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I

BRODE,R KLAUS,
EN HE,LIG BONDE, FRAN SCHWEIZ.

T)i Kristi himmelsfirdsdag den 15 rnai 1947 f.orklarade den hiigsta kyrk-
f tig, myndigheten i Rom en bergsbonde frin innersta Schweiz under
de mest solenna former som helgon; det vill siga, den f1rklarade, att
denne bonde utan allt tvivel miste riknas bland Guds heliga i himmelen.
Men dirmed skall inte sigas, att vi iter f&tt >ett nytt helgon>>, utan
blott att Kyrkan nu slqtgiltigt inskrivit i sin helgonf<irteckning en man,
som redan irhundraden igenom viirdats av det katolska Schweiz som ett
sant f6red6me fiir kristen fullkomlighet och som en sann fader i Kristus.

Broder Klaus, som han kallades redan under sin livstid och fortfarande
kommer att kallas ocksi efter helgonfOrklaringen, er en ytterst intres-
sant personlighet, som fortjdnar uppmlrksamhet och vilrdnad iven utanfiir
sitt hemlands grinser.

Lit oss nu f<irst siga nigra ord om den plats, dar han fOddes och till-
bragte sitt liv, och om det arv, som limnades honom av hans fatf;den

Fliieli, der Niklaus av Fliie foddes &r l4l7,ligger i hiirtat. av schweiz,
i den del av kantonen Unterwalden (:mellan skogarna), som heter Ob-
walden (: ovanfiir skogeri) och hor till kommunen Sachseln. Namnet
pi det st1lle, dlr hans fiderneshus stir in i dag, forrlder dess geografiska
karaktir: Fluo: klippa och Fltieli - liten klippa. Det ligger i det om-
ride, som fordom bercirdes av de nordliga spetsarna av den vildiga Aare-
glaciiren, just dir en bistriim till denna glaciir brtlt tvlrs igenom en
2,000 m htig bergskedja och mynnade ut i huvudstrcimmen. Under loppet
av irtusenden har denna bergsblck, Melchaa, grivt sig djupt in i berget
och vid Fliieli bildat en hundra meter djup klyfta. Landskapets rikt skif-
tande relief beror pi att hlrda och mjuka stenarter omvixlar med var-
andra. Den hoga dalsidan (Sachseln) visar starkt utpriglade former med
minga branta stup och vassa bergsspetsar, den vlnstra hOr till eocenzonen
och har mjukare prigel.
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Folket utg<ir en blandning av keltiska, romanska och allemanniska in-
slag. Enligt minga etnologer skall broder Klaus ha varit av keltisk typ,
men synes ocksi haft nigot allemanniskt blod i sina idror. De enskilda
omridena av hans stora gird har i varje fall allemanniska namn, som
Fltie, Ifang, Brtzi, Schubelacher, Juch, Breiten, Ranft, Schwand. Men
grunddragen i hans visen bestimmes inte av >blod och rasr>, och vcirdna-
den f<ir honom beror ej pi sidana kennetecken. Hans fortjlnster och
bercimmelse stir fasta, oberoende av dessa frigor. Hans andliga fysionomi
kastar ett f6rklaringens sken iiver all yttre form. Det ir hans personlig-
hets vlrdighet, som uppskattas av foretradare ftir alla sprik, nationer och
raser.

Om broder Klaus' forf.;d,er ir inte mycket kint. Flans f<irsta biograf,
\trdlflin, siger, att de utmirkte sig mer genom sina goda seder bn genom
sin rikedom. Den heliges fader, Heinrich av Fliie, var en fri bonde och
medlem av byridet. Ett dokument av ir 1467 med anteckningar betrdf-
fande fogdetionden i Sachseln upplyser, att sllktgirden Fliie var ett rente-
fritt arvgods av ritt betydande omfing. Dirtill kom en lantgird i det
angrinsande Melchi, varifrln en av de tre stiftarna av edsf<trbundet enligt
legenden hlrstammade. Vidare lgde de av Fliie tvi febovallar i Melch-
dalen. Allt som allt tillrickligt med jord f6r att fcida mer in trettio kor.

Forutom detta materiella arv hade broder Klaus av sina f6rflder fitt.
ett rikt andligt. En kend {orfattare frin hans hemtrakt, Heinrich Fede-
rer, ger en vilgjord skildring av folkets karaktar: >En stindig skolning
av viljan, si att den i ritt tid kan siga 'nog' och, obenigen att bara g&
pi, fullf<iljer det nyttiga med seg energi. Ett behirskat tillbakahillande
och omtinksamt vlgande. Men bakom detta synliga tillbakahillande lig-
ger mycken angreppslust, bakom den skenbara lingsamheten mycken
lidelse.> Arbetsamhet, f<irn<ijsamhet och livshumor utmirker broder Klaus'
landsmin, ett rikt kinsloliv, som dock doljes for medminniskan, i syn-
nerhet fdr frammande. Blott fi fortrogna fir en inblick i dessa bergsbors
inre liv.

Med Heinrich Federer skulle vi vilja slga: ,rNu har jag funnit den
grund, der den vackraste vexten av Llrschweiz har sin hemvist, nej, ur
vilken den enligt naturens lag spirar fram som ett stort, stilla, hemlighets-
fullt trid, lingsamt vlxande med de inre motstinden, utan larm, utan
pril. Och dock ar det pi samma ging det vackraste och stcirsta trldet
i den schweiziska skogen, det enda som likt en stormfura flngar wpp
blixt och ovlder i det farliga iigonblicket och riddar hela den foster-
lendska skogen. - Obwalden-tirke helt igenom och Obwalden-stil, vixer
han i kraft av det heliga och genialiska, som inte ir bundet vid torvan,
utciver Schweiz upp i det stora minskliga och eviga.>
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Och nu de viktigaste data ur broder Klaus' levnad och en inblick i hans
underbara liv som gudsvln och gudsklmpe.

Den unge Niklaus var sina f6r5ldrars gladje. Den strhnga uppfostran
i hemmet lade huvudvikten pi viljans och karaktirens daning, arbetsam-
het och pliktkinsla. Att bescika skolor fanns ingen m<ijlighet till och si
lerde Niklaus varken hsa eller skriva. Flans fromhet var framtradande.
Redan som gosse fastade han varje fredag och som yngling varje mindag,
onsdag, f.redag och lcirdag, i det han nojde sig med en bit brod och nigra
torkade piron. Redan di k?inde han en stark dragning till biinen. Ofta,
nir han kom hem frin ikern med andra, skilde han sig obemlrkt frin
dem fcir att lesa sina boner i avskildhet. Fiir iivrigt var han ej nigon
slrling. Flans samtida intygar, att han var trevlig och vinlig i um-
ginget med andra. Nir han hade fyllt 27 &r, gifte han sig med Dorothee
Viss, dottern till en ansedd man, som stod i spetsen fcir en sammanslut-
ning av brinder. De nygifta inrittade sitt hem i nirheten arr mannens
fodelsehus. Bide detta och deras eget hus stir kvar in i dag. Det forra,
som redan d& var nigra hundra 3"r gammalt, ar lnnu i gott skick. Akten-
skapet var mycket lyckligt och vilsignades med fem stiner och fem dottrar.

Den ildste sonen, Hans, ingick iktenskap redan vid 20 &rs ilder med
Elsbet av Einwil. Flennes far innehade som landsamtman det h<igsta Im-
betet i Obwalden. Hans sjilv bekliddes med samma imbete blott, 36 ir
gammal och senare ytterligare sex ginger. Den andre sonen, \flalther,
blev fyra ginger landsamtman. Den ildsta dottern, Dorothea, blev moder
till landsamtmannen i Nidwalden (: nedanfcir skogen), Konrad Scheu-
ber, som senare skulle igna sig it eremitlivet i likhet med sin morfar. Den
yngste sonen, Niklaus, f<idd den 24 juni 1467, stwderad,e p& universiteten i
Basel, Paris och Pavia, blev magister sacrae theologiae och dog 1103 som
kyrkoherde i Sachseln. De ovriga barnen stannade i mera oansenliga yrken.

I vl.ra dagar lever lnnu rltt minga avkomlingar till broder Klaus. Den
manliga linjen gir tillbaka till sonen Valther. Vid helgonfcirklaringen av
sin anfader var 22 min med namnet av Fliie nirvarande. Den ildste av
dem 1r sld.kt med broder Klaus i elfte rakt. nedstigande led. Det finns dess-
utom talrika famtljer i Obwalden, dir ingifte av dottar frin Fliie-sllktet
'd,r att anteckna. Enligt noggranna berikningar hirstammar i dag om-
kring h?ilften av befolkningen i Obwalden, det vill siga mer in 10,000
personer, frin den helige Niklaus av Fliie. Diirtill kommer nigra tusende
i Nidwalden och flera hundra i andra kantoner och i utlandet. Antalet
av hans avkomlingar under irhundradenas lopp uppgir till lingt mer in
100,000. Det lr alltsi en sund stam. Tolv av hans direkta avkomlingar
med namnet Fliie, blev landsamtmln i Obwalden, mer in 20 prlster. Dbr-
till kommer talrika prester och landsamtmin ur andra f.ar.rriljer, som iro

7'



Hugo Miiller

slikt med Fliie's pi mcidernet. Vi kinna inte nigon, vars namn ofiiciellt
inskrivits bland helgonen, som skulle kunna rakna en si stor avkomma.

Ungefir sju ginger kallade stormklockorna i Sachseln Niklaus av Fliie
under vapen, dock utan att det varje ging kom till blodig strid. I Thurgau-
f'dltt&get av it t460 deltog han som rotemestare och rlddade vid detta till-
fille dominikannunnornas kloster st. Katharinathal, i vilket fiender hade
fcirskansat sig, undan fcjrsrtirelsen. Han yrkade alltid pi att den i Sem-
pachbrevet av 1r 1393 6verenskomna krigsordningen skulle iakttagas. Om
hans instillning till kriget skriver hans biograf vitlflin omkring ir 1101:
>Han var en stor fredsvrn. Dock, nlr det gellde att strida f6r fosrer-
landet, ville han inte, att fienderna skulle fi skiil till att f.rickt, skryta
pi grund av hans,overksamher.> I beatifikationsprocessen av ir t6Tj
omvittnar Balthasar Schellin: >Sirskilt kommer jag ./.,,ALg att ha h6rt av
mina fcirfider, att, broder Klaus i krig bar i sin ena hand spjutet eller
hellebarden, men i den andra radbandet eller paternoster.>

Niklaus av Fliie tjdnade sitt fosterland ocksi som medlem av landsridet
och domstolen. Han sjdlv medgav senare fcir en predikarbroder, som be-
scikte honom, att han hade haft stort inflytande hos domstolen och ridet
och vid regeringsirenden, men atr han ej kunde piminna sig ett enda fall,
di han gynnat nigon pi bekostnad av rlttvisan. Ar t4r7 forde kyrko-
herden i sachseln en process mot kommunen och krlvde den vita tionden,
som enligt hans mening tidigare betalats honom, men han kunde inte
styrka sina ansprik med nigot dokument. I spetsen fcir kommunen, som
vann processen, stod den gingen Niklaus av Fliie. Man ville till och med
vrlja honom till landsamtman, men han avbiijde kategoriskt. Ty han
lyckades inte alltid att gora sin mening gillande hos ridet och domstolen
och kunde ej alltid fdrhindra orittvisor. Folkslegenden vet till och med
att beratta, att han hade sett, hur eld gick ut frin de orlttvisa domarnas
mun, och detta skulle fcir honom blivit anledningen att limna sina offent-
liga befattningar och ta avsked frin vidden. Men han tog detta steg
inte av ressentiment utan av vil dvedagda positiva motiv, i det att han
f<iljde Guds riist, som tydligt kallade honom.

Att olika plikter rika i konflikt med varandra f<irekommer ofta i det
minskliga livet. Pi den ena sidan stir kanske Guds rike med sina krav
och pi den andra fosterlandet och familjen med sina, och nigon ging
kan de senare synas yara oforenliga med de f<jrra. Kommer kallelsen frin
den ena instansen, si Ir den andra genast benlgen att bestrida dess ritt.
Guds kallelse ir dessutom inte alltid si klar, att den stir <iver allt tvivel.

Niklaus av Fliies beslut att lamna sin familj fir inte uppfattas som
ett besynnerligt hugskott, utan som frukten och f<;ljden av en ling inre
utveckling och som svarer pi en sdrskild Guds kallelse. Han bekinde i det
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fcirut nimnda samtalet med en predikarbroder: >Nir det behagade Gud
att fullborda sin barmhirtighet pi mig och iterkcipa mig, begagnade han
sig av den finputsande filen och den eggande sporren, nimligen av en svir
frestelse, si att han inte lit mig finna frid varken dag eller natt, vtan
jag var si djupt nedslagen att till och med min kira hustru och samvaron
med barnen blevo mig till en last.> Flans pristerliga vin, Haimo im
Grund, lerde honom dL att. betrakta Kristi lidande, och i denna konst
gjorde Niklaus goda framsteg. Men di det var svirt fctr honom att gcira
sig fri frin alla virldsliga bestyr, medan han var hemma, drog han sig
varje ging han ville igna sig it betraktelsen, tillbaka till en enslig plats.
Detta sakernas tillstind varade i tv& ir.

Var det rutt gjort av Niklaus av Fliie, att han limnade sin familj?
Denna f.rhga har ofta stillts och filtt olika svar. Fdr nigra ir sedan skrev
en ateistisk tidning, att lo:'an borde ha sint polisen efter honom. Hur skall
man nu stilla sig till saken? Om vi sli upp evangeliet, lisa vi, att den-
samme Herren som har sagt: >Vad Gud har sammanfogat, det mi min-
niskan icke itskilja> (Matt. 19:6) iven siger: >>Ingen som for Guds rikes
skuil har tivergivit hus, eller hustru, eller broder, eller f<irildrar, eller barn,
ingen sidan finnes, som icke skall fi mingfaldigt igen redan har i tiden,
och i den tillkommande tidsildern evigt liv> (Luk. 18 29, f. Jfr Matt.
19:29). Gud kan silunda itskilja vad F{an sammanfogat. Niklaus av
Fliie har llmnat sin familj i Guds namn, i Guds uppdrag. Det var i alla
fall hans Lrliga 6vertygelse. Nlr i det gamla Znrich-kriget och i Thurgau-
fdlttiget Sachselns stormklockor ringde, f<iljde han fiderneslandets rop.
Varfcir skulle han inte haft lov att folja, nir Gud kallade? Om nu fcir
tiden min civerge sina hustrur, di ir det sillan Gud som kallar, utan
>>den andra>>. Sidana mln sciker nog knappast heller rid hos sina biktfider
eller sjilasorjare, sisom Niklaus har gjort. For honom gillde det avg6ra,
om det verkligen var Guds kallelse eller ett djnvulskt blindverk. En nog-
grann overliggning i flera ir forde till den tivertygelsen, att det var Gud
som kallade. Den senare utvecklingen av hendelserna har tydligt bekrif-
tat detta, ty Gud vittnade fcir honom och legitimerade hans steg genom
underverk. Det iterstod Innu att fi fru Dorothees medgivande, sorn hon
slutligen ocksi limnade i samma anda av underkastelse under Guds heliga
vilja. For bida betydde det ett stort offer, ty de hade fiirt ett lyckligt
familjeliv med varandra. Gud har >givit igen> rikligen, ja hundrafalt:
Broder Klaus har blivit hela fosterlandets fader.

I killorna kallas broder Klaus ofta >gudsvin>. Gudsvdnner ar sidana,
som sti i ett fcirtroligt, innerligt forhAllande till Gud. Det ir min och
kvinnor, prlster, ordensfolk och lekmin, vilkas hela tanke och strivan,
vilja och handling ir inriktad pi attklart,ldtra kinna Guds vilja och efter
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blsta formiga uppfylla den, ocksi om det kostar stora offer och minga
hinder stiller sig i vigen. Orubblig trohet frin gudsvinnernas sida be-
lijnas av Gud ofta med sidana utomordentliga givor och nidebevis, som
vi kallar >mystiska tillstind>. Det mystiska livet kan ej uppnis med
hjilp av rent naturligakraf.ter, de mi spinnas in si intensivt. I det cen-
trala Schweiz fanns det redan fcire broder Klaus gudsvinner, som levde
som skogsbroder. Men alla overtralffas av honom i inre storhet och helig-
het, sivil som i betydelse och beriimdhet utit.

Efter avskedet frin familjen ville broder Klaus limna iveo sitt hem-
land och uppsoka gudsvinnerna i Elsass. I Basel hade han en vision, frin
vilken hans fasteunder daterar sig. Han itervinde till sin hemtrakt och
upps<ikte en honom tillhiirig siter hogt uppe i fjillen. Dir stannade han
under stindig fasta tio dagar och lit sedan sin biktfader komma for att rld,-
f<ira sig med honom. Ty han visste inte riktigt, om detta sillsamma upp-
hiirande av allt niringsbehov, som han erfor, var ett Guds under eller ett
demoniskt bedrlgeri. Hans biktfader, gav honom lov att fortsitta med
fastan. En andra vision anvisade honom som uppehillsort det si kallade
Ranft, en tring dalging av Melchaain, helt nira hans gamla hem, som
han dock efter avskedet aldrig mer satte sin fot i.

Minga av hans landsmin, i synnerhet hans politiska motstindare fr8,n
fiirr, trodde inte pi fasteundret utan misstinkte, att hans hustru eller barn
kom till honom hemligt om natten med mat eller att han itminstone liv-
nirde sig med 6rter. De genomdrev, att myndigheterna under en ling tid
let bevaka och noga kontrollera honom. Men resultatet var positivt f<ir
broder Klaus. Pi si sitt har vi hans motstindarc att tacka for att hans
fullstindiga avhillsamhet frin all fada under nitton och ett halvt ir
(f.r&n 2l okt. 1467 till zt rnars 1487) stir otvivelaktigt fast.

Sedan hans goda rykte pi si vis beflstats, beslot landsforsamlingen av
Obwalden iret dliref"ter att bygga ett eremitage med kapell pi allminna
kostnader till honom. At 1469 invigdes kapellet av hj?ilpbiskopen frin
Konstanz, sedan denne examinerat eremiten betrlffande hans fasta. Frin
den tiden spriddes ryktet om den helige mannen i Ranft snabbt i alla lin-
der. Ar 1470 forleflade sexton romerska kardinaler kapellet avlatsprivi-
legier. ]* l47l togs i Bern Fleinrich Morgenstern frin Schwaben till
finga och tvangs att svarja urfejd (: evig fred), emedan han hade gjort
en nedslttande anmirkning mot eremiten. Snart korn lven pilgrimer ft5;n
utlandet till Ranft. Den fcirste namngivne frimmande besijkaren var den
bercimde predikanten frin Elsass, Geiler av Kaisersberg. Ar 1474 infann
sig FIans av Valdheim frin norra Tyskland; han hade pi marknaden i
Halle h<irt talas om broder l(laus. I den pfalziska kr<inikan skriver Mattias
av Kemnat omkring ir 1475, att i Schweizlever en broder Niklaus, som
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slges inte ha irtit nigot alls under Lratal. Om det ir riktigt, tilllgger fiir-
f^lt^r"n,miste han .vara ett helgon eller en djivul. Den bertimde abboten
Trithemius sade ir 1486 till sina munkar, atthan trodde, att det ej fanns
nigon minniska i Tyskland, som inte hade hiirt nigot om detta under.

Varje gudsvln ilskar freden. I stillet fcir >requiescat in pace : mi
han vila i frid> siger vi ocksi: >Mi han vila i Gud.> Broder Klaus skrev
sjrilv i ett brev till staden Bern ir 1482: >Frid 1ir alltid i Gud och Gud ir
friden.> Broder Klaus har fullbordat minga fredens verk.

Lr 1474 kom genom hans filrmedling den >>eviga riktningen>, fcirso-

ningen mellan edsbrijderna och deras gamla arvfiende Osterrike, till stind.
S"*.rr" ir utbrcit kriget med hertig Karl den djirve av Burgund. Den
>eviga riktningen> bevarade di Schweiz fcir ett krig pi tvi fronter. Efter
kriget med Burgund bOrjade tvistigheterna mellan lands- och stadskanto-
,r"*". Talrika forhandlingar fdrdes utan framging. Fiire jul &t l48l
stod man inftjr ett inbiirdeskrig, som skulle ha fiirt Schweiz till under-
gingens brant. Di, i detta yrtersta nodlige, ingrep den helige eremiten
i n""ft och pi en timme uppniddes fiirlikningen. Det officiella tacket i
protokollet 6ver fcirbundsdagen i Stans sammanfattas i de korta orden:
,Yari" ridsdeputerad vet med sig, vad han har att fiirmila om den trohet,
den mcida och det arbete,som broder Klaus har skenkt dessa angeliSenheter'
varfor honom ock bor sigas stor tack.>> Sedan dess vixte hans rykte i in-
och utlandet innu mer. Stiderna Fribourg och Solothurn tackade honom
ofiiciellt for att de genom hans ftjrmedling upptagits i edsf<irbundet.

Mirkliga br de fiirbindelser, som utlendska furstar och regeringar upPe-
hOll med d.nn" enkle bergsbonde, som var mystiker och politiker i en och
samma person. Ar t473 skickar irkehertig Sigmund av dsterrike sin liv-
medicus till eremiten med en fOrgylld kalk, for att denne mitte hmna
sitt st<id it irkehertigens fredsanbud till edsbriiderna. Ar 1479 har sinde-
budet frin Venedig, Cavallazzo della Bancha, fiir avsikt att besoka broder
Klaus och han sprider dennes rykte overallt inda till Venedig. Ar 1481

kommer sekreteraren till grevarna Vitaliano och Giovanni Borromeo i sina
herrars uppdrag till Ranft. Ar 1482 ber ridet i Konstanz om formedling
i en tvist om den thurgauiska landsritten. Samma fu fLr amtmannen
Biirgler av hertigen av Milano, Lodovico Moro, nigra uppdrag till broder
Klaus. Ar 1483 kommer ett slrskilt sindebud frin hertigen av Milano for
att f6rhandla med eremiten.

Broder Klaus betecknas lven med ritta som skaparen av den schwei-
ziska neutraliteten. >Blanden eder inte in i frimmande tvistef>>, denna
hans maning var for de ditida stridsvana och alltid kampbereddakrigatna
i edsforbundet ej riverflodig. Men >ifall ni angripas, kimpen taPpert for
eder frihet och edert fosterland>. Betecknande ir hans varning fcir expan-

79



Hugo Miiller

sionslust: >Utvidgen edsftjrbundets girdsgird ej allt f6r mycket, si att ni
llittarc mi kunna i lugn och fred iga och njuta av eder frihet, som ni for-
vlrvat med si stora offer.>>

De stora inrikes- och utrikespolitiska framgingar, som broder Klaus
hade att notera, kunde vicka misstanken, att han det mesta av sin tid var
sysselsatt med sidana angeligenheter. Men dessa politiska afl'i.rer tog sam-
manlagt blott en ringa del av de tvi irtionden han levde i Ranft i an-
sprik. Vlrre var det di med den tid, som krivdes av de takika besiikare,
som kom dit. Men den helige lgde givan att kunna skilja andarna. Ddr-
f<ir sig han snart, om hans gister blott ville tillfredsstilla sin nyfikenhet
eller soka hans rid och hj?ilp. F<ir de senare stod han alltid till fiirfogande,
men fcir de andra.hOll han sig undan och flydde till den nirliggande
urskogen. Till slut sig regeringen i Obwalden sig tvungen att skydda ho-
nom mot alltfor minga besok. Den inf<irde ett slags kontroll civer anled-
ningen till bes<iken och bad regeringen i Luzern att hjilpa dirvid. Blott
den som var i besittning av ett )>visum>, fick obehindrat komma till Ranft.

Under de linga nitterna sov broder Klaus blott nigra timmar, antingen
stcidd mot nigon vlgg eller liggande pi bara golvet eller pi en tribink.
Under resten av natten, men ocksi under de minga dagar, di sno och regn
hindrade pilgrimerna att komma, kunde den av Gud hiigt benidade mysti-
kern ostcirt igna sig it sina boner och betraktelser. FIans vng till himme-
len lig klarc f.ramf.iir honom: Med Maria till hennes gudomlige Son, med
Kristus i den Helige Ande till den himmelske Fadern, den heliga Trefaldig-
hetens urgrund. Man kunde skriva ett lingt kapitel om broder Klaus'
innerliga vcirdnad fcir Flerrens moder. Hon hjilpte honom synbarligen
i de talrika tringmil, som bereddes honom av djivulen. Hans forhillande
till Evkaristien och prlstad<imet mi karakteriseras av hans egna ord. Ar
1469 bekd^de han for en predikarmunk: >Det konungsliga och prlsterliga
sliktet, det vill siga Kristi prister, htigaktade och vordade jag mer irn alla
andra mlnniskor, si att det. tycktes mig, var ging jag sig en prist, som
om jag sig en Guds ingel. Fiirst pi si vis kom jag, synes mig, till den
stora vijrdnaden fcir och andakten till Jesu Kristi lekamen och blod i det
heligaste sakramentet.>> I brevet till staden Bern stir den uppmaningen:
>I skolen ocksi bira Kristi lidande i edra hj'irtan, ty det Ir mlnniskans
stiirsta triist vid hennes sista flrd.> Hela hans odelade hingivelse f<;r Gud
kommer till uttryck i hans llsklingsbcin: >O min Herre och min Gud, tag
allt frin mig, som hindrar mig pi vlgen till dig. O min Herre och min
Gud, giv allt. it mig, som fr'imjar min vlg till dig. O min Herre och
min Gud, tag mig frin mig sjilv och giv mig helt it dig.>

Till denna innerliga fromhet kommer hans stora firrsakelser och um-
biranden. Under sommaren sivll som vintern bar han sin kipa alr groyt
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ylle pi bara kroppen. Aven under vinrern gick han alltid utan huvud-
bonad och utan fotbeklidnad. Han nidde den yttersta grlnsen aY an-

spriksldshet och forniijsamhet. Och dock visade han, sisom bescikarna ofta
fir-herr.r, alltid ett gott humiir och var alltid glad till sinnes och hilsade
dem han motte pi vigen vlnligt: >>Jesu namn vare eder hllsning.> Nir
folket samlats i ha.r, t"pell for att bevista den heliga missan, tippnade
han fiinstergluggen i sin cell och hilsade alla forsamlade med orden: >Gud
give eder e., god, salig morgon, kira vinner och klra folk''

Pi det solida fundamentet av en oford arvad natsr byggde broder Klaus
en alla dygders boning. Glansen av hans helighet lig liksom ett ljussken
civer hans 

-oansenliga bortad i Ranft och gjorde den mera berijmd i'n alla
palats i Schweiz. Det 1r mirkvirdigt, hur denna oforfalskade natur drog
Lesirkarna uppit till det civernaturliga, hur det ovirdade yttre hos eremi-
ten f<irdjupade innerligheten hos den korrekta formens minniskor, hur
denna fattigdom berikade alla, denna enkelhet tjusade dem och detta tatt-
frarrrrrra siJt imponerade dem. Intet i eremitens yttre sitt och beteende
var p&nigot vis konstlat eller beriknat eller avsett att gota effekt, och dock

"ft.rla-t "de allt hos honom ett outplinligt intryck. Intet ceremoniell
'' ordrrade pilgrimernas och diplomaternas mottagning, och dock drog ,rdet

levande helgonet>, som han kallades, alla i trollkretsen av sin personlighet.
Pi S:t Benedictusdagen den 2! mars 1487 ldmnade broder Klaus detta

jordiska liv. I alla familjer i Schweiz var sorgen stor, nir budet om hans

dOd gick genom landet. Alla kinde det som om deras egen far hade gitt
bort. Och i sjilva verket hade ju ocksi fosterlandets fader dcitt, men
blott till kroppen, hans ande lever och verkar fionfarcnde. Flans sjiil har
upptagits tili himmelen, derom vittnar de minga under, som skedde pi
hat r fltbO". Man fijrvlntade allmlnt en snar helgonfOrklaring och skyn-
dade genast att samla alla tillgingliga vittnesbiird om hans person och liv,
silengl vittnesgilla sagesmin frin hans egen tid innu levde, och man upp-
t".krr"d" d.- I den si kallade kyrkboken av sachseln. Detta skedde ir
1488. Dir berittas iven om botandet av en pilgrim frin Danmark, en

lam fiskare >am Fleringsew>. Men dels formella fel i proces5sl - ds

schweiziska bergsbtindernaYar inte vana vid den romerska kurians stringa
processform", - o.h dels krigiska hindelser blev anledning till att helgon-
?.;rkl"rirrg"r, f<irdrcijdes, tills processen i vir tid togs upp igen pi grund
ay nya,rid"r.,r.rk, och nu i ir kom den till sin hcigtidliga avslutning med
helgonforklaringen i S:t Peterskyrkan i Rom'

isancte Nicilae, ora pro nobis, wt d.igni efficiatnur protnissionibus

Cbristi.>
Hugo Miiller O. S. B.

Fil.bourg, Scbueiz.
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LENNART NYBLoM SoM KoNSTxAn.
ed gladje tillm<itesgir jag den av Creilo's redaktion framstillda
iinskan, att a\ min hand erhilla nl"gra rader om den i borjan av

detta ir bortgingne konstniren, Lennart Nyblom, dock under den fcirut-
slttning, att mina ord icke mi g?illa som den kritiske bedomarens utan
som en vins, ty di en konstnlr skall bedoma en avliden yrkesbroder som
tillika varit hans vln frin studietiden och uttalar sig om dennes girning,
blir - hur objektiv han in sciker .vara - detta wttalande fd.rgat av den
personliga sympati med vilken han omfattat den dcide. Man har jw haft.
ungeflr samma utveckling under studieiren, haft delvis samma larare,
samma kamratmiljd, delat samma uppfattning i frigor som rcirt sig i
tiden och ofta reagerat pi samma satt, for eller emot, infiir vlxlande
konstriktningar.

Lennart Nybloms studietid infirll under det forra seklets sista decen-
nium, en period som varit av si stor betydelse f<ir svensk konst, den stora
brytningstiden. De si kallade >>Opponenterna> hade gitt segrande fram
och med sin uppmirksammade utstillning Frdn Sei.nens strand dppnat err
fdnster fdr friska vindar, som frin den franska konstmetropolen drogo
in iiver norden. Konstnirsfrirbundet stod infiir sitt vardande och till
detta slcit sig en skara milare och skulptorer, vilka tillh<;rt ittiotals-pari-
sarna, bland dem Cad Larsson. Under n&gra &r blev han bosatt i Goteborg
som ledare for Valands konstskola, samlande kring sig ett stort antal elever.
Det var i denna krets Lennart Nyblom tog sina fcirsta steg pi konstens
bana.

Ofta talad,e han med entusiasm om hur han genom Carl Larssons skol-
ning fick upp cigonen f<ir den stringa teckningens betydelse i studiet
efter levande modell, frir strlvan efter exaktheten, det logiska samman-
hanget i f<irklaringen om minniskokroppens byggnad - bortsett frin
det rent anatomiska - lcisandet av riirelseproblemet och om proportio-
nernas harmoni, allt detta som hiir samman med formstudiet. Linjens
skcinhet blev honom uppenbarad.

Dlremot saknade han i Carl Larssons undervisning tillr?ickligt inrresse
f6r de koloristiska problemen, med vilka han fcirst under de sedan foljande
akademiiren fick brottas, ledd av si utmlrkta lirare som Julius Kronberg
och Georg von Rosen.

Det 1r f<;rklarligt att den senare, genom sin starka personlighet, i sin
undervisning skulle komma att utova ett mycket storr inflybnde pi sin
elev. I greve Rosen beundrade Nyblom i lika hOg grad den suverine
konstnlren som den nobla mlnniskan, alltid redo att lyssna, att hjdlpa
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Lennart Nyblom i sin atelj6.. 1939.

Foto: Joh, Rtihr.



Lennart Nyblom, Ovre M<ilna, Nykdping.
TemPera.

Lennart Nyblom, Uppsala.
Kol och gouachc"



Lennart Nyblom, urna med dekor i rdtt.

Lennart Nyblom, skil med dekor i riitt, svart och bl3tt.
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och rida, och som icke endast under studietiden utan even hela livet
igenom fcir sina elever hyste ett oforminskat intresse'

Nittiotalets akadernielever arbetade ej under inflytande av modernis-

tiska >ismer>> och dyrkade inga nya gudar. l\4[en man var starkt p&-

verkad av senromanaik"rm stora m;stare. Man beundrade Biicklin, Klinger
och Flans Thoma och svirmade pi samma gxng for de franska impressio-
nisterna. Milarna samlade sig kring Millet, corot, Manet och Puis de

Chavannes, skulptiirerna kring Rodin och Constantin Meunier. Bland de

klassiska mestar;a ilskade man Botticelli, och Velasquez var det stora

namnet. Man fordrade stil och komposition och man respekterade kun-
nandet. Det firdiga verket skulle biras aY en id6, det skulle tala till
iskidaren icke uteslutande genom en anhopning av fittget'

Lennart Nyblom Yar en son av sin tid' Han strivade efter att i en

vll genomtlnkt komposition uttrycka en tanke och omfattade under
akademitiden figurmileriet med iver, ett omride som han senare tyvarr
<iverger for att ra goaa som uteslut ande agna sig it landskapsskildringen.

Figurkompositionen odlades flitigt under nittiotalets mitt av eleverna

pi K"onstakademien. Pi elevutstillningarna dir exponerades stitliga verk,-oilk, 
adrog sig den konstintresserade publikens livliga intresse.'' Men si

funnos o"kre blrrrd utstlllarna si starka namn som Olle Hiottzberg, Gun-
nar Flallstrom, Paul Larsson-Palm m. fl. Det var pi en av dessa utstill-
ningar som Lennart Nyblom vickte uppmirksamhet genom en st6rre
figrirmilning med motiy ur legenden om S:t Hubertus. Den frapperade
g"'r,orn sin v-ackra, slutna komposition och sitt idla imne. sedermera kas-

,'.."d. Nyblom sitr verk, som han sjalv, di han sig milningen pi ut-
stlllningsviggen, fann alltfor tung i flrgen. I en rikare och ljusare kolorit
behandLde }r2r, ,.rr"r" samma imne, som vll icke utan orsak sirskilt
intresserade honom. Hubertuslegenden kan i viss min betraktas som

symbolisk for detta skede i Lennart Nybloms liv. Han hade nlmligen
sjelv vid iren fcir milningens tillkomst genomgitt den sjilsliga kris, som

resulterade i hans konversion.
uppslag och id6er till kompositioner med rent katolskt innehill stan-

,r"d. f"kbgligt nog sedermera endast vid alldeles lortrafiliga skisser, blott
i nigra r-"ari" d.rk", har han i mera utarbetad form behandlat sidana
mot;. I stort format har Lennart Nyblom utfdrt nlgta tent monu-

mentalt avsedda kompositioner, sesom de tvenne viggmilningarna >Bota-

niserande pojltar> ocli ,Badande pojkar> i <istra realskolan i Gciteborg, en

vlggmilning, >Vandrande djiknar> i Uppsala hogre allmlnna ilroverk,
,"rillig" utibrda i o\ja, samr >De tre &ldrarna> i Fledemora kommunal-
hus, viggmilning utfijrd i tempera.

o.t bl"v som sagt landskapsmileriet, sorn kom att dominera i Nybloms
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konst. Han intar dlr, kan man siga, en sirstillning som skildrare av
svensk natur. Den passade hans lyriska kynne, Det var icke endast land-
skapet sisom sidanr som intresserade honom. Han viile fi)rena natur-
itergivandet med det effektfulla och dramatiska, som rillfelliga stlm-
ningar och belysningar kunna f.ijrldna moriyet. Si tillvida var han
romantiker, pi samma sitt som en annan svensk landskapsskildrare, Axel
Fahlcrantz, med vilken han iger frindskap.

Flans sinne fcir komposition gjorde sig iven h?ir g?illande. Forgrunds-
planet i bilden rr pi hans landskapsmilningar ofta starkt betonat fcir
att genom sin kontrast med svalare, gr<ina och blia toner i miirka valorer,
accentuera mellan- och fondplanets ljusare och mera fdrgmdttade par-
6is1 - ett, om man, si vill, klassiskt recept. Koloriten forefaller ej srllan
i hans senare produktion oniidigt uppdriven och patetisk, kanske beroende
av f<;rkerlek for det anvrnda materialet, tempera, som tillater en rikare
palett. Detta svira material behandlade han med stor latthet och <ivergav
under irens lopp allt mera oljetekniken. Resultaten av hans experimen-
terande med temperan som uttrycksmedel iro av vixlande vrrde men
alltid intressanta.

Genom sin mingsidighet som konstnlr kom Nyblom att bliva verksam
pi skilda omriden. FIan har sysslat med illustrationsteckning, han arbe-
tade - icke utan f.rarng&ng - inom glasindustrien som en kunnig och
fantasirik dekoratcir samt utf<irde kompositioner fcir emaljarbeten. Ftir-
'aldraarvet., intresset fcir litteratur och teater, ftirde honom in pi det
journalistiska gebitet. Under itta ir var han i Af tonbtattal anstilld som
konst- och teareranmilare. Pi tjugutalet gjorde han i string blankvers
en glinsande <iverslttning av Hugh Bensons passionspel The upper Roorn

- \J216va1dssalen - vilket pi Mariakongregationens i stockholm ini-
tiativ sedermera uppfordes dlr under hans regi samt med av honom kom-
ponerade kostymer och dekorationer och med en rollbeslttning av katolska
amatiirer.

dverblickar man raden av Lennart Nybloms landskapsbilder stannar
man nog med det stcirsta intresset infcir hans naturskildringar frin Scidern,
motiven frin Florens och dess omgivningar, antecknin gar gjorda under
lyckliga och givande studieir strax efter akademitiden. Det Toscanska
landskapet med sin solmrttade luft, si ofta misshan dlat av nordiska konst-
n'irer, undantagandes de danska, lr hos Lennart Nyblom itergivet pi ett
sirskilt tjusande sltt. En milning, utsikt frin Fiesole - i privat igo -kommer kanske att, stl" som nigot av det bista han skapat.

Det rr si ofta fallet att, en konstnir i sina studier och skisser kommer
oss nirmare och att vi dir lettast vinna frirstielse for mannen bakom
girningen. I Lennart Nybloms ateljlportfoljer och skissb<tcker gcimmas
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urkasr, anteckningar och id6skisser, vilka kanske i htigre grad'in de >firr-
diga> milningarna vittna om hans stora kunnande, hans rika fantasi,
hans cidmjukhet infor naruren och hans karlek till uppgifterna. De lro
verk av en boren konstnlr. Och som si ofta skett blir det kanske just
i dessa fina anteckningar, som han en ging fir det erklnnande och den
uppskattning, han under sin livstid ej i tillrickligt h6g grad fick riina.

Det som Ir skapat med verklig karlek till det skapade sisom Vir
Herres verk, blir alltid bestiende. Fcirvisso kommer ddrf.at ocksi Lennart
Nyblom i sin konstnirsglrning att forbliva.

Stockholm den 14 rnars 1947.
Edut. Berggren.

KATOLSKA KYRKAN OCH DEN
SOCIALA FRAGAN.'

f\enna framstillning vill ej ge nigon historisk riverblick tiver Kyrkans
I-/st?illningstagande till de minga och svira sociala problem, som hon
miitt pi sin vandring genom irhundradena; ej heller Yara ett referat om
Kyrkans'konkreta riktlinjer for den praktiska liisningen av v&r tids brin-
nande sociala f.r&gor utan en ilversikt tiver den katolska grundinstill-
ningen med avseende pi dessa fr&gor och <iver de principiella fifrutsitt-
,rirrin., som Kyrkan sjalv liter bestlmma sig av vid allt sitt stlllnings-
tagande och som hon ger som vigledning alla dem, vilka i hennes anda
vilja bidraga till de enskilda frigornas praktiska lcisning. Det ir ju
egentligen icke Kyrkans nirmaste uppgift att 8e f';rdiga recePt fcir ut-
formningen av de konkreta det'aljerna, i synnerhet icke, om det som hir
riir sig om en sidan skiftande mingfald av situationer och omstendiS-
heter. Kyrkan fyller fastmer sitt gudomliga uppdrag att l;ra och leda
huvudsakligen genom att bilda de troendes bide uppfattning och samvete
enligt de sanningens, rittvisans och kerlekens nofmer, som anfiirtrotts
it henne att beyara och forsvara. Med denna principiella vigledning har
Kyrkan en stof mission att f.ylla just i vir tid, de ju en av de mest visent-
liga svirighetefna ligger diri att klara, principiella riktlinjer saknas, rikt-

t Denna uppsats utgdr skissen till det f<iredrag som fdr-f' den 19/11 t9+6 hall plr
Helsingfors uiiversiter och den 20/tl 1946 vpprepade pi Abo akademi med anledning
av det finska studentfdreningen Academicum Catholicums tioirsjubileum.
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linjer som alla kunde och borde ritta sig efter vid uppbyggandet av en
ny ordning.

J/i komma alltsi i denna mera pi det principiella siktande frarnstillning
av Katolska kyrkans syn pi den sociala frlgan att fdrst skissera de mest
visentliga kunskapsteoretiska och ontologiska fcirutslttningar, som denna
syn bygger pi. Sedan komma vi att framhava den princip, som utgiir
det mest konstitutiva elementet i denna syn: solidaritetsprincipen.

Som utgingspunkt for vir kunskapsteoretiska och onto-
logiska <iverllggning ta vi det faktum att all minsklig sam-
hills- och samfundsordning har som m&l att skapa sidana virden som
den enskilda individen eller den enskilda gruppen ensam ej kan fram-
bringa, men som anses vara nodvindiga eller itminstone ijnskvirda for
att gora minniskan lycklig. Vidare konstatera vi, att problemet alltid
synes sammanhinga med den dirvid uppkommande spinningen mellan
i ena sidan individens och i den andra samfundets intressen.

Lcisningen av alla sociala frigor skall darfor alltid djupast betingas av
den uppfattning man har om minniskan, om samfundet och om de virden
som minniskan skall eller vill skapa genom samfundsordningen.

Miinni.sh-aru ar for den katolska uppfattningen aruirual rationale, d. v. s.

en pi en ging kroppslig och andlig varelse, vilken s&sorr' ani.tnal dr f6r-
bunden med vixt- och djurvirlden, men sisom rationale ir beg&vad med
f<irstind och fri vilja och hojer sig <iver denna synliga virld genom att
.vara en person, en levande substans som lr sig sjilv och iger sig sjnlv i
kraft. av sin egen sjil. Denna sjil ir icke blott en livsprincip med vege-
tativa och animaliska energier och funktioner utan en odtidlig ande. Som
denna person iger minniskan, sikerligen for ett inomvlddsligt betrak-
tande, ett absolut virde som aldrig f&r underordnas nigot inomvirldsligt
syfte som enbart medel. Denna person ir tvirtom ett sant slutmil i
och for sig sjilv och pi samma ging slutmilet, om In icke det absoluta,
for hela den <ivriga synliga skapelsen.

Den (logiskt sett) fdrsta killan ftir denna uppfattning av minniskan
ar f <irstindets insikt, biirjande med det >intuitiva anandet>>,
fortsittande med det sunda fornuftets sjilvklara konstaterande flram till
det reflexiva tinkandets vetenskapliga, filosofiska slutledning.

Bide den katolska filosofien och teologien har alltid hillit fast vid, att det minskliga
fdrstindet har f6rmigan att finna sanningen ocksi bortom den materiella realiteten, att
det lger mdjlighet till sann insikt i den metafysiska verkligheten, icke minst lven i den
absoluta verklighet som vi kalla Gud - och detta ocks& efter syndafallet. Den katolska
filosofien kan icke gi med pi att frirneka detta sjllvklara faktum, som f6rutsittes just
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sisom sjllvklart, d. v. s. uppfattat som verkligt, av var och en som <ippnar sin mun
och uttalar ett meningsfyllt ord eller uttalar ett bestimt omd6rne mi det nu vara pi
n&got praktiskt eller teoretiskt omride. Det ir helt enkelt mot allt sunt f6rnuft att
f6rneka detta faktums verklighet enbart dirfdr att vi kanske icke kunna reflexivt
stinderplocka det i alla dess komponenter utan att det gir sdnder i vira hlnder eller
utan aft vi iter kunna sammans?itta det till sin ursprungliga enhet och helhet.

Denna forsta och grundieggande uppfattning av mlnniskan blir in
mer fiirdjupad genom att samma fornuftets ljus (i pi samma sett som
forur angiven stigande klarhet och sikerhet) ger insikt i den slregna
transcendentala relation, som forbinder mlnniskans vara med Gud, Skapa-
rens vara: minniskan ir Guds avbild, emedan iven hon ir en ande, en
person. Andligheten hos minniskan blir i ljuset av denna relation ln
mer det hc;gsta, det vlrdefullaste hos henne, emedan hon just genom
denna ir en sann bild av den andlige, personlige Guden och i fiiljd dirav
pi ett slrskilt utmlrkt sitt deltager i Guds virdighet och pi si vis ln
mer distanseras i ett slags absoluthet frin alla rent inomvirldsliga, relativa
vlrden.

Minniskans mest vesentliga bestimmelse, som man aldfig fStt hmna
ur sikte, nlr man gir att bestimma de mbnskliga v'ardena, och som for
ingenting i virlden f.&r stl tillbaka eller ofiras, ligger just diri att hon
som andlig personlighet utvecklas till allt storre likhet med sin Skapares
suverana andliga frihet.

I ,rppenbarelsens I jus' som sklnker oss en saflnttoskunsk-ap,
f|r denna bild av minniskan en in djupare mening och ett [n mer <iver-
virldsligt perspektiv: minniskan stir faktiskt i en iivernaturlig ordning,
d. v. s. i relationer, givna av Guds helt fuia och fullstindigt oforskyllda
nid, sonn transcendera alla natrtrliga betingelser och skinka oss en bn
stcirre andlig likhet med den trefaldige Guden. Inf<ir den upph<;jda bild
av mlnniskan, som den kristna uppenbarelsen visar oss, utplAnas icke
den naturlig a uta1 tages upp i den som en fcirsta, ofullkomlig' men till
sina grunddrag dock riktig skiss.

Vi komma nu till f.r&gan, vad sanofu'nd'et ar for nigot enligt den ka-
tolska uppfattningen, och fi svaret, att samfundsordningen stir i innerligt
samband med minniskans specifika vlsen. I ljuset av de kunskapsklllor
vi forut tagit till hjelp: fornuftets naturliga ljus och uppenbarelsens <iver-
natudiga upplysning, framstir minniskan som en till sitt visen social
varelse: Just derfor nimligen att hon ar anitnal rationale ir hon iven
soci.ale; hon 5r pi grund av sin kroppslig-andliga natur sociabilis, d. v. s.

hlnvisad till och i stind till att bilda samfund och att sjllv gi in i sidana
utafl att upphiira att vara det hon dr en fri, andlig personlighet. Ja, det
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Ir just denna andliga personlighet, som till slut kommer genom samfunds-
ordningen - och enbart pi denna veg - till sin specifika fullendning.

Den enskilda mlnniskan stir alltsi icke blott faktiskt i mingfaldiga
sociala relationer med andra minniskor - lelz6isnsr som ha sitt upphov
i den enskildes faktiska biologiska, kroppslig-psykiska och andliga situation
eller som medvetet efterstrivas av biologiska, kroppslig-psykiska eller
andliga nyttighehverden -, utan minniskan dr just som animal rationale
sociabilis. Med andra ord, den mlnskliga samfundsordningen har sin
djupaste grund i minniskans specifika vara med dess specifika anlag och
tendenser, bide de mera oreflekterade, naturgivna och de helt medvetna
och frivilliga. Sjilva id6en minniskan kan aldrig fullt fijrverkligas av en
enda minniska eller ens av minga enskilda; och alla de minskliga vdrden,
som iro grundlagda i henne och som kunna och biira skapas med hjalp
av hennes specifika krafter, kunna in mindre realiseras av den enskilde
eller rent tillfelliga grupper, utan for att fcirverkliga alla de rika mdjlig-
heter, som minniskan av sitt innersta, specifika vlsen blr i sig, Ir den
sociala samverkan oundgingligt niidvindig.

Nddviindigheten av en minsklig samfundsordning grundar sig alltsi till slut och
djupast sett icke pi vissa tillfelliga relationer i tid och rum eller pi rena nyttighetssyn-
punkter, utan pi sjllva den ontologiska realiteten. Det 'dr denna f<ir samfundsordningen
inifrin bestimda mlnskliga realitet som ligger till grund ftir den hos henne, just
sisom kroppslig-andlig varelse, framtridande mtijligheten och tendensen att skapa ett
verkligt sprik, att flsta sig vid varandra icke blott genom rent animaliska drifter
utan genom en andlig kerlek, d. v. s. ett personligt jasigande till den andra personlig-
heten som person, och att iimsesidigt hjllpa varandra i skapandet av en vlrld, dir de
specifika minsklige vlrdena kunna bevaras och alltmera utvecklas. Ja, naturordningen
blir till naturlag:. sjilva den mlnskliga naturens innersta lag hinvisar med n6dvindighet
till samfundsordningen som en vlsentlig fdrutsittnhg fdr fullf6ljandet av Skaparens
vilja. >Varen fruktsamma och f6r<iken eder, och uppfyllen jorden och liggen den under
eder> (1 Mos. 1: )3), dennl. Skaparens uttryckliga vilja och detta f6rsta stora kultur-
uppdrag, som med innersta n6dvindighet ftirutsitter och leder till en minsklig samfunds-
ordning, kan det sunt tinkande fdrnuftet redan lisa ut ur minniskans kroppslig-andliga
natur. Det har varit och ir alltid ett Skaparens uppdrag, icke blott emedan han uttryck-
ligen framhillit det som ett sidant, utan redan darfor *t virt minskliga visen bjuder
oss detta.

Den 6vernaturliga ordningen, sidan den framtrider ftir oss i uppenbarelsens ljus,
upphiver icke denna naturliga socialibilitet utan f6rutsitter den och upphdjer den iven
till en 6vernaturlig sidan. Ocksi pi det dvernaturliga planet har mlnniskan icke blott
m6ilishet att ingi i en samfundsordning, utan hon dr av sjilvt den iivernaturliga
ordningen hinvisad till den. Adam, den fdrsta m'dnniskan, skulle icke blott vara hela
minniskosldktets naturliga upphov och huvudman, utan enligt Guds uttryckliga vilja
och uppdrag iven nidens f6rsta f<irmedlare och huvud. Hans barn skulle just dirfiir
att de voro hans barn iven upptagas i den dvernaturliga livsgemenskapen med Gud, i
det Gudsrike som var bestimt till att omfattr alla minniskor i en ny, 6vernaturlig
gemenskap. Adams syndafall har haft som fdljd att han f6rlorade denna <ivernaturliga
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virdighet och detta iivernaturliga uppdrag; i stillet fdr att inlemma sina efterkommande
i Gudsrikets iivernaturliga samfundsordnhg har han givit dem syndens och dddens rike
i arv, Men i iterli;sningens ordning Ir Kristus, den andre Adam, det nya huvudet i det
nya Gudsriket: >FIan ir huvudet f6r kroppen, det Ir Kyrkan. Han som ir begynnelsen,
den fiirstf<idde ifrin de d6da>> (Kol. l: 18).

Den kristna uppenbarelsen liter oss lven i sin llra om den trefaldige Guden ana nigot
av den djupaste ontologiska roten av det sociala elementet i minniskans vbsen: Det andliga
varats absoluta urgrund och mest absoluta fullkomlighet, sidant det existerar i Gudomen,
konstitueras och fullbordas i de tre Gudomspersonernas - lit oss en ging slga - sociala
relationer. Guds olndliga andlighet och dirmed all andlighets mest absoluta fullbordan
iir ett evigt tanke- och kerleksutbyte mellan Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Att minniskan siledes hinvisas till den sociala ordningen just som fri,
andlig personlighet, detta blir i fdrnuftets och den kristna uPpenbarelsens
ljus vida mer en blott en intressant teori eller nigon intressant form av
religiiis tro, utan det blir till den enda sanna' det vill siga pi den onto-
logiska verkligheten baserade uppfattningen av menniskan. I detta samma
ljus uppstir ocksi ett oundgingligt och heligt socialt >maste> : fdt att.
vara och alltmera bliva sann minniska och sann kristen, miste jag intaga
en positiv instillning till samfundet, miste iag ttdda in i dess vida rum
och efter besta f<irmiga hjelpa till att den pi refia sittet fyller sin av
Gud givna ofrinkomliga uppgift.

Vad nu de uiird,en betriftar som samfundsordningen skall realisera, si
rar den katolska uppfattningen even i detta fall sin utgAngspunkt frin
minniskans specifika vesen som animal rationale. Den katolska virde-
filosofiens och virdeteologiens oryggliga axiom ir, att allt vlrde har sin
grund i ryarandets fullkomlighet. Allt vara ar iust som vara och i den
min det tir virdefsllt. Varje brist alltsi pi den varandets fullhet som
minniskan enligt sin specifika natur kan och skall iga eller - ifall det
riir sig om den iivernatudiga ordningen - dt kallad till att aga, dt ett
ont, medan varje tillvixt av det fiir minniskan specifika a{ar^t ar ett
sant virde fdr henne. Bide frigan, om nigot och i vilken min nigot ir
ett sant mlnskligt virde, avgdres alltsi genom fri,gan, om och i vilken
min minniskan dirigenom fullkomnas som animal rationale, som den
kroppslig-andliga varelse, vilken av Gud upptagits eller itminstone be-
stimts och kallats till dvernaturlig livsgemenskap med honom.

Silinge och i den min samfundsordningen tjinar detta mdnniskans vlsen och f6r-
verkligar ikta mlnskliga virden, ir den sund. Men nir den i sin virdeslttning fiirbiser
denna anknytning till den ontologiska verkligheten som objektiv norm och i stillet svivar
ut i allsk6ns renr subjektivt eller t. o. m. helt aratidnellt bedbmande, miste f6riidelsens
styggelse uppst& i minniskovirlden. Ty minniskan har nu en ging, fast hon ocksi ir
animal, icke djurens slkra instinkter, uten hon ir som rationale hinvisad till att genom
fritt avgiirande pi grund av f6rstindets insikt behlrska och dirigera lven sina kroppslig-
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psykiska krafter i enlighet med deras bestlmmelse. Och denna bestimmelse ir visserligen
att fullkomna minniskan iven som animal, men detta icke isolerat frin hennes visen
som rationale, utan dessa krafter skola pi sitt omride bidraga till att minniskan framf<ir
allt som rationale vinner sin fullkomlighet. Minniskans hiighet som fri, andlig person-
lighet miste alltid sti hagst pi virdeskalan, och denna h6ghet miste derfdr icke blotr
alltid limnas intakt, utan den miste iven vara slutmilet ffu alla de andra minskliga
virdena.

For den katolska uppfattningen ter sig de olika samfundsbildningarna
(t. ex. staten) ej som ert slags kollektivvisen med egen hypostatisk
existens, i vilken de enskilda individerna ingi som em slags levande celler
utan ansprAk pi eget, oberoende liv - fitr att, icke tala om en rent
materialistisk uppfattning, som giir t. ex. staren till en samhlllsmaskin
med de enskilda individerna som kugghjul. Samfundet ir enligt den
katolska uppt'attningen ej heller "n koll.kti-rperson med en egen kollektiv-
sj2il, ifall man menar detta i ordets egentliga bemIrkelse. Men i andra"
sidan utgiir samfundet heller icke blott summan av sina medlemmar, utan
det lger Indi ett visst eget vara, som vi kalla ett internationellt !6.ra, ty
det Ir medlemmarnas intention att tillsammans fdrverkliga de gemen-
samma virdena, som ger samfundet dess tillvaro. >>Det ir den minskliga
personen med sina andliga och materiella krav som er samfundslivets
upphov och mil.>2 Denna medlemmarnas intention ir mer in ett in-
stinktivt klnt eller andligt fattat gemensamt virde, uran den lr ett be-
jakande av detta vlrde, ett ja som gives av medlemmarna som barare av
moraliskt ansvar och som begivade med dominium sui, med herravilde
over sig sjilva.

Denna katolska syn fattar alltsi samfundsstrukturen ej rent vitalistiskt, men ej heller
rent intellektualistiskt, utan mera voluntaristiskt: det formella, d. v. s. det bestimmande
och riktningsgivande elementet i samfundslivet, ir den fria, andliga personlighetens.
intention och vilja, framkommande ur den minskliga naturens innersta tendenser, att
f6rverkliga de vlrden, som vi enligt vir kroppslig-andliga natur har anlag och mtijlig-
het till.

Just denna struktur av samfundsordningen som ett intentionellt vara
ger oss iven m<ijlighet att nirmare precisera relationen mellan indiuiden
ocb sam.fund.et. Denna relation dt ytterst ett grundllggande f<;rhillande
i sjalva varat. Den enskildes livsutveckling knytes med inre livsnod-
vindighet till samfundslivet, och pi si sitt hinvisas han f<ir sin egen
fullkomnings skull till samfundsordningen. Men 3" andra sidan har allt
samfundsliv som syfte att. hjdlpa de enskilda till full utveckling i deras
materiella liv sivil som i det andliga, det moraliska och det religiiisa.
Kort sagt: >Samfundets natur 'dt att vara jordminen fcir sund och idel

' A. J. L 'ttz: Mennesket og Samfanilet. Oslo 193t, sid. 15.
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minsklighet.>>3 Den enskilda individen i sin tur miste vara medveten om
att alla de virden som samfundet skall skapa, iro gemensamma for alla
och att just den gemensamma tillvixten betyder ett slrskilt v'itde1, ty
blott genom det gemensamma strivandet blir hela minskligheten full-
bordad. F<ir den skull miste individen vara beredd att fot de gemensamma
virdenas skull ge avkall pi sina mera privata fordringar och cinskningar.
>vad vi d;rvid misra som individer, vinna vi igen som personer. Indivi-
den underordnar sig samfundet, samfundet t'idnar personligheten.>a

Detta grundllggande fOrhillande mellan individen och samfundet dr
den mest konstruktiva principen i samf undslivet.
Den katolska samfundsllran kallar den med fOrkarlek solid'aritetspri.nci.'
pen och den genom densamma konstituerade fdrbundenheten den solida-
ri.sk-a fdrbunilenheten, Uttrycket vill sirskilt betona det sociala livets
sammanharrg med personlighetens centrum, d. t. s. med personligheten
som birare av ansvar fOr de gemensammav'drdena, ett ansvar som fir sin
allt djupare motivering genom religionen, i synnerhet genom kristen-
domen.

Denna solidaritetsprincip (en fdr alla och illa f& en; de enskilda f6r samfundet och
samfundet ftir de enskilda) bevakar bide individernas och samfundets rlttigheter pi
en och samma ging. Individen har rltt att fdrverkliga sina egna syften, men alltid inom
ramen av samfundsordningen och till stor del med dennas hjilp. Denna livsniidvindiga
relation fbr siledes med sig ett underordnande av individens intressen i den min de iro
blott individuella under det allminna bista, varvid djupet och bredden av denna under'
ordning beror pi de olika samfundens karaktir. A andra sidan ir samfundet bundet
till de enskilda, ty det syftemil, som medlemmarna erklnner som sitt eget, 'dt det som
ger samfundet liv och handlingskraft: fdrst di, nir de enskilda solidariskt svara fiir det
allml.nna blsta fungerar samfundet som ett verkligt samfund. Samfundets vilja ?ir till
slut intet annat en alla de enskildas samfiillda vilj* att striva efter det allmlnna bista,
med andra ord, samfundet som sidant har sin existens ytterst i de enskildas fria, andliga
personligheter, ty blott sidana kunna v*a birare av andlig insikt och ansvarsmedveten
vilja.

Den katolska samfundsuppfattningen skiljer sig pi si sltt klart bide frin de system
som bygga pi den si kallade >>individualprincipen> och frin dem som bygga pi den s&

kallade >>socialprincipen>, alltsi bide frin individualismen och kollektivismen.
F6r individualismen ir individen ensam utgingspunkt och slutmil f6r samfundsord-

ningen. Denna uppfattning kriver frihet och jemlikhet f& alla enskilda, men tolkar
dessa begrepp ensidigt efter isolationistiska och subjektivistiska principer.

F6r kollektivismen lr samfundet ensamt utgangspunkten och slutmilet fdr samfunds-
ordningen. Denna uppfattning ger samfundet ritt till att behandla de enskilda som

enbart medlemmar utan rittighet till vare sig egen existens eller eget mil.
Solidarismen tar sin egen utgingspunkt frin individen och samfundet pi en och samma

t Lutz: ib.n Lut zz ib. sid. 18.
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ging och ser samfundets visen varken i en mer eller mindre tillfallig summa av indivi-
derna eller i en allt personligt uppslukande massa, uran just i den relativa spinningen
mellan den enskilda personligheten och det allminna bista.

Denna solidaritetsprincip bdr ocksi vara bestemmande vid utform-
ningen av den nddurindiga orgt.nistttionen. Allt samfundsliv behdver nim-
Iigen en organisatorisk form, for att, ge gemenskapen en yttre gestalt och
for att sammanlanka de enskilda streyandena till det gemensamma syfte-
milets fcirverkligande. Organisationen lr siledes ett ordningssystem med
syftet att m<ijliggcira ett meningsfyllt samfundsliv. Den innefattat dar-
f<ir tvi element: ett system av varaktiga regler och en faktor av auktoritet,
d. v. s. fullmakt att leda. Pi si sitt uppsdr med naturniidvlndighet en
relation av <jver- och underordning bland medlemmarna. Bide lagen och
auktoriteten lro bundna vid det gemensamma syftet, alltsi ytterst av de
virden som skola gemensamt fiirverkligas. Ledningens innehavare kan
bestimmas av samfundets medlemmar eller designeras p3, annat sitt, men
rlckvidden av auktoriteten bestimmes alltid av det gemensamma syftet
och dirmed alltid itminstone indirekt av medlemmarnas vilja.

Solidaritetsprincipen motsvaras iven av en sirskild form av rittvisa,
nimligen den sociala riittuisan, som bevakar individens och samfundets
rlttigheter pi en och samma ging och kriver, att A efla sidan individen
alltid handlar med tanke pi det allminna blsta och i den andra, art sam-
fundsordnin gen tM sikte pi de enskildas gemensamma vil. Det 'ar framfor
allt auktoritetens uppgift att handhava denna rittvisa. >Auktoriteten har
ansvar f<ir det gemensamma bista, .varraar om det med rittfirdiga lagar,
forsvarar det mot egoistiska civergrepp; den vicker och uppmuntrar ini-
tiativet, som skall forc fram till allt bittre livsvillkor. Auktoriteten ver-
kar alltsi icke si mycket genom yttre disciplin som genom att hilla med-
vetandet om det gemensamma basta vid liv. Si snart auktoriteten f<jr-
lorar d.etta ur sikte och stlller sin makt i privata inrressens eller i parti-
intressens tjlnst, vrartar den till tyranni och blir ett hinder for samfunds-
livet i stlllet for en hjelp . . . Det som skutrle inskrinkas av lagarna at
icke personligheten utan individen. Lagen och auktoriteten ta vara pi
det gemensamma bista under dess dubbla form: personligheten och sam-
fundets ordning. Personligheten krlver frihet, handling pi eget ansvar;
samfundets ordning kriver disciplin mot individualistiska villfarelser. Det
galler att ej forvdxla frihet med disciplinl<ishet. Brisr pi disciplin skulle
undergrlva samfundet och siledes iideligga de nodvindigaste livsvillkoren
f<ir den personliga friheten. . . Auktoritetens birare eller itminstone deras
ridgivare miste vara de som ha den klaraste synen pi det gemensamma
bista och den renaste viljan att tillvarataga och frlmja det.>5

' Lutzt ib. sid,. 22 fi.
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Sirskilt utrnirkande for den katolska, solidaristiska samfundsapptatt-
ningen ir ocksi sinnet f.or satnhtillets organiska u.ppbyggnad, dir familjen,
kommunen, yrkesgruppen o. s. v. behilla sin naturliga plats och sin
specifika sirprigel. Men om denna praktiska, detaljerade tillimpning av
solidaritetsprincipen mera en annan ging. Hir gnllde det att visa, atr
bakom de katolska larorna om den sociala ordningen ligger det heliga
allvaret av en grundliggande syn. Det ir denna som ger de enskilda
lirorna sitt sammanhang och hela argumentarionen sin tyngd och sin
principiella varaktighet. Denna grundliggande syn, baserad pi forstindets
insikt och trons vigledning, har alltid lett och kommer alltid att leda
>philosophia perennis>> och Kyrkans llromyndighet vid det aktuella still-
ningstagandet. Och det 1r 'den katolska optimismens <ivertygelse mitt i
en kaotisk, pessimistisk v1rld, att, om denna syn skulle liggas till grund
for den nya ordningen, mlnskligheten ln en ging kunde lyckas att skapa
en sann samfundsordning iven under den moderna tidens siregna be-
tingelser. Naturligtvis riknar icke heller Katolska kyrkan eller nigon
verkligt tinkande katolik med m<ijligheten atr kunna skapa ett paradis
pi jorden, ty det avgdrande elementet: minniskans frra vilja och sjilv-
bestimmelse for eller emot den sanna ordningen - fcir ett helhjartat ja
till sitt eget sociala vara och de uppgifter och forpliktelser som komma
dlrav eller till ett odesdigert nej till allt detta - ds11'a element dr fort-
farande och kommer i alla tider lven det att vara en realitet. Men en
>treuga Dei>>, en relativt begrinsad, sann samfundsordning borde kunna
uppnis, om flertalet folk och enskilda ville itervinda itminstone till det
sunda fornuftets och naturlagens fordringar, och det icke blott nlr det
glller att stilla krav pi andra, utan fdrst och frlmst vad deras egen vilja
och hillning betr'ifrar.

I. Gerlach.

EN ROMAN OM DET INRE LIVET.

T-\", ir med bdcker som med mlnniskor; somliga har alltid n&got att
I-/ ge och ger alltid mera f.or var ging man mcirer dem pi nytr utan
att lndock uttcjmma sin rikedom. Di man fcirsta gingen giir bekantskap
med Sigrid Undsets dubbelroman om Paul Selmer, en motsvarig-
het ur vir egen tid till hennes medeltidsromaner, intresseras man av en
modern minniskas utveckling frin ateism till tro pi en personlig Gud.
Ju mera man sedan sysselsitter sig med den, desto mera flngslas man
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av den djupa religi<isa erfarenhet, som talat vr den, och som giir romanen
om Paul Selmer tramfor allt till en roman om det inre livet.

Frin en synpunkt sett, och det ir kanske den forsta man ligger, 1r
dessa bida rornaner, Gytnnad.eni.a och Den brrcndende bush, en uppgo-
relse med 80-talet, med dess >frihet under ansvar)> och dess en smula
naiva utvecklingsoptimism och tro pi minniskan. Julie Selmer ir den
som omsatt 80-talets id6er i sitt liv. Brytande mot den gingse moral-
uppfattningen, som blir blott konventionell i det iigonblick den saknar
den religiiisa sanktionen, har hon, foljande sin egoistiska b<ijelse, losgjort
sig frin lktenskapets band, di dessa blivit henne ett wAng, och scikt
uppfostra sina barn enligt sin fysiska och psykiska renlighetsmoral: allt
som ir vackert, dr rent; rrsynd> ir blott det fula. Men icke ett av hennes
barn f<;rblir hennes ideal troget. Aven om detta har sin psykologiska
grund i de vuxna barnens nodvindiga frigcirelse frin moderns domine-
rande personlighet - hsnnss vilja var >som et nrt hun spandt dem alle
ind i>, just dlrfirr att hon aldrig befallde dem nigot - si innebar deras
frigorelse dessutom ett brott med hennes livsiskidning. Dottern, den
f<iga begivade och osjllvstlndiga Tua, orkar ej med dess friska kylighet
utan sluter sig till nigon kanske en smula hurtig, men ock hjertlig kristlig
ungdomsr6relse. Och de bida yngsta scinerna visar i handling, hur f6ga
80-talets >frihet under ansvar)> formir hilla uppe minniskor, som icke
lger nigon natudig karaktlrsfasthet. Paul [r den ende som har de natur-
liga fiirutsittningarna, och han ir ocksi den som stir moderns uppfatt-
ning nirmast. Men han ar 'dven den som, di han frig6r sig, kommer
att avlegsna sig lingst ifrin den. Som student och naturvetare blir
han snarr f.ardig med moderns tro pi vetenskapens fiirmiga att fralsa
minniskan. Generad civer idealitetens stora ord och besviken pi min-
niskan genom den klyfta han oftast finner mellan liv och lara, di;ljer
han sig bakom en stundom rent cynisk mask.

En norsk kritiker, Charles Kent i sin uppsats Den brendende
Busk i En Legtnanil orienterer si.g i Ti,luerelsen, har skarpsinnigt och
sikert i huvudsak helt riktigt insatt Sigrid Undsets verk om Paul Selmer
i ett stdrre iddsammanhang. For honom blir romanen icke endast en
uppgiirelse med 8O-talet utan <iver huvud taget med subjektivismen. Denna
subjektivism ligger filosofiskt till grund ej blott for Julie Selmers livs-
iskidning utan lika mycket for Pauls sv&ger Halsteins liberala kristendom
och iven for onkel Abrahams ortodoxa lutherdorn. Det lr i alla tre
fallen principerna som, naturligtvis mer eller mindre, ar lampade efter
mlnniskan och ej tvirtom. Onkel Abrahams ortodoxi dr vil den, sorn
stiller de storsta direkta och mest objektiva kraven pi den enskildes
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vandel, men den foretrider dock en kristendom, som ir tillskuren efter
>den nordiska mlnniskans>> mittstock. Det ir just det objektiva som
Paul stiker, det som glller for alla minniskor och f<ir alla tider. Av
detta skil kan religionen icke bjuda honom nigot acceptabelt svar pi
alla hans fr&gor, till dess han milter den i dess katolska form. Den katolska
kyrkan ger klara svar, svar som inbiirdes hinger samman sisom linkarna
i en kedja; och svar som giir ansprik pi en objektiv giltighet. Men denna
giltighet blir naturligtvis beroende av sjilva utgingspunkten, och det
djupaste problemet f<;r Paul blir derfor, om han kan tro pi en personlig
Gud som intresserar sig for varje enskild sjel. Kunde han det, skulle
han ocksi bli tvungen att godta allt vad Kyrkan i <ivrigt lerde; och det
skulle ej vara nigon svirighet att gora det.

Jimsides med de intellektuella problemen sysselsatte honom iven ett
moraliskt: forhillandet till Lucy, den fcirsta av de bida kvinnorna i hans
liv. Till stor del blev detta f<;rhillande drivfjidern till hans intellektuella
scikande efter den objektiva verkligheten. Han fylldes av tacksamhet
infdr den giva han tyckte att Lttcy var och inftjr den livets skonhet och
gledje som deras kadek till varandra 'var ett uttryck fdr. Hans sokande
gick darf<;r ut pi att finna ndgon, finna en person som han kunde rikta
sitt tack till. Visserligen var det ett uttryck fiir nigot slags studentikost
skimtlynne att sitta virens fcirsta blisippor framfcir madonnabilden med
ett: i vous, Madame; et mille merci, men som underton fanns en djup
och allvarlig tacksamhet. Men >livets skiinhet> ir en sktlr giva, och
forhillandet till Lucy gav honom en pitaglig erfarenhet av vilken sniv
rickvidd moderns rousseauanskt naturliga renhetsideal hade. Det finns
mlnniskor, och de ir de flesta, infor vilka ett sidant ohjlilpligt smulas
s6nder, och till dem h6rde Lucy. Det var hans stiirsta sorg under sam-
livet med henne, att han icke kunde fi henne att komma ijver den gamla
skamkinsla som alltfajr tidiga, oskijna och hirda erfarenheter limnat
kvar som lrr i hennes sjril. Detta kom honom att ana, att det finns
vissa lagar reglerande minniskornas forhillande till varandra och oav-
hlngiga av den borgerliga moralen, lagar iven de med en objektiv verk-
lighet, som det ir odesdigert att bryta emot. Den marianska antifonens
uttryck exules f ilii. Euae, Evas landsflyktiga barn, rymde kanske en san-
ning, som han forst genom sitt ftirhillande till Lucy kunnat f& en
aning om.

Fcir att fA ett svar p& detta vinde han sig slutligen till en katolsk prlst,
ty endast en sidan, ansig han, skulle kunna ge ett nyktert och sakligt
svar, och han fick det iven. Hans personliga livserfarenhet och hans
tlnkande stlllde honom, som tidigare sagts, inf6r frigan om den per-
sonlige Gudens existens, och han var ett <igonblick mycket nira en kon-
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version, di han plotsligt skiit detta problem it sidan. Aterigen var det
en moralisk faktor, som istadkom detta, liksom en sidan tidigare hade
fcjrt honom in pi vlgen mot sanningen. Det faktum att Lucy briit
med honom och helt fcirsvann ur hans liv, pi ett satt som gav honom
anledning att tro henne ovirdig den helhj:irtade kerlek han givit, just
di han var i f'drd med att bereda m<ijlighet fctr deras giftermil, kom
honom att, liksom en tjurig barnunge som icke fir sin vilja fram trots
att den soker gcira sitt bista, vinda ryggen it den Gud, som han varit
pi vlg att erkinna. Flans liv prlglades sedan under minga ir framilt
av littsinne, ingalunda nigot littsinne i konventionell mening; hans liv
saknade helt enkelt allvar. Det var i detta lettsinne han gifte sig med
Bj4rg, den andra kvinnan i hans liv, sjllv en mlnniska fullstindigt utan
djup och allvar. Forst Bjprgs och hans barn iterskinkte hans liv allvaret.
I dottern mdtte han en varelse, som han sjllv varit med om att skapa,
och ansvaret gentemot henne visste han att han icke kunde komma ifrin.
Infor henne vigade han ej lingre fiirneka. Han som sj?ilv givit upphov
till liv b<irjade pi nytt sin vig tillbaka till den auctor ai:tae, den livets
upphovsman varav allt skapat Ir, medvetet eller omedvetet, beroende.
Avgcirande blev ett bes<ik i Paris, dir han iterfann en gammal student-
kamrat, Randi Alme, i det dgonblick hon skulle l6mna virlden och en
lovande vetenskaplig bana for att gX i kloster. Efter avskedet frin henne
fOll han tillbaka i en vardag, som mer in vanligt tycktes honom sakna
liv och silta, och han mindes sitt fiirsta mcite med religionen: vilken
intensiv lyckoklnsla han upplevat infor tanken, att det kunde finnas
nigot, ja nlgon som gjorde allting nytt.

Han hadde vx,ret grenselgst optat av det en gang - husket den fplelsen som
ev noget livlig og levende, varmende og spillende paa bunden av sit vesen, en
liten lystig nying tandt i sindet. Hver ny ting han leste og larte om troen var
som en b/r frisk ved, kastet paa varmen. Hele livet fik glans og varme av det

- s66 dg6 er sandt: da er livet ikke bare noget saant som det nok kan gaa an
. at stelle med, fordi man nu en gang er oppe i det, - da er det et under.

I samma stund erfor han att Gud trots hans llttsinne och bristande
k?idek till sanningen, hade skenkt honom tron. Konversionen, som en
konsekvens av denna insikt, dr<ijde visserligen men blev det oaktat blott
ett formellt steg.

Man kan skilja mellan tvi huvudtyper av konversion: dels en intellek-
tuell, dels en moralisk, naturligtvis utan att man kan finna dem ren-
odlade hos nigon konvertit. Dessa bida huvudtyper fciljs vanligen av
en kompletterande kris: en moralisk firr den som gjort en intellektuell
konversion och en intellektuell f6r den som gjort en moralisk. En kon-
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version ir ju en omvindelse, och den kriver alltsi icke blott ett nytt
tinkande utan even ett nytt handlande, b&da satta i samband med och
beroende av den nya, hela mlnniskan omfattande tron.

Det at alldeles sant, som vi redan sett, att Paul Selmers konversion
hade sin rot i vissa moraliska egenskaper och erfarenheter, men den var
dock fcirst och frlmst en intellektuell konversion. Det var helt enkelt
sanningsproblemet som fcir honom var det ce ttala, och di i dess mest
absoluta form: fanns det en objektiv sanning, och var denna sanning
en person, samtidigt Gud och minniska? Var denne Jesus av Nazareth
endast ett religiost geni, eller var han Guds Son, )>aY samma visen som
Fadern>>? om han ej var det han givit sig ut f<ir att.vara, hade iu iudatna
endasr gjort r'dtt i att efter sin lag dirma honorn till d<iden fiir blasfemi.

Jamen det er jo netop det jeg vil vite, sa Paul stadig, hvor har han faat den
ideen fra? Er han Guds son, f6dt av Faderen fra evighet, av samme vasen som

Faderen, katholikerne p^ast?'?;r og onkel Abraham ikke er vokset fra at
tro endda, - saa er det grei skuring - lxr mig at tilbede ham som Gud. Men
kom ikke hit og be mig vare med paa genidyrkelse i stedet for religion. Hvis han
vaf et genialt menneske, som fplte sig akkurat som han skulde vere son av Gud
og viss paa at ham kunde ingen overbevise om nogen synd og en saan en som

Faderen da maatte ha velbehag i - saa kan jeg bare {orsikre dig om at jeg fplet
ikke spor av trang til at oparbeide nogen analoge fplelser i mig selv - er det en

aapenbaring, eller er det bare menneskene med det religipse geniet Jesus i spissen

som projicerer sine egne drommer og anelser og pnsker utover i rummet?

Si stark l;ar hans aversion mot varje slags generalisering av den re-
ligiosa subjektivismen, att han kallade det >self-abuse>>.-Det haie ocksi alltid stitt klart firr honom, atr om han skulle bli
katolik, si miste han samtidigt sdka bli en si god katolik som mdjliSt.
Det ir detta arbete pi sin egen fullkomning, sin helgelse, som beredef
honom de stcirsta svirigheterna, men som ocksA fcir honom till de stdrsta
segrarna. Att detta 'dr nhgot som 6Yer huvud taget Ylllar honom besvir,
kan miijligen synas egendomligt. Vid en ytlig bekantskap giir nimligen
Paul Selmer intryck ay att vara et:- kanske nigot retsamt ovedigsen,
men i grund och botten snlll mlnniska; han ir dessutom ytterligt fore-
kommande och dirtill en uppmirksam och trogen ikta man. De fi
moralprinciper han stillt upp fiir sig har han ocksi i stort sett efterlevat.
Men Jrenge. -"r, honom narmare in pi livet, skall man upptecka mycket
djupt hglande moraliska brister, vilka ir si mycket svarare som de ir
konstitutiva. Han lr hiigmodig och eSoisdsk. Sjnlva hans skotesynd lr
dock, si vitt jag kan fiirsti, aced.ia: den bristande kerleken till Gud,
visande sig i andlig triighet och moralisk feghet. Eller med andra ord:
han ilskai attflleva ostiird av Gud och mlnniskor. Det ir denna acedia
som har gjort hans konversionsperiod si lingvarig. Si linge det varit

t-
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honom mdjligt utan att bli medvetet intellektuellt olrlig, hade han,
si fort ett hinder blivit raserat, byggt upp ett annat. Redan f<irsta
gingen han bad till Gud, hade han bett att Gud skulle visa tilamod
med honom, och han blev b<inhord civer hcivan. Den bristande kerleken
till Gud visar sig naturligtvis rven i en bristande karlek till mlnniskorna.
All hans yttre vinlighet ar egentligen icke nigot annat in medlet att
fi bli lnmnad i fred av minniskorna i sin omgivning. Fcir de flesta av
dessa hyser han en djup likgiltighet, iven linge efter sin konversion.
Den hjllpsamhet han ofta visar ir, som han sjilv uppticker, ett utslag
av hans vilja att styra och stilla efter eget sk<in.

Framfcir allt mlrker man denna acedia i hans forhillande sivil till Lucy
som till Bjgts. Liksom hans synbara intellektuella och moraliska ijver-
ligsenhet pi visst sitt sirskilt framstir i relief mot dessa b&da, 'dr det,
ocksi endast mot dem som bakgrund som hans karaktlrsfel, stora sivil
som smi, klart kan framtrad,a. Man kan t. ex. tinka pi hur han icke
vigar erkinna sin virginitet infor Lucy, eller pi hans eftergift infor
Bj4rg, di hon vill dopa deras dotter till Sunlife. Rent odesdiger blir
hans sktjtesynd i de avgcirande ogonblicken i hans f<;rhillande till dem.
FIan har di, genom en under ling tid bristande initiativformiga och
viljefasthet, si vandrat eftergifternas vig att de olyckor, som drabbar
icke blott honom utan aven Lucy och Bj4ry, kommer som ett ncidvindigt
resultat huvudsakligen av bans handlingar, eller snarare'av hans uteblivna
handlingar. Ingen har som han behov av det dominikanska confiteors
>>omissione>, >genom undeditenhet har jag syndat>. Bide Lucy och Bjgrg
iiverger honom. Lingt ifrin att kunna hindra detta gcir han heller icke
annat en tafatta anstringningar for att scika iterfinna och itervinna de
fo*ymda. Lucy hade han dock ilskat, men den klnsla han framfiir allt
hyser for Bjgrg d"r endasr f6rakt: Ftirst den medvetna rron kan formi
honom att betrakta henne som en mlnniska med en lika od<idlig sjll,
som den han sjilv har, med ett virde i sig som gjort att Kristus dott lika
mycket fcir henne som f6r honom.

Det 5r givet, att denna hans karaktir miste bli av en utomordentlig
betydelse for hela hans andliga utveckling. Hans intellekt hade aldrig
kunnat noja sig, fcjrrin det funnit sanningen, Iven om det tagit ling
tid. Pi samma sitt kunde heller icke hans hjlrta niija sig, fcirrln det
levde det liv i Gud vartill det var skapat. Sin bristande andliga gene-
rositet miste han ersitta med en kamp for viljans stirkande. Detta
kunde han endast vinna genom att medvetet insitta sitt vardagliga liv
i det civernaturliga sammanhanget, d. v. s. genom att erkanna dels att
han icke av egen kraft kunde reda upp alla de of.ta vidriga siruationer,
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vilkas orsak till stor del var att finna inom honom sjilv, dels att Gud
begagnade sig just av hans svagheter for att fora honom till fullkom-
rriigJrr. H"ri bl.r, pi ett pitagligt sitt medveten om Guds handlande

-.J horro* genom en serie av provningar' som stindigt stegrades i in-
tensitet. och han visste att enda medlet att besti dem var, icke att
undfly dem utan att gL rakt igenom dem. Han miste erklnna sin dotters

rett. ^tt. 
som sjilvstirrdig;trdirnid fi uppofira sitt liv i den intention hon

sjilv ville och hennes ritt som kristen att ktiva att han skulle deltaga i
hennes offer. GenomBjgrg larde han iig, vad det betyder att vara den
som bir ansvaret for en sidan osjilvstindig sjil som hennes. Detta an-
svarsmedvetande undedattade fiir honom att visa henne en kristlig kerlek,
nir hon intligen itervint frin sin eskapad och di med en annan mans

svagsinta barn.
5"r, ,aor" och avgiirande frestelsen kom, di han kinde den gamla kir-

leken, f.or att ej sirga lidelsen till Lucy vakna pi nytt, och di han visste

att ndstan irrg.tt tkull e, efter det som hint, klandra honom, om han
iterupptoge f<;rhillandet med henne. Knappt hade han 6vervunnit denna

fr"rtJlJ", itrrran han kastades huvudstupa in i den lika avgiirande pr6v-
ningen: han rikade dcida Lucys man, som just var i f'drd med att mtirda
h.rrirr. Ehuru han blev frikind undgick han naturligtvis icke att en tid
bli foremil f<ir myndigheternas och allmlnhetens misstankar'

I dessa provningar verkade Guds nid, en nid som stod i proportion
dels till protrring"irra, dels och framfor allt till hans sitt att besvara Guds
kallelser. Det lr sant, att Paul Selmer icke var nigon av naturen genertis

mlnniska. Svirigheten fijr honom lig alltid i att tiverskrida trciskeln mellan
det intellektueila inseendet av Guds vilja med honom och det psykologiska
frirverkligandet dirav. Men di han en glrlg @}it detta steg, vijde han
icke undan f6r konsekvenserna. Trohet ir triighetens antinomi' det lr
den dygd som svarar mot denna last, och troheten mot Guds nid var
h".r, .rr"rt frarntritdande dygd, iiven om denna trohet till en bcirjan var
mycket svag. sedan han uppgivit alla sina inbillade troshinder, visste

har- att han aldrig kunde kornma ifrin tron. F{ans senare prcivningar
kunde aldrig bli i..rt.lr", mor denna, men vll prov pi hans vilja att
hilla fast -rid de., Gud, som han genom tron kinde, iven di hans natur-
liga jag intet hogre onskade an att I& inrdtta sitt liv oberoende aY san-

tri.-ng"". Vissheten att Gud it minniskan ensam btrand hela den iivriga
skapelsen givit den fria vilian, att hon ensam har fiirmigan att Sota
upiro, *ol honorn, liksom kunskapen om den karlek som kommit Gud

"i., d.r, forsta lingfredagen, <ivergiva Gud fOr att ej behova iivergiva
mdnniskan, -r", d"t som riddade honom. Han kunde icke svika denna

karlek lika litet som sin intellektuella iivertygelse'
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Flan synres han hadde vist aldrig sk6nt fgr der som laa under det evige oprl,r
mot Gud. Det var ikke menneskenes evindelige, daglige, tusen ganger om dagen
gjentatte protest mot at mand spaar og Gud raar. Det var selve grunden indunder
som han saa ned i nu - vi vil vare kvit Gud, vi vil ikke vite noget om den
som har skapt os. vi vil ha lov til ingenting at vite og kunde digte alt mulig om
den ukjendte p i verdensrummet som vi er strandet paa, vi er kommet ingen vet
hvorfra til et ingenmandsland, og ingen vet om at vi er her. vi vil splrre men
ikke faa svar, digte og rro att saan som vi digter skal det bli. Det blir helvede,
helvede er der hvor Gud ikke er. saa helvede rr'aa va,te til, Guds barmhjertighet
maa finde sig i at der gis et fristed for slike som i al evighet vil vere utenfor al
orden og uten Gud over sig, sig selv nok i al evighet.

Flans srtt att genomgi frestelsen till att ge efter frir sin nyvaknade
karlek till Lucy ledde iiver i hans f<irsta rent mysriska erfarenhet. Infiir
tabernaklet med sanctissimum erfar han Guds vilja sisom en eldsliga,
vilken slir om hans egen vilja. Den brrnner honom utan att forbrdnia;
han brinner uran att fcirbrinna. Hans vilja rr helt fcirenad med Guds.

Paul laa helt sammensunket foran kommunionsskranken. Fra bundlpse hemme-
ligheters rike og fra den virkelige nrrvarelse nogen skridt borte kjendte han viljen
som slog sammen omkring hans vilje. Det skyllet som en flod og han kjendte
sig opslukt - av det som ild i denne verden er et billede av; hans sjx] vat blindet
av noget som lyset staar til tegn for paa jorden, Det var som en brandende busk
drog ham til sig, slog samrnen omkring ham, forteret ham og likevel brev han
ved at vere til - sa slap det ham igjen, saa var det ikke mere, men tirbake var
en lammnede lykkefBlelse;

Han blev liggende urorlig, kjendte at han var blit stille helt ind til bunden
av sig selv. Indi ham hadde noget sryrrer sammen og der hadde dannet sig dyp
paa bunden av hans v€sen, og der vilde denne stilheten altid herske, selv naar
sindsoprpr var det eneste han bevisst kunde fple.

Den frid han erfor under denna upplevelse, den frid >som virlden
icke kan giva> drrf<ir art den har sitt upphov i etr rett f<;rhillande
mellan det absoluta och der relativa, mellan skaparen och det skapade,
var visserligen icke mirkbar under en tid. Han iterfick den under
flngelsevistelsen, och visste di att han aldrig skulle komma att {orlora
den, si linge han forblev trogen. Han var fullstindigt likgiltig fiir det
som hende honom i yttre avseende. FIan visste att hans liv heller icke i
framtiden skulle bli besparat prcivningar utan att rndock berijvas denna
fred i hans sjil. Han kunde gi ut i vardagen pi nytt, men denna ging
skulle han icke kinna den faddhet, som han hade erfarit si starkt i paris
efter avskedssarntalet med Randi Alme.

Det var ikke sorn den morgenen i kirken, en fglbat hastig og brendende spdme,
som ild der hadde omsluttet ham. Dette var ikke en folelse - ialfald var det da

::.'3:::;*':"T,1;:1,1x'll1';,"fHi:n',:f ""Jail:i;f;.",ifi
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gjemmer bort stjernerne. Men nu var det som han var kommet igjennem en lang
svart nat - han laa ubevagelig og merket det vite morgenlys pke og pke.
Gud, tenkte han, Gud. Flvert eneste slag som hans hjerte slog sa det samme,
Gud.

. . . Men naar det blev hverdag igjen vilde han aldrig mere kunne glemme, at
dagslyset ikke bare aapenbarer, det skjuler ogsaa. Under overflaten i ham selv
vilde der altid vare et dyp som ingen forstyrrelser naadde ned til. Frygt og uro
og forbitrelse kunde jage hverandre paa overflaten. Men kjerlighet kjendtes som
noget tungt der sank og sank -.

Den inre oro som han under hela sin uppvexttid alltid kint, och som
han felaktigt tillskrivit sin lengtan efter en far, hade icke fcirsvunnit
di han lterfitt denne. Den forsvann heller icke di han fann Gud. Den
forsvann f<irst di den f<irbyttes i denna fred.

Sigrid Undset fcir i dessa sina romaner Paul Selmer fram till mystiken,
till f<ireningen med Gud. Paul skulle alltid komma att kenna vardags-
livet som ett halvverklighetens liv. >Han var blit slettet ut, og det eneste
som virkelig hade eksistens, i ham og i alt, det var Gud.> Det 1r detta
som gor att Gyrunadenia och Den brendende bask tramf.or allt ir, som
vi redan sagt, en roman om det inre livet. Detta framgir tydligt redan
av dessa bcickers uppbyggnad. Paul Selmers reaktion pi den yttre och
inre verkligheten tjinar endast till att illustrera hans sjilstillstind och
de omvindelsekriser, varigenom han stiger ftin ett liigre till ett hiigre
plan. Vi m6ter honom iiver huvud taget endast i de for hans inre ut-
veckling avgtirande perioderna av hans liv. Hur hans liv gestaltar sig
mellan kriserna fingar aldrig huvudintresset.

Flera av Kyrkans teologer, med Sankt Thomas i spetsen, lir, att i den
min minniskans intellektuella kunskap om Gud ir utvecklad, i den min
hon fattar, som vi ovan sagt, det rdtta f<irhillandet mellan den absolute
och det relativa, fcirsviras lven hennes m<ijlighet att. synd.a. De hevdar
dessutom att den mystiska foreningen med Gud - till dess vlsen htir
icke nodvindigtvis visioner eller andra extraordinira fcireteelsss - 

'i1
och bor vara den normala avslutningen p& varje mlnniskas stravan efter
fullkomligheten. Det syns yara ofrinkomligt att Sigrid Undset ansluter
sig till denna uppfattning, och att hon illustrerar den i sin roman
om Paul Selmer. Det visentliga av det hon har velat sdga glr forlorat,
om man icke insitter det i detta teologiska sammanhang. Denna hennes
avsikt gcir det iven onridigt att fornetta och avsluta skildringen av Paul
Selmers vidare andliga utveckling, si mycket mer som nigot sidant ur
litterir synvinkel knappast liter sig tinka' 

Arne Rask.
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Har kristendomen svikit?

Denna friga, som med vira dagars hin-
delser fdr dgonen enligt mingas isikt miste
besvaras med ja, behandlas ingiende i en
uppsats av P. August Brunner S' J. i tid-
skriften Stimmen der Zeit (dec' 1946),
der bl. a. f6ljande synpunkter framhilles:

Fcir det f6rsta har de hindelser vi be-
vittnat visat, att virlden just inte Ir kris-
ten; de rysligheter som begitts och begis
sker i namnet av liror och makter, som
f<irklarat krig mot kristendomen och som
fdrfiiljr och f6rtfarande forfoller dess be-
kinnare. F<ir det andra har minga i fingel-
ser och koncentrationsliiger lidit outsigligt
fiir sin kristna tro. Kristendomen har
alltsi ej svikit helt och hillet; den har
it m&nga fdrlanat kraften att ej bdja sina
knin infdr Baal och att inte blott utherda
n<iden och misshandlingen utan aven iiver-
vinna den i k'drlek. Den som miitt min-
niskor, vilka har genomgitt koncentra-
tionsligrens helvete och indi kan tala om
denna fasansfulla tid utan allt hat, utan
iinskan att himnas, han skall aldrig gliimma
denna upplevelse. Och miste inte var och
en som har f6rnuftet i behill siga, att
endast hlr finns miijligheten och kraften
att skaffa hatet och allt ont det f6der ur
virlden? Vore vi alla kristna, helgjutna
kristna, i likhet med dem som i pr6vningens
eld visat sig som sidana eller blivit till
sidana, di skulle fdljderna av allt detta
ohyggliga som drabbat oss snart vara likta,
ja, di hade det aldrig kunnat komma
diirhiin.

Men, siger man, om kristendomen verk-
ligen vore den gudomliga makt, som den
pistir sig vara, borde di inte efter nitton-
hundra ir det kristna lr.et v^r^ starkt nog
att omiiiliggdra krig och f<irfd,ljelser och
koncentrationsliger? Att kristendomen inte
har miktat det, just det synes bevisa att
den svikit.
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Denna f<irebrielse f,tirutsitter, att kris-
tendomen gjort ansprik p& att shaffa dessa
ting ur vlrlden och att si sminingom f<ir-
vandla jorden till ett paradis. Men i sjilva
verket ir just motsatsen fallet: kristendo-
men har alltid riknat med att sidana styg-
gelser skall fitrekomma intill virldens
inde. Man beh<iver bara hinvisa till NT:s
talrika utsagor om Gudsrikets iiden genom
tiderna. Dir talas ej om ett tillstind, di
de onda makterna har bringats till tystnad,.
utan om krig, f6rfttljelser, mord pi de hel
liga och Gudsordets f<irkunnare. Med detta
som bakgrund kan man alltsi inte
siga att kristendomen svikit, ty den har
aldrig lovat en virld utan krig och styggel-
ser. Ja, vi miste medge, att det aldrig har
varit och aldrig kan vara kristendomens
innersta uppgift att skapa en sidan virld.

Men 96r inte detta svar, i stillet fiir
att fdrsvarx kristendomens sak, det hela.
mycket vlrre? Om kristendomen har svikit.
ej blott av tillf?illiga skll, som kunde av-
ligsnas, utan om den helt enkelt inte 5r
i stind till att skaffa sidant ur vlrlden,
vad skall den di tjina till?

Nu Ir det visserligen inte si, som om
kristendomen inte skulle iinska, att m'dn-
niskorna upphdr med att 6msesidigt g6ra
varandrr illa pi allt tlnkbart sitt. Tvirtom:
den uppmanar alltid och alltj?imt till den
mest beslutsamma kamp mot allt f<irtryck;
och det mesta som i detta avseende har
uppnitts under historiens lopp, har fram-
sprungit ur kristna tankar och kraftet-
Kristendomen hinger sig blott inte it den
flfldnga fiirhoppningen, att denna minsklig-
hetens ursynd n&gonsin kommer att utrotas
helt och hillet.

Ett kristet arv i den mening ftS,grn fot-
utsitter kan iiverhuvud taget ej finnas.
Ty visserligen har tekniken, som alltmer
fullkomnas, hopat ett $at av yttte kultur-
vlrden, av kunskaper och kunnande frin
sl?ikte till slikte; vart och ett bidrager
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med sin del fi;r att iika detta kapital, si
att det stindigt tillvixer. Men detta fram-
steg ir inskrinkt till ett litet omride, nim-
ligen den materiella teknikens. Visst, vi
iger iven i konst och filosofi ett arv efter
gingna irhundraden och vi har utan tvivel
blivit rikare genom det. Men det som dir
anhopas, ir produkterna, verken. Det som
inte f6r6kas utan blir en stirrre, in mindre,
helt oberoende av alla verk, det 5r kunnan-
det. I konst och filosofi Ir detta kunnande
en giva, som ingen kan ta sig sjilv, utan som
man iger eller inte iger, och som man ej helt
enkelt kan ge eller efterllmna it andra.
Vi kan efterllmna it kommande slekten
resultaten av virt kunnande, men ej kun-
nandet sjilvt. Dlr det huvudsakligen kom-
mer an pi resultatet, som i det tekniska, i
naturvetenskapen, dir finns framsteg; men
dlr det personliga kunnandet ir det vi-
sentliga, finns ej ett sidant. Eller med
andra ord: ju mera en sak ber<ir minniskan
utvartes, desto littare lr ett framsteg miij-
Iigt; men ju nirmare nigot stir det per-
sonliga, desto mer miste var och en bilrja
frin b<irjan med det som honom givits.

Nu ir det si, att pi det mest utvertes
omridet, den tekniska kulturen, framfdr
allt verket riknas och kunnandet blott
som verkets k:illa. Pi andra omriden till-
tager kunnandets betydelse allt mer, utan
att verket dock trider fullt tillbaka fiir
det; si i konsten, i det sociala och statliga
livets organisationer. Pi dessa omriden
fortskrider framsteget ej mera i en rak
linje och instiller sig inte liksom mekaniskt;
dock kan naturligtvis den som kommer se-
na.re y^r^ blttre stilld in fdregingarna
Iven i friga om utbildningen av sin f6r-
miga. Men vi kan gi lnnu lingre och fo-
restilla oss, att pi nigot omride kunnandet
ensamt riknas och verket blott som yttre
uttryck och bevis fiir detta; l6sgjort frin
kunnandet blir di verket virdeliist, utan
eget liv. Och vi kan ocksi f6rsti, att ett
omride miste vara desto livsviktigare och
iidesdigrare ju mera kunnandet har fiire-
tride framfdr det ffudiga, frin kunnandet
avskilda verket.
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Detta omride, dlr det yttre verket ftir sig
s.y'ilvt betraktat inte betyder nigot alls, ir
det mest personliga, emedan det dir rdr sig
om sjilva personens ve och vil: religionens
omride. Alla verk pi. detta omride 5r
virdeldsa, med mindre den inre andan be-
sjllar dem.

Men nu har vi redan sett, att kunnandet
som sidant pi intet omride kan iiverf<iras
frin en minniska till en annan, utan i bista
fall blott dess teknik, som kan utbildas
och fcirfinas, om anlag diirtill f6religger"
Vidare fdrstir vi, att detta kunnande alltid
ir vars och ens mest personliga angeligen-
het, som han av ingen annan kan erslttas i"
Det miste desto mera vara fallet, ju mera
avgjort kunnandet, den personliga insatsen,
rlknas och ej en prestation som kan av-
skiljas derifran, ju mera alltsi utiivandet
av fdrmigan ir identiskt med prestationen
och verket.

Men om det Ir fallet, di f<irstir vi
ocksi, att pi det religi6sa omridet och
frumfor allt vad den mest personliga av
alla religioner, kristendomen, betriffar, ni-
got sidant som ett arv i den f6rut om-
talade meningen ej finns, Visst st'dller kris-
tendomen till virt f6rfogande en skatt av
hror, inrittningar och nidemedel, som
skall leda oss fram till den fullkomligaste
helighdten och godheten. Men de gdr det
ej mekaniskt, utan var och en miste genom
personlig insats tilllgna sig detta arv, annars
finns det inte f<ir honom. Som pi andra
livsomriden b6rjar her var och en frin
bdrjan och miste fiir sig sj?ilv mistra de
uppgifter, som den mlnskliga tillvaron, det
att-vara-menniska stiller envar. Hlir pi
det mest personliga omridet mAste var och
en med Guds hiilp gdra sin insats; hir
skinkes honom intet, her kan ingen f6re-
trida honom. Och det ir bra si. Blott pi
det sittet kan var och en i evigheten en ging
helt vara sig sj?ilv, i det goda eller det onda;
var och en blott det, som han och ingen
annan gjort av honom. Han kan ej lasta
nigon annan, ifall han sviker; ty alla yttre
betingelser och forhillanden och skickelser
har f<ir honom den mening, som han sjllv
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ger dem. Och om att vata en person bety-
det att vata sig sjllv, att inte kunna fdre-
tridas av nigon annan, och om frilsningen
ir personens fulllndning och saligg<irande,
di kan det och fir det inte vara pi annat
vis.

Denna personliga insats, det inre sinne-
laget och den inre hillningen skaffar sig
visserligen med nddvlndighet ett yttre ut-
tryck, och ftjr kristendomen Ir den organi-
satoriska formen: Kyrkan visentlig. Men
h2ir pi det religidsa omridet ir anden ut-
slagsgivande filr organisationen, och dennas
tekniska fullindnins ar av ringa vikt. Men
om utvecklingens lag ej giller f<ir anden,
di giir den det heller inte fiir de motsva-
rande organisationerna, i varje fall blott i
yttre och ovisentliga f6reteelser. Det som
det kommer rn pL'fu hjirtats gldd och viljans
hinfdrelse, kirlekens hingivelse och bered-
skap till offer. Ater och iter miste dessa

borja pi nytt att kristna kulturen pi alla
dess omriden och bringa godheten till
g?illande. Ater och iter miste vi bemdda
oss att gestalta politiken, konsten och so-
cialekonomien enligt de kristna grundsat-
serna. Men si snart denna iver slappnar
och gldden kallnar, sjunker kulturen av
sig sjiilv tillbaka i sjllviskhetens trisk. Det
beh6vs stindig anstringning, som ej ett
iigonblick fir sliippa taget, om den mlnsk-
liga kulturen inte skall falla tillbaka i det
ominskliga. Att intet yttre framsteg kan
bevara den f<ir detta f6rfall, att allt kristet
f6rflutet ej r5hnas, ifall nutiden 5r okristen,
det ir den llxa som de senaste irens fa-
sansfulla girningar hamrat in i virt minne'

Frir vir frilsning och vir tids frilsning
ir vi hlnvisade till Guds nid och till n<td-
vlndigheten att sjilva sitta oss i besittning
av de kristna vlrdena, men inte till ett ka-
pital ur gingna tider, som skulle kunna
g6ra vira anstringningar <iverfl<idiga och
pi mekaniskt sitt fiirenkla virt bemddande
om frilsningen. Det kommer an pi dig, pi
mig, pi var och en.

Kristendomen sviker alltid, emedan de
kristna sviker, emedan de kristna ej ir helt
och hillet kristna. Och den skall desto

104

perspektia

mer svika, ju mer vi, lata och riidda fiir
offer, fdrlitar oss pi ett kristet arv, i stillet
fdr att insitta oss sjllva. Blott ifall nigon-
sin ett slikte skulle finnas, som nitt den
sista kristna fullindningen och endi krig
och hat och fdrtryck innu skulle hirska i
virlden, blott di kunde man med fog s'dga,

att kristendomen hade svikit. Men till dess

vill vi hellre saga, att de kristna sviker,
att vi sviker, och bemtida oss att genom virt
liv bittre vittna om kristendomens kraft.

Sveriges folk - ett Guds folk?
Detta vackra slagord, som i den moraliska

upprustningens tid si ofta begagnades, ftir-
lorar alltmera sitt sanningsvirde. Dirom
vittnar bl. a. fdljande makabra kulturdoku-
ment i Su. D. (6/, 47), so/J;' bir tiver-
skriften >Abortkurator viktig post>:

>>Genom den Indring av lagen om av-
brytande av havandeskap, som tillkom fdrra
iret, har indikationerna f<ir legal abort
blivit avsevlrt utiikade, Det iir mycket
uiktigt, att det ingdr i allmdnna meduetan-
ilet, att suenska t'olket genona rilzsclagen ut-
talat sig f6r att aborter han fd gdras i stdne
utstriickning iin tidigare> (kurs. av ref.),
siger tiverllkaren vid Lingbro sjukhus, do-
cent Erik Goldkuhl, under ett samtal
med Svenska Dagbladet i anslutning till
den pigiende diskussionen i abortfrigan.

- >>Allminheten biir alltsi upplysas om
de mdiligheter som finnes. onskvirt 1r
dirf6r att kuratorsystemet bygges ut ve-
sentligt. Vidare miste dessa kuratorer be-
talas ordentligt, si att posterna kommer
att sdkas av verkligt kvalificerade krafter'
Det ir viktiga poster det giiller! Hlr i
Stockholm kompliceras abortfrlgan ytter'
ligare genom att det lr si ont om platser
pi sjukhusen f<ir de aborts6kande. Det
medfiir att de ofta fir vinta alltfdr ling
tid, vilket skapar svirigheter av olika slag
och en irriterad stemning,> slutar docent
Goldkuhl.

Ja, si enkelt 1r det: >>Sveriges folk>> har
enligt denna version sanktionerat barna-
drip, alltsi Ir det inte blott tillitet utan di-
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rekt iinskvirt, att sidant lven praktiseras,
mi Gud siga vad han vill'

Med detta som bakgrund hr det dubbelt
gl:idjande att vir biskop, dr Johannes
Erik M ii I I e r, i sitt fasteberilabreu a't i
ir, klart och tydligt stiller sig pi Guds
sida och dirmed iter bevisar, att den ka-
tolska r<isten alltid och <iverallt lr den
konsekaent kristna:

>Som viktarinna av den gudomliga
virldsordningen betraktar Kyrkan bide det
femte och det sjitte budet som evigt gll-
lande lag och fi;rbjuder bide alla angrepp
pi och f6rbrytelser mot det kroppsliga
livet. . . Hon fiirbjuder lika strlngt allt
missbruk av den etna som andras kropp
genom otukt, mord, stympning, sterelise-
ring. Hon tar klar stillning mot vir tids
stora fdrdirvliga last och brott, vilka ut-
mana Guds straffdom: Barnamordet i mo-
derlivet. . . Kyrkan omgiver redan barnets
spirande liv i moderlivet med en skyddsvall
av helig vdrdnad och f6rbjuder till och med
under hot med sina kyrkliga straff varje
angrepp pi det som en fdrbrytelse mot Guds
heliga, i naturlagen och dekalogen f6rank-
rade bud: Du skall icke dripa. Ar det i
andra sidan icke en ironi av allra dystraste
slag, nlr samma sjllvbelitna kulturvirld,
som i vira dagar ta,lat stora ord om livs-
bejakande och livsstegring, samtidigt vAgar
trotsa Skaparens vilja att giva nytt liv,
vanhelgar iktenskapet och g<ir det ofrukt-
batt, ja, genom f6rintande av spirande liv
blir till en mdrderska? Samma vlrld som be-
rdmmer sig av att genom likekonsten mer
och mer ha minskat sjukdoms- och dddlig-
hetsprocenten och llskar *tt tala om ett bar-
nens irhundrade angriper med sina giftfriin
och d6dspilar sjllva familjens och folkets
livsrot och giir sig inte ens nigot samvete av
ati Ar eft:r ir ofrn orikneliga tusenden,
ja, millioner barnaliv i moderssk<itet it det
tjugonde irhundradets omittliga Molok.
Vem ir det di om icke Kristi Kyrka, som
mitt i all denna ohyggliga sedliga fiir-
vildning och f6rintandet av skyddsliist liv
orubbligt och bestimt betonar varje m'insk-
ligt livs rltt, sA att en allvarlig, vilbekant

8-+Z+tZ Credo. z8:e irg. Nr z. x947

likare hir i landet en ging kunde slga:
>>Jag v<irdar och 5lskar den katolska kyr-
kan, emedan hon ensam numera har mod
till att f6rbjudr barnamordet.> Vem om
icke Kyrkan som aldrig blir trdtt att
tr'ida fram inf6r den moderna minsklighe-
tens lyckog<irare med profetens varnings-
ord: >Mitt folk, dina led*e f&a, dig vilse
och fdrdirva den vig, som du skulle gi,
och de som lita leda sig, gi i f<irdervet>
(Es. 3:12; 9:16). Jrg beder och besvir
eder, mina klra katoliker, men sirskilt eder,
kira miidrar, liten icke smitta eder av
denna fdrdervliga, hedniska tidsanda! Hil-
len eder i stillet fdrtroendefullt och offer-
villigt till Guds heliga, eviga bud och till
Kyrkans grundsatser! V<irdnad fdr livets
lagar och vdrdnad f<ir barnet! Silunda
ridden I eder sjilva frin f6rbrytelser, som
innebira en f<iriidmjukande krinkning av
kvinnans minniskovlrdighet och fiirnedrar
henne bide till kropp och sj?il, frin fiir-
brytelser, som Gud miste och skall straffa.
Silunda skolen I ocksi f6rskonas frin de
<idesdigra f6ljder, som enligt allvarliga li-
kares utsago ofta beledsaga eller f6lja brot-
tet mot spirande liv: >svirlikt disharmoni,
grimelse och samvetsniid som ansltter par-
terna med f<irebrielsen: Du har sliickt liv
av ditt liv, sliickt livet hos ett barn, som
Gud ville sklnka dig fot att det skulle
bliva ett Guds barn och en himmelens
arvinge>>. Vi fdrsti viil, att ett havandeskap
kan medfdra svira fdrhA[anden och till-
synes nigon ging nirapi omdjliga situa-
tioner; men vir Kyrka som har att tolka
Guds femte bud, och bed6mer allt i evig-
hetens ljus, siger lven i sidana fall: du
skall icke dripa. Man kommer icke ifrin
att detta liv, lven iktenskapet, kriver ofta
stora ofier. Men det lr Guds ordning, och
virt eviga mil, himlen, ir virt alla iven
de stiirsta uppofiringar. Ofta krives av-
hillsamhet l.ven inom iktenskapet, och den
sanna klrleken miste di visa sig icke i
blint egoistiska beg'it, utan i hinsynsta-
gande till den andras kropp. Mi vi hava
fiirtroende till vir heliga Kyrka och hennes
f<ireskrifter, En stor engelsk historieskri-
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vare och fotftttare gav pi frigan varf6r
han hade blivit katolik f<iljande svar: Histo-
rien visar, att den katolska Kyrkan alltid
har gitt den ritta vigen, medan den s. k.
tidsandan har f<irt bort frin rittr ttdgerr
och st<irtat i fdrdirvet. Flava icke de upp-
skakande hendelserna under de sista iren
pi ett pifallande och gripbart sitt bekrlf-
tat denna sanning? Ar icke massm6rdandet
och si minga millioners elinde ocksi en
fdljd av tidsandan, som redan fdrut genom
alla dessa onaturliga ingrepp i Guds natur-
lagar i si stor utstreckning f<irstd,rt viird-
naden f6r livet? Och kanske lven ett Guds
kinnbara straff fdr det brottsliga f<irintan-
det av unga, spirande mlnniskoliv?>>

Det ir mycket glidjande, att hovpredi-
kanten Bo Giertz i sin senaste bok
Kampen otn md.nniskan (Sthlm 1947,
S. K. D. sid. llt f.) stiiller sig utan om-
svep pi samma kristna stindpunkt:

>Ett fosters liv ir ocksi ett minniskoliv.
Att slicka det Ir att gdra sig till herre
6ver en medmlnniskas liv och f<irgripa sig
pi nigot okrinkbart. Det ir derf<ir en
ytterligt allvarlig sak, nir man krlver laglig
ritt till abort. Det betyder, att staten gdr
sig till herre <iver medborgarnas liv, och
det betyder att likarvetenskapen f6r fiirsta
g&ngen tas i bwk f 6r ott sldckd liu. BAAa-
dera'ir lika forkastligt. Likarvetenskapen
er till f<ir afi tjAno livet. Den har ingen
annan uppgift in att ridda och uppehilla
det. Det fiiljer av minniskovirdet, ^tt li-karen har ritt och plikt att v&rd,a aarie
minniskoliv, hur tynande det in mi vara.
Det ir detta, som ger likaren en si trygg
och moralisk stlllning. Han ir inte livets
herre utan dess tjinare. Hans plikt som li-
kare lr alltid klar.

Staten 5r pi samma siitt till fdr att
tjdna livet. Endast som representent fdr
Guds vedergillande rbttfirdighet kan iiver-
heten i undantagsfall utkreva dddsstraff.
Men vi r<ira oss di alltid pi det grovt kri-
minella omridet, Nlr det giller det normala
livet, har staten ingen annan ritt och upp-
gift in att virna minniskolivet och respek-
tera det.
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B<irjar samhillet i nigon form att ut-
slicka mlnniskoliv, betyder det, att sam-.
hillet icke lingre erkinner mlnniskovlr-
det, utan rlknar med, att det finnes vissa
nyttohinsyn, som gilla mera in livets helgd.
Det innebir, att staten tar sig r'itt att
slicka vissa mdnniskoliv, som den anser
obekvima f<ir omgivningen eller mindre
iinskvirda f<ir staten. Det lr den mest bar-
bariska och fdrkastligaste av alla falska.
liror om statens auktoritet. Den innebir
ju, att staten eller minniskorna ta sig ritt
att gdra sig av med varje individ, sorn
anses ligga samhlllet till last. Skall lakar-
vetenskapen i dag tjina till att d6da min-
niskor i moderlivet, kan den i morgon an-
vindas till att f6rkorta de sjukas onyttiga
tillvaro pi hospitalen eller ilderdomshem-
men. Ar det staten som bestimmer, vilka.
foster som icke fi diidas och vilka som fi
d<idas, s& har den lika stor rltt att be-
stemma, vilka siuka barn som skola fi vird
och underhill och vilka som fi kloroforme-
ras. Di ir det slut med respekten f<ir mln-
niskovirdet, och di pekar vigvisaren ic
det hill, dlr statsnyttans representanter ge
de obotligt sjuka sin viilvilliga >>dtidshj?i1p>>.

Hlr ir det niidvindigt att stimma i bicken
och icke i in. Man kan inte godtaga en'
barbarisk princip och sedan lita pi, att den
aldrig skall fi nigra mindre ijnskvirda kon-
sekvenser>.

Katolicismen i Nederllnderna.
I en artikel om >Tradition och nutid i

Holland>> (Die Furche, T/ien "/' tg+z)
skriver Jan Veering, Haarlem, bl. a. fol-
jande om katolicismens nuvarande lige i
Nederlinderna:

F<irst sedan knappt hundra ir tillbaka
deltager de nederlindska katolikerna i sitt
hemlands offentligr liv. IJnder mer ln
tvi irhundraden hade de ej tilltrlde till de,

offentliga imbetena. Katolsk religionsut-
tivning (papse superstitie) var f6rbjuden
och pristerna irrade landet ikring i olika
fdrklidnader. F6rst efter den franska re-
volutionen och de napolionska krigen bd,r-.
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jade katolikernas mddosamma emancipation'
185I &terupprittades den kyrkliga hierar-
kien. Att tre av de fem biskopsstiften,
nimligen Hertogenbosch, Breda och Roer-
mond, ligger i de bida sydliga provinserna,
Brabant och Limburg, medan de b|da andra
stiften, Haarlem och Utrecht, omfattar de
iivriga nio provinserna lr betecknande nog
fdr laget. Brabant och Limburg 5r nistan
helt katolska, de grlnsar vid Belgien och
utgdr dvergingen till Flandern' Inv&narna
i dessa bida provinser betraktar sig som
nederlindare, inte som hollendare. >>Hol-
land>> betyder fdr dem protestantism.

Ungefir en tredje del av landets befolk-
ning ir numera katolsk och i de narmaste
iren kommer denna procent sikerligen att
stiga ytterligare, emedan den katolska de-
lens ftidelsedverskott Ir betydligt stdrre en
de iivriga invinarnas. Katolikerna ir stramt
organiserade. Det finns inte nigot omride
av det offentliga livet d?ir de ej har sin
egen organisation. Utomstiende undrar, om
man inte ind& gfu for lingt med dessa

katolska biljardklubbar, getavelsf<ireningar
m. m., men i sjiilva verket lr de ett ut-
tryck fdr den samhdrighetskinsla, som
sammansluter katolikerna till en stor fa-
milj. Katolikerna har sin egen press, ett
eget universitet, egna av staten erkinda
skolor, en egen radiostudio, som byggts
upp med hj?ilp av sm& frivilliga givor'
R.adioutsindningen b6rjar med en morgon-
b6n och avslutas med den pristerliga vll-
signelsen. Pi l6rdagskvillarna hiller pater
Henri de Greeve en kort, kirnfull betrak-
telse 6ver aktuella hendelser. Man kan
lugnt siga att pi ldrdagarna hela Holland
lyssnar till denna kraftiga rdst.

I politiskt avseende bildar katolikerna det
starkaste partiet. Det till en bd'rjan med
stor apparat igingsatta fdrsdket frin Chris-
tofoor-gruppens sida att genombryta den
gamla traditionen att katolikerna borde
rdsta pi det katolska p^rtiet, strandade.
Bland Hollands legater hos UNO finns en
katolsk prist, och den nuvarande minister-
presidenten 5r katolik. Man kan tala om
en viss sliktblandning mellan det religi6sa
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och det offentliga livet, men det 16r sig
hir om en >klerikalism> som lingt ifrin
utdvar ett andligt skrickvilde utan fastmer
erkinnes allmint som en vilkommen led-
ning. Man ir katolsk inte blott inom kyrk-
v'dggarna, der det ir bekvimt och behagligt
att lyssna till prlsternas rdst, utan even
utanfdr kyrkrummet, dlr katolikerna ge-
nom minga ir hade att. foru en svir kamp
f6r att nL medborgerlig likstiillning. Hol-
land har ej nigon brist pi prlster. Fiir-
samlingslivet ir mycket mera aktivt In i
rent katolska lender.

Frir protestanterna lr det i dag mycket
svirt att sitta sin prigel pi landet, Kunga-
huset ir visserligen protestantiskt. Fdr-
fattningen av ir 1814 inneh6ll innu en
paragraf, att den regerande kungen miste
vara protestant, och fdr !0 ir sedan betydde
>>katolsk>> Innu si mycket som >>inskrlnkt>>,
katolikerna ansigs som medborgare av andra
klass. De flesta protestanterna tillh6r >Her-
vormde Kerk>>, som gir i rak linje tillbaka
till Calvins f6rsta anhlngare. Luther har
ej haft stor framging i Nederlinderna.
Sektvisendet har tagit stora proportioner.
Under f6rra irhundradet skilde sig en stor
8rupp, den si kallade >>Gereformeerde
Kerk>>, frin >>Flervormde Kerk>. De ville
renare och klarure f& fram Calvins lira,
I dag utgdr denna grupp en stramt organi-
serad kyrha med eget universitet i Am-
sterdam. Frir tvi ir sedan skilde sig frin
denna kyrka iter en ny sekt. Det kom till
hdftiga strider bland kyrkorna. I politiskt
avseende ar protestanterna inte si enhet-
ligt och omfattande organiserade som kato-
likerna. De har tre partier, av vilka det
st6rsta ir >>Antirevolutionaire Partij>, vars
representanter i parlamentet utgd'r ungeflr
73 /6 w alla ledam6ter. Protestanteffra har
Iven de egna skolor, en egen press och
rundradio och fd'rfogar i broderlig simja
tillsammans med katolikerna river en sinde-
station.

IJnder besittningstiden sl6t katolikerna
och protestanterna sig samman fdr att ridda
landets kristna karaktir. Jag minns lnnu,
att en Dominee (protestantisk kyrkoherde)
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en ging sade till mig under denna tid: >>Nu
sitter Rom innu med oss vid samma bord,
men si snart kriget ir slut kommer det nog
att ta avstand frin oss.>> Denna f6rutsi-
gelse har inte slagit in. I dag samarbetar
katoliker och protestanter pi minga om-
riden. omsesidig tolerans och fcirstielse
vixer i virt dlgar pi den mark som en
ging frambragt en Erasmus och en Grotius.

Brev frin Nederllndska Vistindien.
Sveriges flagga irr vil k?ind i Neder-

l:indska Vistindien, Lingt f6re kriget och
under kriget ankrade svenska tankingare
i CuraEaos hamn fcir att fornya sitt brlnsle-
fdrrid. Svenskar vandrade pi \fillemstads,
huvudstadens, tringa gator eller ock tog
de en bil till en av klubbarna pi landet
f6r att andas ut frin den tropiska hettan.
Aven norrmin fanns i Curagao, och nigra
av deras valfingstbitar blev till och med
apterade till kustpatrullbitar under kriget.

Detta ir inte det enda bandet mellan
Skandinavien och Karibiska Havet, dir de
Vistindiska darna ligger mellan Nord- och
Sydamerika. En ging i virlden lgde Sve-
rige nigra dkolonier hir, och en av dessas
huvudstider b\r fortfa,rande namnet Gus-
tavia efter den svenske konung, som gjorde
den till en frihamn. IJnder senare halften
ty forra irhundradet iiverlits de svenska
besittningarna till Frankrike mot en pen-
ningsumma, men svenska namn ir fort-
farande vilkinda pi Saint-Barth6lemy, som
5r namnet pi den lilla 6n.

Nyheter frin Skandinavien itergives
vanligrvis pi f6rsta sidan av Nederlindska
Vistindiens tidningar pi grund av deras
intresse fdr de sex <iar, av vilka Hollendska
Vistindien bestir: Curagao (huvud6n),
Aruba, Bonaire, S. Martin, Saba och S.
Eustatius, med inalles cirka 13 J.000 in-
v&nare,

Befolkningen pi dessa 6t 'itt mycket
blandad. Enbart pi CuraEao finns mer
in fyrtio olika nationaliteter. Svarta och
vita, gula kineser och slethiriga ittlingar
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av de rdda indianerna bor hir i den tropiska
hettan pi den ofruktsamma klippa, som ri-
kar vara en av de hilsosammaste och ri-
kaste platserna pi jorden. Aven om dir lr
varmt, blaser alltid passadvindens svalkande
flektar, och fastin iin pi grund av Lrin-
varon av vatten ar tropisk finnes ingen
malaria. Dricksvattnet destilleras direkt frin
havet. Rik ir ocksi denna ti, ty fdr ungefir
tjugu ir sedan startade Shell-bolaget ett ol-
jeraffinaderi pi CuraEao, och nigot senare
anlade Standard Oil ett annat pi Aruba.
Dessa iro till storleksordning vlrldens andra
och tredje (det st<irsta finns i Persien);
enbart raffinaderiet pi Curagao har en
arerl av mer in 4J hektar. Under kriget
raffinerades 60 /6 av bensinen for de allie-
rade flygplanen vid dessa holllndska raffi-
naderier, och 100 /s av bensin med hdgt
oktavtal passerade genom Nededendska
Vistindien.

Curagaos irliga statliga budget iikade
frin omkring 300.000 dollar ir 1900 till
1l milj. dollar ir 1947 (bef.olkningen upp-
gir till endast 13i.000). Det 6r en lingt
bort behgen men hllsosam fdrpost till Ne-
derlinderna pi det vistra halvklotet.

Hur 1r det med befolkningen?
Nlr holllndarna 3,r 1634 iivertog iiarna

frin spanjorerna (som utrotade indianerna
si att det fdr nirvarande ej finns nigra
verkliga urinvinare pi vira iiar) emigrerade
ett stort antal vita frin Zeeland (Hollands
sddra provins) hit. Deras Sttlingar bor
fottfannde pi CuraEao. Di stiirsta delen
av Zeebnd ir kalvinistisk, tog de med sig
sin kalvinistiska tro. Senare kom judar,
Negerslavar importerades frin Afrika. Det
var en mdrk sida i historien. F6r att hilla
dem vil underhuvade tillet kalvinisterna
dem ej att omfatta den kalvinistiska liran,
ty i s& fall hade negrerna kommit att bli
dem ungefir jimstillda - och derfdr blev
de katoliker.

Till en bdrjan fanns inga katolska prlster
pefmanent stationefade pi tiarna, men si
sminingom kom jesuiter samt munkordnar
ftir att meddela sakramenten. F6rst under
fiirra hilften av 1800-talet, di motsltt-
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ningarna mellan kalvinisterna och den iiv-
riga befolkningen lade sig, kunde regel-
bunden katolsk sjllavird organiseras. Se-
kularprlster anlinde till <iarna, och det Ir
huvudsakligen tack vare deras arbete som
slaveriet avskaffades Lt 1863. Nu blev alla
lika, och negerbefolkningen gjorde trastigt
framsteg till att bli den vita befolkningen
jiimstllld. Minga negrer studerar nu vid
hollendska universitet och blir advokater,
domare och imbetsman.

Frin och med 1870 gjorde katolskt liv
snabba framsteg i Nederlindska Vlstin-
dien, ty detta ir anf<irtrodde piven tiarna
i dominikanordens vird med f6ljd att man
alltid var siker om att fA prester. Dittills
hade man varit beroende av det antal se-
kularprister, som sjllva <inskade resa till
Curagao-6arna. Nu itog sig den hol-
lendska provinsen av dominikanorden att
sdrja fdr att det alltid skulle finnas till-
rlckligt minga prlster. Curagao blev
Apostoliskt Vikariat, och det var den f6rste
apostoliske vikarien som kom med tanken
att biitj^ med en katolsk press. Han be-
gynte 1883, och sedan dess ha flera katolska
tidningar kontinuerligt publicerats pi Cu-
raEao. Dessa tidningar ir inte alltid reli-
gidsa tidningar utan vanliga tidningar med
nyhetsmaterial frin hela virlden, Men i
sina kommentarer grundar de sig pi kristen
eller rittare katolsk tro och moral.

Omkring 85 /6 av tlarnas befolkning
ir katolsk, och cirka i0 prlster arbet* p&
de sex 6arna. Under fcirra irhundradet,
di de statliga myndigheterna endast till-
handaholl skolor f<ir de vllsituerade klas-
serna, biirjade pristerskapet egna skolor.
I bdrjan miste prlsterna undervisa sjilva,
men snart <ivertogs undervisningen av en
nunneorden. Senare kom ytterligare tvi
nunneordnar. Tvi lekbr6draordnar anlinde
Iven till iiarna. Det visade sig, att denna
undervisning stod pi en si h6g nivi, att
de statliga skolorna nistan fiirsvann. I
sjilva verket besiiker alla barn i skolildern
katolska skolor, iven om de inte ir kato-
liker.

Sjukhus har byggts pi flera utav iiarna.
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Kyrkan har organiserat ett arbetsllger fdr
pojkar, byggt en ytkesskola samt even an-
lagt fotbollsplaner,

Detta innebir givetvis inte, att den hol-
lendska regeringen ej skulle ha rtr'ittat
mycket. Tvlrtom, ty enligt sann hollendsk
tradition har regeringen, i och med att
den dvertygat sig om att allting var som det
skulle, llmnat plats it andra eller limnat
bidrag, diir detta beh6vdes. Enligt hol-
Iendsk Askidning ir det inre sraten, som
uppfostrar barnen; deras uppfostran lr
fdrlldrarnas ofirytterliga rirtt. Givetvis
f<iredrar de flesta for.i,ldtar den typ av
uppfostran f6r sina barn, som kommit
dem sjllva till del antingen i katolska
eller protestantiska skolor, nlmligen pri-
vata skolor som fir understdd frin rege-
ringen' Dr loh, Hartog.

En frimirksserie till f6rmin ftir
St. Stephansdomen i \[ien.

Bland de minga f6rluster av kulturvlr.
den, som drabbat V'ien under det senaste
kriget, kinns ingen si smlrtsam fd'r stadens
inbyggare som den delvisa f<irstd'relsen av
den lreviirdiga St. Stephanskatedralen. Det
var under natten mellan den 11 och 12
rpril 7945, di gnistor av en brand, som
utbrutit i domkyrkans nirhet, tinde pi
byggnadsstlllningen kring det ofullbordade
norra tornet och den si uppkomna elden
spridde sig till takstolen, derifrin till syd-
tornet och till kyrkans inre. Linghusets
valv stod branden emot, men valven i mitt-
koret och i apostlakoret rasade, och kor-
inrlttningen med mister Rollingers h?irliga
korstolar blev flammornas rov. Som genom
ett under fdrblev det barocka h<igaltaret
oskadat, och det 136 m. hdga, helt ut-
byggda tornet, som av folket kallas >Stef-
fel>>, fick blott ringa skador. Men den
mlktiga orgeln pi v'dstra liktaren och kor.
orgeln fdrst<irdes fullstindigt, likasi nls-
tan alla klockor, bland dem den berdmda
>Pummerin> i sydtornet samt den si kallade
>Halbpummerin>> i <irntornet, som vid ned-
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slaget krossade det i tornhallen uppstillda
viildiga'W'impassing-krucifixet.

Pi si vis erbjuder St. Stephan nu med
sina ftir vlder och vind illa utsatta kor-
partier och det helt utbrunna linghuset,
vars fdnster Ir nlstan alla helt utan rutor,
synen av den sorgligaste <idehggelse. Se-
dan mer 6n ett ir tillbaka bemddar sig
hundrade flitiga armar och hander att be-
fria kyrkan frin de berg av grus och spill-
ror, sorn samlats innanfrir och utanfdr
den vidstrickta byggnaden och hindrar
igings'ittandet av restaureringen. Men iter-
uppbyggnaden krlver ocksi betydande pen-
ningmedel, och fcir att skaffa dem har flera
aktioner inletts.

Bland annat har den dsterrikiska post-
och telegraffdrvaltningen utgivit en >slr-
skild frimlrksserie till fdrmin fdr St,
Stephansdomens iteruppbyggande>. I denna
serie, som omfatt* tio val6rer, framstilles
domen och dess mest framtridande konst-
verk i naturtrogna bilder, som tecknats av
akademiske milaren Hans Str6hofer, och
som utfiirts i rent stilstick av fyta skickliga
grafiker: Hubert \floyty-\[immer, Flans
Ranzoni d. y., Herbert Toni Schimek och
Rupert Franke,

Drei-Groscben-mlrket framstiller ett
verk av ldlaste h<iggotisk plastik, statyn av
hertig Rudolf, som gjorde sig slrskilt f<ir-
tjiint vid utbyggandet av domen pi f 300-
talet och d'irfot f|tt. hederstiteln >>stifta-
ren>. Vem som ir konstverkets skapare ir
inte kint, men dess stil hinvisar till franska
inflytanden och Parler-skolan i Prag.

Fiinf-Groscben-mirket visar det av ett
enda stycke marrnor huggna kistlocket frin
kejsar Fredrik III:s gravvird i apostlako-
rets dstra absid. Denna grawird bestllldes
av kejsaren sjllv hos bildhuggaren Niklas
Gerhard van Leyden, di verksam i Strass-
burg. Efter kejsarens ddd (1493) uppstell-
des den i ofullbordat skick i St. Stephans-
domen och flrdigstilldes dir av mister
Michael Tichter 1113.

Pi Secbs-Groscben-mli,rket ser man den
rikt dekorerade sengotiska predikstolen av
vit kalksten, som firdigstillts 1i1i av
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mister Anton Pilgram frin Briinn och med
sin 15 trappsteg omfattande uppging om-
spinner <istsidan av den andra pelaren av
mittskeppets norra pelarrad.

Bilden pi Zebn-Groschen-mirket iterger
den vrienska gotikens finaste skapelse, som
sedan gammalt hr synnerligen omtyckt hos
sivil folket som konstvinnerna: den si
kallade >Dienstboten-madonna>>, en i nigot
mer en naturlig storlek omkring 1320-
1330 av kalksten skulpterad figur av Him-
ladrottningen med Barnet pi sin vlnstra
arm. Den stilfulla inramning, varmed teck-
naren f<irsett Mariabilden, bidrager i sin tur
att g6'ra detta mirke till det vackraste och
vil ocksi mest eftersdkta i hela serien.

H<igaltaret i St. Stephan, som synes pi
Zudlf-Groschen-rnirket, Ir en praktfull
skapelse ur barocktiden (1640-1647) av
de bida brdderna Jakob och Tobias Pock,
av vilka Jakob signerar den arkitektoniska
uppbyggnaden av svart och gri och skulp-
turema av vit marmor, Tobias diremot den
pi tenn milade altarbilden med framstill-
ningen av Stefanus' stenande. Ovanpi ta-
bernaklet, som hlrstammar frin fdrsta
helften av 1800-taler, ses en kopia av nide-
bilden >>Maria Pdtsch>.

Inte utan vemod betraktar man pi
Dreissig-Groscben-mitket bilden av den
stora orgeln pi vlstra liktaren, som blev
flammornas rov. Den var ett mlsterverk
av barockens orgelbyggnadskonst, donerat
1720 av Georg Neuhauser. Det var ett
of6rgl6mmeligt intryck, nir man, stiende
i domens mittskepp, vinde blicken till den
stora portalen och dver denna pi den go-
tiska llktaren sig den mor mitten i trapp-
steg nedstigande, ritt si omfingsrika or-
gelkroppen med sina av silver skimrande
pipor och av guld glinsande sniderier, me-
dan bakom denna det stora gotiska f<instret
lit en bred ljusstrile striimma in i ling-
huset.

Fiinfzig-Groschen-mdrket bjuder en in-
tressant detalj av predikstolen: det till h6ger
om dess fot inunder trappan placerade
sjllvportrlttet av mester Anton Pilgram.
Mistaren tittar med nigot framit lutande
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,iiverkropp ut ur ett ftinster, vars ena halva
han drar init med vinstra handen, medan
den hiigra, som griper kring en cirkel,
byggmistarnas yrkestecken, ligger pi fiins-
terbridet.

Ein-S c hillin g-mlrket och Zu ei-Sc billin g'
m'irket reproducerar upptagningar av do-
men, den fdrra frin nordost med blicken
riktad pi det ofullbordade norra eller iirn-
tornet och den andra frin sydvistra h<irnet
med en utblick 6ver domens vlstfasad fram
till sydtornet.

Med denna frimirksserie vill osterrike
inte blott erbjuda filatelisterna en vllkom-
men och viirdefull tillviixt av deras sam-
lingar, utan lven inf<ir hela vlrlden, som
si ofta f<irr, visa, att dir alltjlmt lever
medvetandet om det stora ansvaret fcir den
ga-ia k.rlturens rika skatter samt att det
fortfarande finns vilja och medel att even
i framtiden virda och fdrdka dem.

Ndr - aar - hur innehiller bland annat
intressant en vilgjord 6versikt <iver Reli-
gidsa samfund av llroverksadjunkten Erik
Sandberg. Fdrf. behandlar d?ir lven pi
fyra trycksidor sakligt och vederhiftigt
Katolska kyrkans utbredning, iskidning och
gudstjinst, f<irfattning och organisation,
social verksamhet, undervisning, mission
samt verksamhet i Sverige och de <ivriga
nordiska linderna.

En sidan komprimerad framstlllning kan
ju blott ta med de mest visentliga yttre
data och blott liksom snudda vid det inre
livet. Men det ir f<irvinansvlrt, hur
mycket som fdrf. bjuder inom den knappa
ramen. Det Ir slkerligen vida mer 'in de

flesta svenskarna vet om katolicismen och

- vad som lr viktigare - det ?ir till-
riickligt ffu att hos minga sprida en san-
nare kunskap om Katolska kyrkan, nn de
nu lger.

Dr Hans Ankuicz-Kleebouen. Tvi tryckfel b<ir r'dttas: sid. 212, f6r-

Aktuell uppslagsbok |;fi'l',":.T: ^f"1",','l;:;l1"lt]T:i5:Ndr - aar - har. Aktuell upp- och sid. 213, de bida sista namnen under
slagsbok 1947.Sthlm 1945, Sv. Sam- gruppbilden av >Spetsarna inom den nor-
lingsverk. Kt. 527J. diska katolicismen> miste byta plats med

Den tredie irgingen av uppslagsboken vatandt*.
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I FINLAND An 1,946.

F6reningens verksamhet fortgick under
ir 1946 pi samma sitt som tidigare, hu-
vudsakligen i form av regelbundna mi-
nadsmdten med fiiredrag.

Fyra f6redrcgstillfiillen fdr en stdrre all-
minhet ha iven anordnats, ett under vir-
terminen, di fader Robert de Caluw6 ta-
lade <iver imner: >Einfiihrung in die
byzantinische Ikonenkunst>>, och tre under
hdstterminen i samband med fiireningens
10-irs jubileum. I den intimare fiirenings-
kretsen ha f6redrag bl. a, hillits av fil. dr
Olga Alice Nygren om >Madonnabilden i
konsten>>, av fil. dr Jarl Gall6n om deo
helige Dominicus resor till Norden, av fil.
dr Roberto \Zeiss om Manzonis verk
>Promessi sposi>> och av fil. mag. Ingegird
Lodenius om Mauriac.

Kontakten med utlandet har varit ritt
livlig. Frin systerfdreningarna i Sverige
och Danmark ha vi erhillit viirdefulla pa-
ket med kleder och livsmedel, som vi sti
i stor tacksamhetsskuld till dem f6r. I
A. C:s i Danmark i0-irs jubileum deltogo
icke mindre in 12 av fdreningens med-
lemmar och pi hemresan var fil. dr Olga
Alice Nygren yttetligare i tillfalle att del-
taga i A. C, Sueciaes sommarmdte pi Li-
dingit. Till Pax Romana kongressen i Fri-
bourg var fcireningen tyvirr icke i stind
att sinda nigon representant,

Den st6rsta hendelsen under iret var
ftireningens 10-irs jubileum, som firades
den lJ-22 november och vid vilket vi
hade glldjen att emottaga flera glster frin

Sverige och Danmark, frimst pater Bert-
rand Fens O. P. frin Stockholm och den
svenska A. C:s moderator pater J. Ger-
lach S. J. Vid detta tillf?ille hade en fiire-
dragsserie f<ir allminheten ordnats i Hel-
singfors universitet, varvid pater Fens ta-
lade om S:t Albertus Magnus, pater Gerlach
om den katolska kyrkan och den sociala
frigan samt fader Robert de Caluw6 om
den katolska kyrkan och kyrkornas enande,
Fiiredragsserien rdnte rett stor uppmirk-
samhet frin allminhetens sida och refe-
rerades i dagspressen.

F<ir dvrigt celebrerades jubileet genom
hdgtidlig levitmlssa, uppvaktning vid vir
tidigare moderators och en avliden f<ir-
eningsmedlems gravar, jubileumsbankett,
en utferd till Hattula gamla medeltida
kyrka m. m.

A. C. riknade i slutet av fu 1946 46
medlemmar. Miitena ha i allminhet varit
rltt vll bes6kta och medlemmarna ha li-
vats av den anda av katolsk samh6righet
och kamratskap, som vi kinde sivll under
besdket i Danmark som vid det bes6k vi
sjllva fingo emottaga pi hdsten.

Fd'reningens styrelse har under fu 1947
ftiljande sammansittning: ordf. ing. A. H.
Eckstein; v. ordf. fil. dr O. A. Nygren;
sekr, fil. mag. E. Volff och stud. M. Lehto-
kari; kassdr hovr. ausk. L. von Pfaler samt
stud. P. R. Ingman och R. Kontula.

Fdreningens adress 5r Katolska prlstgir-
den, Parkgatan 1, Helsingfors.

E. V.
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P. A. D'Amato' G. G' Pal-
mieri, E. Graf f i-Benassi, A'
Brrnzi' O. M. Olivo, F. Fras-
s e t t o: Le Reliquie di San Dome'
nico. Storia e leggenda, ricercbe
schientifiche, ricostrazione fisica'
Bolognr 1946.

Fdr nigot mer ln ett sekel tillbaka, nlr-
mare bestimt 1 81 8, iterfunno franciska-
nerna sin ordensstiftares grav i Assisi. Man
kande till att Guds lille fattige fitt sin grav
i den basilika som blr hans namn, men
var, det visste man icke, emedan de fdrsta
brdderna hillit platsen hemlig. Den helige
Dominikus gravplats har deremot alltid va-
rir kend - han vilar i kyrkan S. Dome-
nico Maggiore i Bologna i en praktfull
marmorsarkofag, frukten av minga konst-
nirers mdda under flera irhundraden. Un-
der det senaste virldskriget var staden Bo-
logna sisom en viktig jernvigsknutpunkt
h?iftigt utsatt f6r luftangrepp. De kyrkliga
och civila auktoriteterna i f6rening besliito
dirfd,r viren 1943 ,tt bringa sivil relikerna
som konstskatterna i skydd' Den 17 april
iippnades sarkofagen, ftirsta gingen sedan
7473, och dess inneh&Il, en enkel medeltida
trlkista med relikerna, placerades i ett
skyddsrum nigra meter under Lapitelsalen,
dirifrin de den li september senaste ir
under stora h6gtidligheter iter f<irdes till
sitt tidigare vilorum elter att kistan i flera
dagar varit u$telld i kyrkan till de troendes
uppbyggelse.

Till dessa hendelser, som i och fiir sig
icke voro annat en motiverade av fiirsik-
tigheten, ankn6ts emellertid ett moment
av stdrsta intresse fdr historiker och hagio-
grafer. Man begagnade sig nimligen av
tillfellet f6r att - utan att 6ppna kistan

- t^ga r6ntgenfotografier av densammr,
och silunda konstatera de bevarade reliker-
nas art och tillstind. Det si erhillna mate-
rialet har dirpi ingiende granskats av ett

antal vetenskapsmln, historiker' anatomer
och antropologer. Slutligen har man ocksi
vlren 1946 iippnat det relikvarium, i vilket
helgonets huvud sedan 1383 ftlrvarats,
fdr att med iakttagande av all tlnkbar pie-
tet, even underkasta detta en undersiikning.
Resultatet av dessa forskningar har numera
publicerats i en stitlig, rikt dokumenterad
och illustrerad volym, som fiirtjinar upp-
mirksamhet icke blott bland dominikan-
ordens medlemmar och vinner, utan ocksi
bland arkeologer och historiker av facket,
samt hos den historiskt intresserade all-
minheten. Man har icke heller stannat
vid den rent vetenskapliga undersiikningen.
En framstlende bolognesisk skulpt6,r, Carlo
Pini, har med ledning av de vunna resul-
taten och i samarbete med historiker och
anatomer modellerat en byst av helgonet,
som bide ir ett framstiende konstverk
och ett intressant ftirsdk att iteruppliva
verkligheten.

Bokens f<irsta del, som handlar om re-
likernas historia, 'dr skriven ^v p^ter
Alfonso D'Amato frin dominikanordens
historiska institut i Rom. I en kritisk
framstillning liter han oss fiilja relikernas
<iden frin den ftirsta translationen' natten
mot den 24 mej 1233, till vira dagar. Flera
ginger ha de flyttats till nytt st?ille i kyr-
kan, innan de slutligen 160I fingo sin nu-
varande plats. Dominikanerna ha ocksi
fltt fora en hird kamp mot bide furstliga
och andra relikjigare, som siikt tilligna sig
delar av ordensstiftarens kvarlevor. Stor-
hertig Cosimo III av Toskana fick kimpa i
tio ir, innan hen 1699 lyckades firrrii.ttta-

- en tand av helgonet. Dlrpi utverkade
br<iderna en exkommunikationsbulla mot
vidare fdrskingring av relikerna. Icke desto
mindre lyckades det 1784 hertigen av
Parma att med hjelp av pive och kardi-
naler tilltvinga sig ett stycke av den hel.
Dominikus huvudskil, si att denna numere
endast i stympad form ftirvaras i Bologna.
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Flera mindre reliker ha under tidigare ir
utdelats it olika hill. Slutligen har nigon
okind person genom etr par smi hil i
sarkofagen tagit sig en titt pi kistan och
till och med borrat ett litet hil i denna!
Pater D'Amatos lirda historik 'tu itfaljd
av ett dokumentariskt bihang och av ett
flertal planscher, avbildande monument,
kista och reliker, delvis i r<intgenfotografi,
samt pergamentsbrev som vid de tidigare
gravdppningarna limnats i sarkofagen.

Det stora verkets andra del, som om-
fattat sj'd,lva unders<ikningen av relikerna,
lr sammanstilld av professorerna Gian
Giuseppe Palmieri, Elsa Graffi-Benassi, Attilio
Branzi och Oliviero M. Olivo vid universi-
tetet i Bologna, representerande imnena
radiologi, antropologisk starisrik, odonto-
logi och anatomi. Unders<ikningen har ut-
strickts hven till tlnderna samt de rester
av hud och hirvixt som bevarats i samband
med kraniet. Resultaten bekrifta i visentliga
stycken den beskrivning som syster Cecilia
gav pi sin ilderdom, och som av minga
stillts i tvivelsmil pi grund av hennes
okritiska mirakelberittelser. Silunda veta
vi nu att S:t Dominikus var en man rv
medellingd (166-168 cm), och att han
w allt att. ddma var blond eller rddhirig.
Hans hender voro linga och vackra, siger
syster Cecilia, och unders<ikningen synes
bekrifta detta. Flans tinder ha innu vid
femtio irs ilder - den tidpunkt di han
skildes hldan - varit felfria, en icke ovi-
sentlig detalj di vi siika fcirestilla oss honom
i livet.

Ur allmln och hagiografisk synpunkt
intressantast ir kanske bokens tredje parti,
som gir ut pi att positivt rekonstruera
helgonets utseende. Det Ir redigerat av
antropologen, professor Fabio Frassetto,
som iven tidigare gjort ett fdrs<ik att pi
liknande grunder noggrannare bestimma
Dantes utseende. I friga om S:t Domini-
kus tar han icke blott till hjiilp de under-
s<ikningar som gjorts av relikerna, utan
iven syster Cecilias beskrivning och det
vildiga ikonografiska materialet. Av det
sistn'dmnda ha givetvis endast de lldsta
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bilderna ett dokumentariskt virde, och
icke heller de i hdgre grad, di de ildsta
iro gjorda flera decennier efter helgonets
ddd. De tre bilder som mesr motsvara det
bevarade kraniet lro en mosaik i S. Maria
sopra Minerva i Rom, frin 1200-talet, en
fresk frin fdljande sekel i S. Domenico i
Bologna och Sassoferratos milning i S. Sa-
bina i Rom, den sistnlmnda frin 1500-
talet! Slutligen gir prof. Frasseto atr till-
sammans med skulptdren Pini kl?i en avgjut-
ning av kraniet med de mjuka delar som
skenka det karaktir och liv. Resultatet, etr
gripande konstverk,och dessutom mera verk-
lighetstroget in de fantasibilder konsten mes-
tadels tidigare skapat, stir i dag i helgonets
gravkapell i S. Domenico i Bologna, An-
siktets fdrandligade uttryck har fingats av
konstnirens intuition, men den hiiga pan-
nan, den bdjda nisan och det kraftiga kiik-
partiet ero drag som direkt bygga pL rca-
liteten.

Den uppgift, som silunda bragrs till sin
fullbordan, hat vatit ytterligt svir. I ett
fall som detta har det icke gillt att meka-
niskt ldsa ett anatomiskt problem. Det har
krivts pietet och rro, nigot av den anda
som besjilade medeltidens vetenskapsmin
och konstnirer. Att uppgiften utfdfts
lyckligt, dlrom vittnar boken. Denna
kommer, liksom Carlo Pinis skulptur, att
verka inspirerande bide pi historieforskning
och fromhetsliv.

Jarl Gall6n.

Knut Hagberg: Den kristna
tank-en. En antologi. 680 sid. Sthlm
1945, Natur & Kultur. Kr, 16:-,
)1. _

I ett digert band pi nira 700 sidor
framligger den kinde f<jrfattaren Knut
Hagberg ett urval av kristen litteratur,
som biirjar med den f6rsta tiden och
strlcker sig inda till vira dagar: Den
kristna tanken frin kyrkof?iderna till T. S.
Eliot.

Boken har sammanstellts av en kulturens
representant, som sjilv ej lr bunden vid
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nigon konfession och derf6r behandlar ffi-
gan om medlemskap i en bestimd kyrka
som sekundir - men 1ikv2i1 av en man'
som gripits av kristendomens id6 och vill
ge ett si fulltonigt uttryck som m6jligt ftir
dess vlsen. Di man vid en sidan <inskan
miste finna sig stiilld infdr en f6rvirrande
mingfald och rikedom, behdvs det en skick-
lig hand till att ta fram det v'dsentliga
och samtidigt befria det frin irhundradenas
damm. Fdrfattaren har lyckats med bed"-
dera. Knut Hagberg besitter en utomor-
dentlig fiirmiga att kunna framllgga det
bide religi<ist och litterlrt sillsynta och
virdefulla oih att fiirse det med intressanta
lommentarer. Detta tunga band blir d?ir-
fdr betydligt llttare sedan man bdrjat gdra
sig fcirtrogen med dess innehill'

Det fiirsta som lisaren llgger m'irke till
5r kanske, hur oerh6rt aktuell kistendo-
men ir, och hur f<iga det alroga,nt'a pL-
stAendet frin vir tids antikristna stemmer'
att den skulle vara fiirildrad, ingenting
mer ha att sega oss, ja i ferd med att gi
sin slutliga underging till mijtes. Apologin
av Tertullianus, som fiiddes ir 160, kunde
.ocksi ha f<irfattats i dag' i koncentrations-
ligrens tid, och hans bertimda ord >De
hristnas blod ?ir ett sideskorn>> gliller lika
mycket nu som f6t 1700 ir sedan. Det
ir ocksi intressant, att det sista bidraget
.i antologin, hymnen av den nu levande
engelske diktaren T, S. Eliot, gir tillbaka
till Tertullianus med ftiljande rader och
dlrmed sluter irhundradenas ring:

>Vi tacka Dig fdr Ditt utgjutna blod,
'fcir iterl<isningen genom blod. Ty Dina
martyrers och helgons blod befruktar jor-
den och fir heliga orter att vlxa fram'>

Ocksi den helige Augustinus for oss in i
vir egen tid. De tankar han nedskrev f6r
rr'dra 1600 ir sedan, griper oss iter, nbr vi
h6r honom tala om Kyrkans id6, om klost-
rens >livsfientlighet>> eller om att barbarisk
f<irstdrelselusta nedlade blomstrande stider
och av Afrikas otaliga kyrkor endast tre
hade skonats: de i Kartago, HiPPo och
Cirta. Och lika mycket som di giller i dag

hans trdst, att ocksi dbt hbrligaste konst-
verk ir underkastat fdrg'dngelsens lag -
men kristendomen skall fiir evigt besti.

>Om du vill komma till den heliga still-
heten och andakten, sker det inte genom att
sdga ja utan att siga nej>, lyder det pi
ett annat stille. Det it taget ur aforismerna
av det spanska helgonet och mystikern /o-
hannes au Korset - iven detta inte skrivet
blott f<tr den tidens kristna! Det ar en stor
gl?idje att i denna antologi finna tron pA

kristendomens eviga visen bekriiftad.

Aven om den katolske lisaren vil inte
alltid kan instimma med fiirfattaren i det
teologiska, miste han dock vara honom
tacksam i siirskild grad. Ty i denna an-
tologi ddljer. sig en apologl f6r den ha-
tolska kristendomen. Redan det f6rhillan-
det ir anmirkningsvlrt, ett av en littera-
tur, som stricker sig frin urkristendomen
iinda till si moderna fdtf*t*e somVerfel,
Beriljajetu, Kaj Munk, Eliot, mer an biilften
tillhiir den katolska virlden. Detta er helt
visst ingen tillf:illighet utan medveten av-
sikt, ja en av bokens eSentlisa avsikter'
I sin inledning anfiir Knut Hagberg som
fdrsta punkt den frapperande okunnighet,
som rider i icke-katolska linder, om denna
kristendomens ildsta, stdrsta och mest ut-
bredda religion. En anekdot av den engelske
diktaren HilaireBelloc kan belysa saken. FIan
betittar om en amerikan, som en ging ville
sysselsltta sig nlrmare med katolicismen
och dirfiir bad om dithdrande litteratur.
De bd,cker, som dlrpi hamnade hos ame-
rikanen, anger Hilaire Belloc i en sirskild
lista: det var uteslutande antiketolsk pro-
paganda av versta sort.

Det lr alltsi Knut Hagbergs avsikt att
med sin antologi bidrag:. till bortrdjandet
av okunnighet och gamla slagord. Det Ir
intressant, hur han kommenterar t. ex.
Anselm au Canterburys gestalt. >>Europas

fdrenta stater existerade under medeltiden
icke som begrepp men i nigon min som

realitet. F6rutsittningarna voro en Semen-
sam tro, den katolska kyrkan, och ett ge-
mensamt kultursprik, latinet. En lird man
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kunde kinna sis lika hemmastadd i
Oxford som i Paris, i Canterbury som i
Rom.> Detta ir fdr den nya uppskatt-
ningen av medeltiden en visentlig syn-
punkt.

En sirskild hyllning it katolsk andlighet
ir itergivandet av den helige Ignatius au
Loyolas dagbok, som f<irfattats under krisen
fu 1544 och vittnar om den oerhdrda skir-
pan i en andlig kamp.

Detta ekumeniska f6rs<ik frin lekmanna-
hill Ir utan tvivel ett f6retag vlrt erkin-
nande. Man mottager dirigenom ocksi
minga virdefulla inblickar i den allminna
kristna tankevirlden, Hur sk6nt lr det inte
att llsa en Kierkegaards h:dtligr predikan
6ver Guds ofdrinderlighet eller att erinras
om Starez Sosimas gestalt, som Dostojeusky
tecknat pi ofdrglomligt sltt! Vir tid ar-
betar ju pa att gdre den kristna fronten
alltmer enhetlig och just detta finner man
framstillt pi ett <ivertygande sltt i anto-
login.

Robert Braan-

Bon av en tu ra T e c chiz Yi-
gilia di gaerra 1940. Milano 194i,
Bonfiani, Un' estate in camfagna.
Firenze 194!, Sansoni.

Bonaventura Tecchi ir nog den bland de
mera betydande, nutida italienska fiirfat-.
tarna som djupast kinner vira dagars mo-
raliska problem och n6dvlndigheten att
l6sa dem ut ifrin en fast rotad tro. Men
lven om denna hans religiositet klart ligger
till grund fdr alla hans verk, fir den blott
sillan ett framtridande uttryck, liksom
om fdrf. skulle vara ridd att visa den iippet
och svartsjukr ville bevara den inom sitt
eget infe,

Men i de bida delar av hans dagbok, som
senast kom ut och som framf6r allt 'iLr

en sjilvbekinnelse, intager de religi<isa och
etiska frigorna den frlmsta platsen. Hir
skildrar f<irf. det han upplevde och genom-
led under den tid, di krigsmolnen alltmera
tltnade pi Italiens himmel, samr under
krigets mest tragiska skede, den nazi-fa'-
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scistiska ockupationen, di anden Ug i diidlig'strid med materien, kristendomen med ateis-
men. I en sann tro allena finns kraft och
m6jlighet till andens seger, i en rro som
Tecchi mingen ging med glidje erfar i sitt
inre, men iven ofta med fdrtvivlan klnner
vackla.

I den lilla skriften med titeln Vigilia di
guerra v'ickes den ingestfulla frigan, i vil-
ken min ansvaret f6r utbrottet av kriget,
detta framtridande av en ohimmad mate-
rialism, ligger hos de intellektuella i hela
virlden, dessa som under de senaste iren
alltf.or ofta prisat ett liv i villevnad f6r
njutningens egen skull wt^n ^tt tinka pi,
eller itminstone utan atr tillrickligt fram-
heva de etiska virdena. Frin detta allminna
ansvar fritager fdrf. heller inte sig sjilv,
utan han vill fastmer, sisom han uttrycker
det, vara en >eaut6ntimoro0menos>> (en som
tar himnd pi sig sjiilv). Citat ur religitisa
fijrfattarc fdrekommer ofta i denna bok,
som t. ex. ur Le Fort, hos vilken Tecchi
s6ker styrka; och det Ir betecknande, att
de bida srora norska diktare, den Latolska
Undset och den nazistiske Hamsun, fram-
stillas som tvi klmpar pi motsatta fron-
ten inom samma land.

Den andra boken prlglas hek av en re-
ligi<is anda: i de rikligt fdrekommande ci-
taten, i skildringen av festen pi landet med
barn och nunnor och med biskopen som
gist. Sjilva kirleken till naturen Ir dlr
ej hedonistisk eller individualistisk, utan
den synes i det antika land, som var den
helige Bonaventuras hemvist, iterfinna den
hemlighetsfulla frid, som helt uppfyller det.

Skildringen av de hendelser, som urg<ir
hOjdpunkten i boken Estate in campagna,
Tecchis hiktande genom nazisrerna, hans
vintan pi den slkra d<id, han hotades med,
och sedan hans befrielse, talar om ett grad-
vist frig<irande frin livet och de kiraste
tingen, fdr att ni upp till en sfir av sror
andlig frid. Allt domineras av tanken
pi det nira avskedet ffin alk det jordiska
och av en stindig b6n till Gud. Fiirf. ?ir
Srlig iven hir. FIan beklnner, art han
di liksom kint mera stolthet <iver att ha
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nitt frid in han tlnkt pi att tacka Gud
f<tr den. Men Guds nirvaro fdrnimmes
<iverallt i denna korta berittelse, den upp-
fyller den med bivande inre rtirelse, och
vid en viss punkt blommar pi fingens
lippar en vacker franciskansk b6n: >Min
Mistare, giv att jag icke si mycket s<iker

att bli triistad, som att trdsta; icke att bli
{6rstidd, utan att fiirsti; icke att bli iilskad,
utan att elska'))

Sedan Tecchi nitt en sidan h0jd av inre
frigtirelse, itervinder han till livet' Nlr
han befrias ur fingelset, blandar sig i en
nistan berusande gliidje en rest av fingelse-
tidens meditation; det synes som diidens
nirhet limnat en hemlig rikedom kvar i
hans sjil. Sedan han itervint till sitt nor-
mala liv, sammanfattar han pi de sista si-
dorna av boken denna inre erfarenhet i en
betecknande mening: >Morir bene A cosa

difiicile: impegna tutte una vita - att dii
vll ir en svii sak, det kriver ett helt liv.>>

Ada Terziani,

Sigf rid Svinsson: Bonelens
dr. Kaleniler och miirkesilagar, bus'
bdll sre gler oc h u dil erle ksm iir ken. 1 9 I
sid. Stockholm 194J. Lantbruks-
fiirbundets tidskriftsaktiebolag' Kr.
3:75,

Den framstiende folkminnesforskaren
professor Sigfrid Svensson har i en trevlig
och popullrt hillen bok berittat om den
svenska allmogens tiderikning i forna da-
gar. Boken bygger i stor utstrickning pi
hittills opublicerade uppteckningar av
svenska folktraditioner kring kalendern,
vilka de senaste decennierna insamlats av
vira folkminnesarkiv, och llmnar en in-
struktiv redog6relse fdr hur virt kalenderir
kommit att fi sin nuvarande form.

Urgammal och primitiv lr seden att
datera lantbrukets sysslor efter naturens
vixlingar. Flyttfiglarnas &terkomst var ett
vanligt tecken pi virarbetets b6rjan, och
nir svampen b<irjar vixa i skogen, ir det
tid att fdra boskapen hem frin I'ibodarna,
har man saSt i Helsingland - fdr att

nu endast anf<ira ett par av de minga min-
nesregler fdr bondens sysslor, som bygga
pi naturens egen kalender. Men behovet
av en mera exakt tiderlkning har tidigt
gjort sig gillande. Man har di funnit pi
att rnldta tidens ging efter minen, d' v' s.

uppdela tiden i minvarv eller mdnrnina-
der, tiden frin en nym&ne till en annan,
och rninminaden kunde sedan uppdelas i ny
(tiden frin ny- till fullmine) och nedan
(tiden frin full- till nymine). Det finns
minga intressanta traditioner om att vissa
sysslor borde utfdras i ny eller nedan, liksom
urgamla namn pi olika minvarv ha beva-
rats (beteckningarna jultunglet, distunglet,
maltunglet, g<idtunglet lro kinda frin Da-
larna; tungel ir ett ord som betyder sivll
mine som minad). Man fann, att samma na-
turf6reteelser upprepade sig efter ungeflr
tolv minvarv, och si kom man pi tanken att
sammanfora dessa till en stdffe tidsenhet,
naturiret ellet soldret, tiden f6r ett sol-
varv. Detta motsvarar emellertid icke exakt
tolv minvarv utan riknar dessutom 11 t/a

dygn, och man miste dirfdr utfylla iret
med en skott'ttt,inad. Redan vira hedniska
f6rf.'ider torde ha funnit pi att genom
inskjutandet av skottdagar anpassa sol- och
minvarv efter varandra.

Med kristendomen kom en ny kalender
till virt land. Kyrkan hade iivertagit den
av Julius Casar &r 46 f.. Kr. infdrda iuli-
anska kalendern, enligt vilken varje ir
riknar 36f dygn (vart f.jetde fu dock 166;
och 1r uppdelat pi tolv minader, vilka
icke lingre f61ja minvarven utan ha ett
stdrre och nigot vixlande antal dagat i
avsikt att fylla ut soliret och vilka i sin
tur lro uppdelade pi sjudagarsueckor. Tids-
enheten veckan Ir av orientaliskt ursprung
och mdter oss ju redan i det gamla fiir-
bundets tid. Frin Rom spred sig redan i
hednisk tid bruket att rlkna tiden efter
en sjudagarsvecka samt bruket att namn-
giva dessa dag* efter planeter och gudar
till de germanska folken, varf6r vi fingo
sidana veckodagsnamrl som sdndag (sol-
dag), mindag, tisdag (Tyrs dag), onsdag
(Odens das) o. s, v. Men sin kristna prigel

t-
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fick kalendern av helg- och h6gtidsdagarna
till Vir Flerres, hans moders och helgons
minne. De flesta h6gtidsdagarna voro fasra,
men den st6rsta, pasken, firades, efter
gammal judisk f<irebild, ej pi nigon en ging
f<ir alla fixerad dag utan pa fdrsta sdndagen
efter fdrsta fullminen efter virdag.iim-
ningen, och efter pisken bestlmdes sep-
tuagesima, fastan, I(risti himmelsfirdsdag,
pingst m. m. Det blev den nykristnade
svenskens skyldighet att iakttaga siin- och
helgdagar. Dessa skulle ju helighillas genom
arbetsvila och kyrkobesdk. Ett hjiilpmedel
uppfanns: runstalten, en evighetskalender
i trl, dir latinska bokstiver och sifiror
dversatts till svenska runor och rebusartade
bilder. Genom tecken, som motsvarade
sitndagsbokstau (denna innebir, att man li-
ter nigon av alfabetets sju frirsta bokstiver
beteckna datum f6r irets fdrsta sdndag,alltsi
A om denna sdndag Ir den I jan., B om den
'it den 2 jan. etc.) och gyllental (en tabell
<iver minskiftenas intriffande, vilka vart
nittonde ir iro desamma), kunde man av
denna kalenderstav berikna, vilka data sdn-
dagarna och pisken inf6llo varje ir. Hel-
gondagarna betecknas pi runkalendern med
helgonens attribut (t. ex. Larsmlssodagen
med ett halster, Persmissorna med en
nyckel, Olovsmissan med en yxa, Maria-
dagarna med en krona) eller med tecken,
som antyda naturfdreteelser vid resp. da-
gar (t. ex. Markusdagen med en g<ik, ef-
tersom denna flgel dF, itervinder). Run-
stavarna ha i vissa bygder varit i bruk
lingt in i nyare tid, och omkring tusen
finnas bevarade. Deras proveniens kan ut-
r6nas genom deras angivande av vissa lokala
helgdagar: silunda angiva stavar frin Upp-
sala stift S:t Eriks translation 24 jrn., stavar
frin Skara stift S:ta Helena 30 juli, stavar
frin finnbygder S:t Henriks translation
1 8 juni och skinska stavar S:t Knut Lavards
festdagar 7 jan. och 25 juni.

Sigfrid Svensson berittar vidarc om aI-
manackans och bonilepraktik"ans anvind-
ning. Fr. o. m. slutet av li00-talet finnas
tryckta svenska almanackor bevarade.
Dessa givo i 2ildre tid stort utrymme it
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astrologiska uppgifter om hur himlakrop-
parnas stelining bestimde gynnsamma dagar
fdr iderlitning och olika sysslor, ja fcir-
utsigelser (prognostica) om hur iret i
stdrsta allmlnhet komme att arta sig.
Namnlingderna voro rill stor del samman-
stillda efter tyska fdrebilder, men gamla
nordiska helgonnamn iterupptogos dock
under en nationalistisk renissans vid slutet
av 1600-talet. Den gregorianska kalender-
reformen, som fixerade virdagjimnings-
dagen till 21 mars och bestimde, att endast
sekelir jimnt delbara med 400 skulle vara
skottir, inf6rdes i Sverige 17i3, och namn-
llngden moderniserades i profan riktning
ir 1901 (det vai di helgdagsbeteckningar
som Erik translatus, Marie besiikelse '/",
Virfrudag */", Mormlssa "/r, Mal.ie av-
lelse "/rr, Korsmissa "/u och tn/", Petri
fingelse'/" och Dominicus u/" fdrsvunno ur
kalendern).

Almanackans astrologiska visdom har
mycket sysselsatt folkfantasien. Astro-
logiskt gods inneh6ll 6ven bondepraktikan
(f<irsta uppl. tryc.kt 1662, omtryckt Inda
in pi 1900-talet), en spridd och ilskad
folkbok, delvis en iiverslttning frin dans-
kan och tyskan. Bondepraktikan anf<ir
bl. a. rimmade minnesregler rirande miir-
kesdagar, d. v. s. dagar, av vilkas vlderlek
man kan sluta sig till kommande neder-
b6rdsfdrhallanden och irsvixt o. d. eller
som ge tidsbestimningar fdr arbetslivet och
naturens vlrld. Men minga flera sidana
minnesregler, rimmade eller icke rimmade,
ha i virt land upptecknats efter folkets
mun. Sigfrid Svensson anfdr ett rikt urval
av dessa. Pauli omviindelses dag (u/) er
mirkesdag fiir en svir vinterkiildknepp,
>>pilsmlsseuren>>. T<ivader pi kyndelsmis-
sodagen ansigs i Uppland bida bnda tider
(>>Kyndelsmlsse blida fir mlnniskorna att
lida>). Vid Petri Cathedra (Peter Katt,
den 22 febr.; det katolska kyrkoirets andra
fest med detta namn, '"/r, f^not ej i me-
deltidens Sverige) borjade isarna lossna:
>>Peter Katt kastar den heta stenen i sj6n.>>
Redan biskop Hans Brask av Linkd,ping an-
tyder regeln, att svinen fr. o. m, S:t Bengts
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drg nf 
" skola kunna ftida sig ute. Virfru-

dagen 25 mars, Marie bebidelse, ir virens
viktigaste mirkesdag. Di skall tranan an-
linda, och tranan >bir ljus i sing>>, d. v. s.

man kan di biirja gi till slngs vid dagsljus.
I vissa bygder har upptiget att kleda sig
till trana f6rekommit denna dag. Vid
korsmissan om viren skall dlremot svalan
komma (hon itervEnder s6derut vid kors-
missan om h6sten). Eriksdagen lr en mir-
kesdag f6r sidden; allmlnt bekant lr re-
geln >NIr Erik ger ax' ger Olov kaka>>

(detta kan ju blott under gynnsamma &r
f6rverkligas), Eskil, "/u, stundom Botolf,
"/u, dr mlrkesdag fdr rovsidden. Frin
Medelpad klnner man regeln >>jakobsmissan
ax, barsmissan skyl>, vilket innebir, att
om kornet gitt i ax till Jakob (*/"), kan
det vara moget och sti i skylar Bartolo-
meus ("n/"). >Olsmlssekroken> (vid Olov
*/") betecknar skarven mellan den gamla
och nya skiirden, di det ir tomt i vist-
husen. Vid Larsmissan ('o/") bdrjar ny
rig sis, vilket givit upphov till beniim-
ningen >larsmlsserigen>. Pi Johannes d6-
parens halshuggnings dag 1*/"; skall man
hugga av rotskott pir tr'dd. Mikaelidagen
(*/") betecknar sk<irdearbetets avslutnirg
och har tjinstgjort som kvartalsdelare
(irets tre andra kvartal inleddes av jul,
Marie bebidelse och midsommar). >Mors-
missevirmen>> och >Brittsommaren>> be-
teckna kortare virmeperioder under hdsten'
O. s. v.

Atskilliga av minnesreglerna om mir-
kesdagarna ha uppkommit f6rst under
nyare tid, flera t. o. m. ritt sent. En del
ha tillkommit genom kalenderreformen
och den indrade namnlingden. Jag kan
t. ex. konstatera, att f6restillningen om
att det ej glt *t, brltna liarna, vassa
efter Brynolfsdagen (15 aug.) med s'dkerhet
ir efterreformatorisk. Brynolfs translation
(i Skara den '16, i Uppsala den 17 aug.)
ihigkoms under medeltiden endast med
ligsta liturgiska rang och torde ej ha tilldra-
git sig uppmirksamhet av folket; den fin-
nes ej heller pi runstavarna. Diremot var
Brynolfs d<idsdag den 5 febr. en mycket

hd'g festdag i Skara rnen firades icke alls
i Uppsala. Almanackan upptog egendomligt
nog blott den mindre Brynolfsdagen; mdj-
ligen har Uppsalakalendariet hir varit be-
stemmande. I 1500 irs almanacka fiireT
kommer Brynolfs namn fiirsta gingen pi
detta datum fot att iter fdrsvinna 1601.
F<irst mot seklets slut iterupptogs namnet,
i Spoles Computus ecclesiasticus av 1692
och i almanackorna fr. o. m. 1597. Folk-
traditionen om Brynolfsmissan i augusti
kan siledes knappt vara lldre in 1700-trlet,
di den tryckta almanackan blev allmint
spridd.

Bondens i.r hat de blsta fiirutsittningar
att, fi en vidstrickt llsekrets. Den 1r
lirorik och underhillande och kommer,
som sagt, med mycket nytt material. Ett
par smi obetydliga fel kunna pipekas:
Hirjedalen hdrde under medeltiden till
Nidaros', ej till Uppsala stift, sisom det
angives sid. 1t2, och Klaradagen ir, i
motsats till vad som angives sid. ltt, ej
alldeles okind frin vira medeltida kalen-
darier; bland de tryckta klnner itminstone
Visteriskalendariet denna dag.

Tryggue Lunddn.

Erik A rbin: Miinniskor som
t,i. 29I s. Sthlm 1946, Ditkoni-
styrelsen. Kr. 7: f 0/1.0: -.

F6rf. vill i denna bok visa, att det
kristna livets faser och utvecklingsskeden
inom en minniska alltid varit desamma,
oberoende av tid och rum. De fdrsta kristna
f6rsamlingarna utgjordes av >mlnniskor
som vi>>, minniskor, som mtitte samma
svirigheter i anammandet av frilsningen'
som vi alla m6tt. Dlrmed kommer f6rf.
in pi de gamla problemen lag - evange-
lium, nid - riittfirdiggdrelse, rn'inniskans
ev. medverkan vid mottagandet av nidenn
kyrka o. individer, o. s. v. I en serie samtal
mellan mlnniskor i nutiden och parallellt
dlrmed mellan nigra av de fdrsta kristna
i Rom, behandlas dessa frigor ur olika syn-
punkter.

De slutsatser som dragas, te sig tyvirr
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oklara. Vad menas t. ex. med >organiskt
inre vixande> (s. 245), di vi ?indi >alla
ritt och slitt ir syndare> (s. 131)? -Nigon polemik mot katolicismen fdres inte,
men indirekt identifieras denna med de
missbruk och feltolknhger ^\ kristendo-
men, som f6rf. vlnder sig mot. Dock
fir man hoppas, att det gamla pistiendet
att katoliken tror sig kunna bli rettfirdig-
g;ord >i egen kraft>, >genom egna gir-
ningar>>, inte lingre omfattas av det pro-
testantiska prlsterskapet. Och att inte
>trons stora och underbara ldsenord: intet
i oss sjilva men allt i och genom Gud>
(s. 131) anses strida mot ketolsk uppfatt-
ning.

Till sist vill man som katolik instimma
med {drf, i de ord som visar vegen ut ur
kristenhetens splittring (s. 243)t >Ett f*-
tas dig, Kristi inre kunskap, och dirmed
allt! - Ju djupare vi kommer ned i klnne-
domen om oss sjilva, att vi intet fiirmir
annat en genom Guds nid i Kristus, desto
starkare blir banden .mellan oss. Ju dju-
pare denna fdrnimmelse blir, att vi miste
avtaga och Kristus tillvixa, desto nirmare
kommer vi alla dem som kallar sig med
det kristna namnet i virlden>>. - Samma
sak uttrycker den katolske fiirf. och teo-
logen Karl Adams i Das Vesen iles Katho-
lizismus (cit. enligt den danska <iversitt-
ningen): >Det bliver ikke Theologerne, som
atter skal fpre os sammen, men de levende,
troende, kerlige Hjxttet alene. Jo egtere
og renere vor Fromhed bliver, desto mere
ubrudt afspejles Jesu Aand, og desto vissere
vil vi kunne mgdes i denne Aand og sige
vort 'Ja' til hinanden. Kun av en saadan
indre Enhed kan der en Dag gro en ydre
Enhed frem, ne.tr og som det maatte behage
Gud.>>

Margit Seilin.

H a r r y L ind q wist: Program
fdr en ljckodag. 190 s. Sthlm 1946,
Flarriers. Kr, t : 25 / 6: 7f .

Sikert har denna bok dikterats av mycken
god vilja och dnskan att hj:ilpe >de i anden

120

betungade>,,Det ir dock friga om inte dess
>optimism> fir en annan verkan pi lisaren,
in den som avsetts - i en tid som si
brlnnande allvarligt blottat det ondas rea-
litet, Ir det farligr med fiirflackning och
f<irenkling av livsproblemen. Den skygg-
lappsartade lycka-och-framging-optimism,
som si ofta kommer till uttryck pi bok-
marknaden, sprider mer bekliimning ln
gledje.

F6rfattaren vill hjiilpa sin nlsta att bli
glad, god, stark, bekymmersliis o, s. v;
och detta giir han pi s& sltt, att han helt
enkelt uppmanar henne att bli det. Boken
dverfltidar av imperativer som >>Var glad!>>

- >Var stark!> - >Sling dina bekymmer!>>

- utan att fiirf.. gir iF pi de ev. orsa-
kerna till nutidsminniskans disharmoni och
glad;eloshet, in mindre visar nigon vig ut
derifrin.

>Sdken fiirst Guds rike och Hans ritt-
f?irdighet, si skall ocksi allt detta andra 

->>Denna centrala, livsviktiga linje suddas
fullstindigt ut i der viilvilliga smipratet
om hj?ilpsamhet, vinlighet e6[ 1111ag -och det hela blir en betinkligt sniimosig
blandning av kristna levnadsregler, kvasi-
psykologi och dietlira,

Utan den personliga, <ivernaturliga f6r-
bindelsen med Gud finns ingen verklig
livsfdrnyelse, detta miste framhillas klart
och fast, om man vill hjelpa sin nista ur
den materiella trampkvarnen. IJtan >>der
levande vattnet> blir all psykologi och
hilsohra ofruktbar.

Dessutom: den som medvetet vill s6ka
gdra sitt liv till en ling serie >lyckodagar>>,
skall aldrig finna den lycka han siiker.
Di motivet till iven de mest >osjllviska>>
handlingar jag begl,r, djupast sett er min
egen lycka och framging, blir grundinstill-
ningen falsk. Si l?inge blicken ir inriktad
mot det egnr jaget, finns ingen sann osjiil-
viskhet och dirmed heller inte nigon sann
>>lycka>.

Margit Sceil6n.
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Karen Plovgaard: Det nYe
Rige. 246 Sid. K4benh*n 1946,
Det Danske Forlag. Kr' f :71.

I Karen Plovgaards Bpger spejler sig ofte
Grpnlands Isfjrlde. Siden Forfatterindens
Studieophold i Midnatssolens Land i
1927/28 har Kerligheden til det h/je Nord
tit inspireret hendes Pen. Vi har saaledes
kunnet glade os over Grpnlandsnovellerne
Norillys (193t), vi har fulgt Palas6s Ger-
ning i Miilnatssol (1941), og vi forstod
den danske Kerlighed og Bekendelse til
Grpnland i Det huide Land (1941).
Henimod Slutningen af den anden Ver-
denskrig begyndte Karen Plovgaard atter
at sysle med Folket deroppe, og hun for-
dybede sig saa grundigt i det arktiske
Kontinents Historie, at hun nu som Frugt
af mange Timers Studier og Syner kan
fremlagge Det nye Rige,

Bogen, hvis Undertitel er >En historisk
Roman fra Vikingetiden>>, har som Hoved-
motiv Kristendommens Komme til de Mand,
der var de fprste til at sejle paa Island, Grpn-
land og Vinland. Forfatterinden har selv vr-
ret ude paa en aandelig Vikingefard, de hun
for ti Aar siden konverterede til den ka-
tolske Kirke; hun har derfor visse Forud-
satninger for at skildre den Genlyd, som
Kristi Lere, forkyndt af katolske Munke,
gav i de stridbare nordiske Hpvdinges Hjer-
ter, og hvordan deres ubandige Livskraft
efterhaanden lod sig t/jle af Korsets Evan-
gelium. Med lykkelig Haand tegner hun et
levende Billede af hine fjerne Dage, og
mange af de kraftigt opridsede Skikkelser
prenter sig dybt i vor Bevisthed, saaledes
Erik den Rp'de selv, den barske Hedning
med mange af Nordboens bedste Dyder,
og Thorbjlrn Vifilsspn, rtstolt og festglad
ogsaa han, men allerede opfyldt af den nye
Lrres Aand, og Vglven Bj6rg, Kvinden
med Rovfuglegjne og senede Flender som
Kllr, der krampagtigt holder fast ved
Fortiden.

Det nye Rige er forsaavidt en Kvinde-
romrn, som den Skikkelse, der staar For-
fatterindens Hjerte narmest, er Gudrid' Vi

9-+7+tz Credo. z8:e irg. Nr z. 1947

ser hende paa de fprste Blade som ti-aarig
Pige, fin og elskelig, midt blandt de djxrve
Mand, der paa Islands barske Kyst ruster
sig til Grgnlandstogtet. Paa sit Livs sidste
Dag skuer Gudrid atter ud over Havet,
siddende paa Fjaldet hgjt over Glaumb<i
Gaarden, og hun mindes al den Lykke og
Smerte, som Skebnen bragte hende, der
skulde blive Stammoder til en Herskerskgt,
Hun mindes sin Ungdom sammen med Eriks-
slnnerne Thorstein og Leif, begge Bejlere til
den kongelig-ranke, kloge Mp. Hun blev
Thorsteins Hustru, men fik sine Spnner
i sit andet -lEgteskab med den adle Thor-
finn. Begge er nu forlangst dpde, og dlde
er saa mange andre grve Mend, hun
mpdte - i Bplgernes Skumspr/jt under
Snekkernes Langfart, under Erik Jarls Styre
i Norge og i Knud den Stores Fp,lge under
Romaferden.

Gudrid lever med og tilhprer helt den
hvide Krist. Rundt omkring hende er
I(ampen mellem den ny Lare og den
gamle Asatro endnu ikke helt afgjort. Det
ga'ret i mange Sind. Nogle Frender
bloter i det gamle Gudehov, andre flokkes
om det kristne Alter og den irske Prasts
Messe. Erik den Rgde ofrer sin bedste
Hest Skinfakse, men hans Spnner vil ikke
mere spise af Offerkgdet. Midt i Storm-
natten paa S/en vil Mytteri endnu tvinge
den kristne Hgvding til et Offer til Thor.
Gudrids Hjerte har forlengst f*tet
Evangeliet, og da hun som moden Kvinde
staar overfor Pavens Tilbud om at gOre
noget for hende, er hendes hpjeste @nske
et Kloster og et Bispestift paa Island.

Det er en god, farverig Bog og aktuel
paa sin Vis, Smaafejl som nogle forkerte
latinske Gloser og forskellige Ungiagtig'
heder i det liturgiske Sprog, saaledes naar
Confiteor identificeres med Skriftemaalet,
betyder kun lidt. Man maa pnske Forfatte-
rinden, der i 1947 rurder Aar, samtidig
med at hendes literare Produktion r/ber en
stigende Vitalitet, til Lykke med denne Ro-
man. Vi takker hende iser, fordi den
Tone, som Karen Plovgaard straks under
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et av sine fgrste Besgg i en katolsk kpben-
havnsk Kirke anslog, ogsaa klinger her:

Menneskets rastllse Slagt spger Ly,
bpjer sit Kne og senker sin Pande,
henter den Fred, der tranges paany'
hver Dag, fra viede Vande.

G. Sc/:erz C.SS.R

Magda Vollter: Dit S:l
Petri klockor ndilcle. 413 sid. Lund
1946, Gleettp. Kr, 12: i0.

Denna bok ger med ."* ,rou"il.. en histo-
risk bildserie frin Ma1m6 under loppet av
sex hundra ir. F<jrfattarinnan siger i in-
ledningen, att kronologi och historia ir
sammanspunna med fantasi. Vad vill alltsi
den diktade delen av boken blandad med
historiska fakta ge som det mest visentliga?
En levande fantasi om det fdrgingna och
gli;mda? Sex hundra ir i Malmris historia
dr bara ett avsnitt av en stdrre process i
hela mlnsklighetens historia. Fastin fdrf.
siger: >Det ir alltsi inte l5rdomens skarpa
ritstift utan fantasiens mera obestimda pen-
seldrag, som tecknat dessa bilder av ginget
och gld,mt. De tilldgnas alla dem, 16r
uilka ilet farflutna iiger liu ocb lockelse>,
si 5r det dock intressant att se, hur en nu-
tidsminniska upplevt detta skeende, hur
hon smilt samman sin instlllning till livet
och mlnniskorna med historiska fakta. Det
glimtar genom boken hir och dlr ett blixt-
snabbt ljus av insikt i livets lagar; dock
skulle man <inska denna lyskraft en kla-
rare striim och starkare intensitet f6,r ett
mera medvetet framhlvdande av de pi-
tagliga konsekvenserna av historiska hin-
delser i det m'inskliga sjiilslivet. Det kan
hinda, att det 5r ett oberittigat krav, ty
mycket i boken charmerar just genom sin
diskretion och taktfulla ber<iring. Fdrf. har
ett mycket varmt kristet siitt att skildra
m'dnniskans jordiska vandring, hon kastar
ett kristet ljus iiver alla hendelser i min-
niskolivet. Det religi<isa livet skildras i de
tvi fiirsta novellerna med sttirre gl<id och
inlevelse in i de fyra tivriga. Det 1r en

1)'.)

viss bitterhet inf<ir livet som skymtar
igenom de senare. Det kan ocksi upp{attas
som en allmln resignation av minniskosji-
len infdr historiens hendelser. Man ser 6des-
digra fiiljder av gl<lmda orsaker. Dock -mycket av denna bitterhet <ivervinnes ge-
nom tron, eller snarare, kamp om tron,
Vi ser det kristna arvet vandra genom in-
vinarnas liv i staden Malm<i under flera
generationer, dock fir vi akta oss, enligt
fdrf:s egen varning, att dra alltfdr strlnga
slutsatser av dessa framstillningar.

I den fd,rsta novellen Guldmadonnan,
finns det f<irstielsefulla och lyckade skild-
ringar av katolska mlnnisko<iden - drott-
ning Margareta, Jep snickaren, Ingerd m, fl.
Den andra novellen, Stortnen, ir en skild-
ring av reformationens grymma storrnar
i Ma1m6. F6rf. har har lyckats samman-
spinna <idesdigra historiska hlndelser med
deras iterklang i de kristna sjilarna. De
sir, som pi den tiden tillfogades, liktes
indi timligen Iort, ty fi var fullt med-
vetna om vad de miste genom reformatio-
nen. Det katolska arvet levde kvar, ofta
omedvetet. Dock bleknade det visentligt
genom tiderna, ty den fasta organisationen
hade slippts. Novellen ger en uppr<irande
skildring av de dystra hindelserna pA 1t00-
talet, slkedigen har f<irf. lyckats finga det
tragiska i dem. Det framglr ocksi att >ut-
drivandet av papismen> skedde av helt
andra skil in en nu levande medveten pro-
testant skulle vilja tro.

I de f6ljande novellerna ttider det re-
ligi<isa problemet skenbart ur centrum, dock
belyses religiositetens och trons liv genom
framstiillningar ur det mlnskliga livet. Man
har en kinsla av att novellernas minniskor
mot slutet fir allt svirare och svarare att
komma till Kyrkan, Pla. 1700-ta,let kommer
Lammets fiirsamling (herrnhutarna) till
Malmd, och dir s<iker de sjilar, som stir
friimmande f6r Kyrkan, sitt stdd, dit riktar
sig behovet av en levande tro; men den tro
som vlxer fram blir ofta starkt kenslobe-
tonad och utsvlvar i fanatism och nega-
tivism. Dock finner vi i samma novell,
Ladugdrdcn, en >kyrkligt>> kristen gestalt,
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nimligen Anna. I{on har behillit klnslan
f6r Kyrkan som en minniskolivet ordnande
makt. Denna klnsla besitter medvetet eller
omedvetet alla som ir troende pi ett rent
kristet sitt. Dock fattas i detta fall kun-
skap om Kyrkans egenskaper och uppgifter,
dess konkreta gestaltning som skulle reg-
lera det kristna livet.

I novellen Jerusaleat' h* fatf. i Femias
6de givit en gripande skildring av denna
sjilens ofiirgingliga lingtan efter en reg-
lerande makt. Men ir di botens sakrament
innu levande hos pristerskapet? Nlr hon,
fdrkrossad av sitt begingna fel, vars orsak
just ligger i hennes religions svaghet pi
livets praktiska omride, kommer till priis-
ten fdr att bikta, si ar bikten frin den
nigot svlrmiske, starkt sjilvupptagne pas-
torns sida inte lingre ett sakrament. Bik-
ten sker i hans himmelsbli salong och han
beundrar (som f<irtjust estet!) biktbamets
ljusbli kliinning, som mycket bra gir ihop
med hans rum. Och i st'dllet fiir gudomlig
tr6st fir biktbarnet en f<irslkring, att hon
ser bra ut och att det sikerligen skall fin-
nas nigon man, som skall ta henne trots
allt!

Dessa noveller innehiller minga skild-
ringar av sjilens of<;rinderliga v'dsen. Tack
vare denna konservatism i den minskliga
naturen har sjilen, trots alla yttre omstln-
digheter i kyrkofitrhillandena, iindi miij-
ligheten att komma till tron och till ett
kristet liv.

De i novellerna upptrldande katolska ge-
stalterna efter reformationen 1r icke just
framtridande kristna' Ja, de ir hoppldst
fdrlorade bland den stora mlngden av
>>annorledes> troende. Och de Ir dlr av
ren slump, ir man frestad att slga. Dock
har farf. framstlllt dem med alla sina
minskliga svagheter pi ett sitt, som 96r
det omi;jligt f6r lisaren att ur deras per-
sonliga fdrhillanden dta slutsatser om kato-
licismen. Men man kan tlnka sig, att en
okunnig och mot katolicismen {ientligt in-
stilld lbsare likvll frestas att gtira det. Det
Ir 'iven pi sbtt och vis ett Plus, att
fijrf. icke alltfdr mycket idealiserar sina

katolska gestalter eftbr reformationen i
Sverige.

I den sista avdelningen Araet samman'
fattat fdtl. bokens genomgiende tanke:
Kyrkans of6rginglighet i slutsatsen >pa-
tiens, quia aeterna>. I viss min 5r den pro-
testantiske pristen benigen att iiverfiira den
kristna sjilens ofiirglngliga behov till S:t
Petri kyrka i Malm6. Fylld av traditio-
nerna, minnena, tidernas spir i arkitekturen,
skulle S:t Peder i Malm<i vara ett synligt
band mellan de kristna sjiilarna i tiden
(sid. 412). Det Ir onekligen vackra och
poedska pristreflexioner, men pi en alltfiir
subjektiv grund. Dir i Malm<j ir denna
gemenskap kanske synlig f<ir nigon sjil som
siiker sig tillbaka i tiden. Dock - verkar
det icke underligt, att dessa tankar om Kyr-
kans ofdrginglighet, som siiker sin motsva-
righet iven i det yttre, kan uppsti utanfor
den Katolska kyrkan? Nej, det ir just ett
bevis pi dennas of6rginglighet och kato-
licitet. Utanfdr den Katolska kyrkan ir
dessa strivanden orealiserbara.

Mera fcirvinansvlrt lr, att en protestan-
tisk prbst (eller en fantasiprlst?), som
dr6mmer om Kyrkans evighet, icke vet,
att tlla de egenskaper han vill se i Kyrkan,
just ir vad den Katolska kyrkan i sitt in-
nersta vlsen 5ger. Kanske visar denna bok
nigot av den historiska bakgrunden till
att ett stellningstagande till den Katolska
kyrhan utan fiirutfattade meningar ofta
ir en psykologisk omiijlighet.

I pr'dstens reflexioner tycker man sig
spira fdrf:s egna driimmar om Kyrkans
evighet. Ty nigot annat en drdm och fan-
tasi utan motsvarighet i verkligheten kan
dessa reflexioner' icke kallas. Ar bikten
verkligen >>djupt intensivt levande> i en
protestantisk kyrka? (sid. 411). Medelti-
dens katolska liv kvarstir numera blott
i reminiscenser och sdker fiirglves sitt fiir-
verkligande. Jag tilliter mig att hir citera
Maurice Denis, en fransk milare, som slger
om 18O0-talets >bakvlndhet>: >De troen-
des f6rsamling lr icke ett arkeologiskt sill-
skap, I stillet fdr en kult vars f<iremil ir
den levande Guden har fdrsitligt insmugit
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sig en dyrkan av det fdrflutna, slrskilt av
medeltiden.>

Den som har fiirlorat, gir tillbaka och
s6ker. Dock [r Kyrkan en levande of<ir-
giinglighet med stlndigt vixande tradition.

Maria Adamson.

H. R o o sz Marlinas de Dacia unil
seine Schrilt De moclis significandi.
Classica et Mediaeualia, Kdpenhamn,
vol. VIII (1946) fasc. t.

Detta bidrag till spriklogikens historia
under medeltiden intresserar siikerligen sir-
skilt nordiska sprikl?irda och id6historiker,
ty det riktar uppm?irksamheten pi ett hit-
tills fdga understikt omride: Nordens, hlr
speciellt Danmarks, fiirbindelser med hdg-
skolastiken genom de lerda >>de Dacia>>, som
pi 1200-talet fdrvirvade magistergraden i
Paris och i sin tids vetenskapliga viirld skaf-
fat sig ett aktat namn. H. Roos presen-
terar i denna uppsats den mest klnde av
dem, magister Martinus de Dacia, och ana-
lyserar hans traktat De modis signifi.candi.,
>ohne Zweifel der wichtigste Beitrag Di-
nemarks zum scholastischen Geistesleben
des Mittelalters>.

l. Gerlacb.

G<ista Carlberg: BrbIloP i
Gallhn. 33i s. Sthlm 194i, Nor-
stedt. Kr. 11r -.Lloyd Douglas: Icke ar',

denna aiiilden Helsingfors 1944,
Hdkerberg. Kr, 1l: 50/16: -.

Man kan gott tenka sig vilken rik in-
spirationskllla Bibeln skall vara fiir konst-
nirer, som siiker mileriska motiv. Den bil-
dande konsten ger ju diirpi en mingfald
bevis. Aven fdrfattaren kan dir finna epi-
soder, lyriska eller dramatiska, som driver
hans fantasi till att leva sig in i dem och

fullf<ilja de uppslag som ligger inneslutna
i dem,

Si har Douglas litit inspirera sig av
Bibelns mest dramatiska scen: korsfistelsen.
Hans bok ir berlttelsen om den romerske
tribun som kommenderade de soldater som
korsflste Kristus. En viktig roll spelar
Ikisti livkliidnad, som tillfaller tribunen
vid lottdragningen, Korsfistelsen inpriglar
sig givetvis i hans sjiil och stir linge som
hans livs ohyggligaste upplevelse tills den
slutligen blir honom en k?illa till glidje och
frid. Det ir en mirklig bok, denna roman.
Enligt f0rlagsreklamen skall den under tvi
ir ha varit en best-seller i Amerika. Man
kan fiirsti detta, iven om det slkerligen Ir
de sidor man minst tilltalas av som hirvid-
lag varit avgiirande, Man mciter nimligen
vil mycket banal klnslosamhet. Miinni-
skornas sltt att upptrida lir dessutom till
det otroliga anakronistiskt, Iiksom deras
psykologi 5r en smula osannolik fdr den
tidens romare och romarinnor. Men trots
detta undgir man inte att bli intresserad av
huvudpersonen och hans liv.

Gdsta Carlberg har hemtat sitt motiv ur
Gamla Testamentet: ber'ittelsen om hur
den lille herdegossen, som 5r en fr'immande
figel i sin faders stora familj, blir lnnu
mer frimmande fdr den, di Samuel kom-
mer och smdrjer honom till Israels konung.
Denna hindelse och dess fdljder ?ir dock
inte huvudmotivet fdr Carlberg. Kring ett
mansnamn i en av Domareb6ckerna har
han byggt upp en hel roman, i vilken han
inf<ir vissa dramatiska avsnitt ur Davids
historia. I firgstarka, stundom pitagligt
sensuella bilder skildrar Carlberg sin hjlltes
historia, som bjuder en hel del av inrresse
i friga om de psykologiska konflikterna.
Spriket ir starkt bibliskt inspirerat, dock
med en viss <iverdrift, som ibland fdr tan-
ken till barndomstidens indianbticker: uff,
iag har talat!

Arne Rask.
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