Fritzes. Kr. 7: l0/l0z -,

I en samling fdredrag och essayer be-
handlar f.itfatteren mestadels sprikliga fri-
gor, ofta med kulturhistorisk och sprik-
politisk betoning. Titeluppsatsen ger en
sprikpsykologisk belysning av skillnader
mellan manligt och kvinnligt. Om iiver-
sbttandets svira, stundom omiijliga konst
handlar en annan. Men f<irfattaren Sgnar
ocksi sin uppmlrksamhet At ar'dra problem.
Si tar han t. ex. till orda f<ir ett livak-
tigare utbyte av llirare och studenter vid
de nordiska universiteten och hdgskolorna
sisom nigot praktiskt genomfiirbart i vin-
tan pi 6kad iiverensstimmelse i friga om
kurser och examina. I en essay skildrar
han iven de kvinnliga studenternas ling-
variga och m<jdosamma kamp f<ir r?itten till
akademiska studier, den ftirsta segerns stilla
henf<irelse men ocksi den skepsis infiir det
slutliga milet som sminingom inst?illde sig.

Llsaren hat i f6rfattarens sillskap osiikt
tillf:ille ^tt f6rcn det nyttiga med det
niijsamma.

Arne Rash-.
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