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MORÄL OCH MORÄLISM

\ 7f.d jåmna mellanrum dyker >katolikfaran> upp i spalterna; i regel

IYlkotrstateras mycket snart, att knappast någon sådan fara föreligger.
Det katolska livet i Sverige växer långsamt men säkert; sensationella för-
ändringar i den ena eller den andra riktningen har veterligen icke synts
till. MOjligen kan man peka på att under de sista åren ett allt större in-
tresse för katolska problemställningar och erfarenheter visat sig bland de
icke-kristna intellektuella, medan däremot den kristna allmänheten i lan-
det är ungefär lika hermetiskt avstängd från katolska inflytelser som tidi-
gare. I en artikel i AT klagade en ung kritiker i höstas över det sorgliga
faktum, att den katolska rökelsen >kvävande> lägger sig över hela den
unga Parnassen i landet. Lyrikern och kritikern Helge Åkerhielm skrev
pä nyäret i MT något liknande:

,övergång till katolska läran tycks på sista tiden ha blivit något av
'highest fashion' inom svenska intellektuella kretsar.>

Man kunde citera åtskilliga andra uttalanden i samma riktning, alla in-
tygande, att ett alldeles nytt intresse försports i det intellektuella Sverige
för katolicismens lösningar ay livs- och kulturproblemen. Den som iakttar
den unga lyriken och prosan, skall finna, att päfallande ofta katolska
formler användes och katolska erfarenheter tangeras, även om de böcker
fortlarande är mycket sällsynta, där ett verkligt och komplett katolskt
människostudium föreligger.

I vad mån den först citerade författarens ord om den kvävande rökel-
sen över den unga svenska parnassen år riktiga, skall lämnas därhän.
Helge Åkerhielms svagt ironiska ord om övergång till katolicismen som
ett slags moderörelse bland svenska intellektuella visar atr han inte
riktigt vet vad en konversion är. Så latt och så fort gär det inte. Och
kyrkan önskar heller inga snabba konversioner. Däremot ligger det en
viss sanning i att katolicismen som samtalsämne och diskussionsobjekt
blivit >highest fashion>>, ett slags dagens snobberi. Femtiotalet opponerar
starkt mot det nihilistiska fyrtiotalet och uppvisar en tydlig metafysisk
orientering. Det är fullkomligt naturligt 

- 
och kanske inte så särskilt

oroande 
-, ^tt 

en och annan ung diktare då begagnar katolicismen som
ornament, som ytutsmyckning, utan att egentligen ha någon djupare in-



Suen Stolpe

sikt i vad han berör. Alla sådana litterära moder försvinner hastigt och

markerar i och för sig inga andliga strömkantringar.
Men när man sagt detta, kvarstår ändå som ett faktum, att den in-

tellektuella och litterära allmänheten fått sin syn på det katolska ganska

radikalt förändrad. Det är icke bara en slump eller en ytföreteelse, att
den litterära diskussionen och kritiken så ofta kretsar kring ett ord, som

bara för nägra är sedan över huvud icke förekom 
- 

e1ds1 mystik. Det
förhåller sig ingalunda så, att vi själva nåtts av någon stark mystisk re-
ligiös strömning. De stora mystikerna är själva så gott som okända i Sve-

rige. Och den väldiga vetenskapliga litteraturen om mystiken kan icke
ens uppbringas på våra bibliotek. Hur då förklara vad som just nu sker?

Förklaringen tycks vara den utländska katolska skönlitteraturen, som
gjort ett nästan chockartat starkt intryck på läsande svensk allmänhet.
Man kunde nämna namnen Greene, Green, Bernanos och Mauriac. Hos
dessa författarc har den icke-kristna svenska allmänheten mött en anti-
moralistisk religiositet, som den hälsat med glädje och sympati: man har
känt igen sin egen ovilja mot pietism och människotro, mot fariseism och
överskattning av människans egen kraft. Man har också känt igen ett
hemligt grundmotiv i den egna själen i dessa diktares analyser av hur
kraften fullkomnas i svaghet, dvs. av hur Guds nåd fyller den helt hjälp-
löse men uppriktige. Med någon överdrift kunde man säga, att de enda
präster som numera väcker sympati i moderna böcker är de nedsupna

eller moraliskt förkomna. Skalar man bort det paradoxala i uttrycks-
sättet, kunde man säga: nutidsmänniskan tror icke på den >helhjärtade>,
>frimodige> gudsmannen. Men hon blir övertygad och gripen av den
kristne präst, som erkänner sin svaghet men ändå tror. Och hon följer
fascinerad den moderna diktens skildringar av hur människan kan möta
Gud i mörkret, dvs. av hur Gud kan uppenbara sig genom sin frånvaro,
tala genom sin tystnad.

Samma tendens återfinner man i överdrift hos vissa protestantiska
diktare som Olov F{artman och Lars Ahlin. Hos dem är uppmärksam-
heten negativt fixerad på moralen, disciplinen och helgelsen. De utdömer
människans strävan att höja sig 

- 
som högmod och forblindelse. De an-

tyder, att den enda sanna mötesplatsen mellan människa och Gud är den
förkrossande synden, fallet. Naturligtvis är detta 

- 
i varje fall hos Flart-

man 
- 

en medveten ensidighet, betingad av dagens situation. Han vill
säga, att Gud icke är moralistisk; han vill icke säga att Gud icke behöver
moral. Men risken föreligger, att särskilt unga sinnen här endast stannar
för överdriften, paradoxen. I det snobberi som Flelge Åkerhielm lätt an-
tydde ingår en slrag flakt av demoni: med stöd av en i och för sig be-
griplig, våldsam opposition mot död institutionalism och livlös moralism
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Moral ocb morslism

vill de unga legitimera sin frihet till synd med följande resonemang: först
i fallet ser vi oss sådana vi är, moralismen år ju bara högmod och f<;rlju-
genhet. I och med detta'ir själva begreppet helgelse och andlig växt upp-
givet. Och därmed har man också halkat ur själva det kristna grund-
spåret.

Katarina av Siena var en visionär och ett geni, men hennes grund-
erfarenheter är normala och giltiga för oss alla. Utgångspunkten för hen-
nes tänkande och aktivitet är, som varje läsare av Dialogen och breven
vet, hennes dubbla insikt i dels det egna jagets djupa ofullkomlighet, dels

Guds fullkomlighet. Gud är >den som är>.Men att märka år, attKata-
rinas människokärlek, som för oss ter sig nästan övermänsklig, vilade
på en viktig grunderfarenhet, en speciell nåd: hon kunde också i den mest
förfallna, demonridna och ondskefulla människa alltid urskilja den ur-
sprungliga, av Gud skapade ande, vilken ständigt är föremål för Guds
kärlek. I denna gudomliga karleks >ocean)), för att tala hennes eget språk,
sänkte hon ned sin egen.

Från denna utgångspunkt havdade Katarina 
- 

ofta imperatoriskt
(>voglio>) 

- 
er moral utan kompromisser. Denna sanna moral, vars

väsen är kärlek, drabbas icke av den kritik, som Flarrman och Ahlin rik-
tar mot moralismen. Moralism är moral utan kärlek. Sådan moral ligger
utanför kristendomen.

Det är av vikt i den konkreta andliga och religiösa renässans, som rill
vår häpnad och glädje under senare år inletts i vårt land, att dessa distink-
tioner hålls klara. Det sker icke genom diskussioner och tillrättavisningar
utan genom levande exempel, Vid sidan av dessa levande exempel, som
icke kan drillas fram, står som en uppgift atr presentera den klassiska
kristna erfarenheten, sådan den möter hos historiens srörsra personligheter.
Sigrid Undsets postumt utkomna bok om Katarina av Siena, vilken snart
också skall föreligga i svensk översättning, år hår ett viktigt hjälpmedel.

S. S-e



OM RELIGIONSFRIHETSLÄGEN

T\.r nya religionsfrihetslagen innebär förverkligandet av en princip,

Ll ,o^ teoretiskt upptogs redan i Regeringsformen av år 1809: >Ko-
nungen må ingens samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydde var
och en vid en fri utövning av sin religion, såvitt han därigenom icke

störer samhällets lugn eller allmän förargelse åstadkommer> (RF S tf;.
Att denna princip äntligen genomförts i en konkret lag, fär icke upp-

fattas som ett resultat av den katolska minoritetens verksamhet. Därtill
är denna minoritet alldeles för svag. Inte ens alla de grupper tillsam-
mans, som inte tillhöra den Svenska kyrkan skulle ha kunnat utöva ett
sådant inflytande på lagstiftningen. Den nya'lagen har i stället, utom
av de frikyrkligas och de kulturradikalas långvariga ansträngningar, dri-
vits fram av Svenska kyrkan själv. Impulsen härtill utgjordes såväl av

vissa liberala strömningar inom statskyrkan som av den självbesinning

över den lutherska principen om subjektiv trosfrihet, som aktualiserades

av de nämnda utomkyrkliga grupperna.

En kort överblick över den historiska utvecklingen kan
klargöra den nya religionsfrihetslagens betydelse.

Sedan reformationen genomförts, kyrkopolitiskt, lJ27 (Västerås riks-
dag, brytningen med Rom, konfiskationen av kyrkogodsen m. m.) och
dogmatiskt 1193 (antagandet av Augsburgska bekännelsen på Uppsala
möte), förvisade riksdagen lJgf alla katoliker ur riket. Hur fullständigt
det protestantiska genombrottet vår, framgXr av det faktum, att det i
vära dagar inte finns en enda svensk familj, som förblivit katolsk ända

sedan den förreformatoriska tiden. De nu levande katolska svenskarna

äro samtliga ättlingar till invandrande katoliker eller också konvertiter
resp. avkomlingar till sådana i högst tredje led. 

- 
Ett undantag från

den allmänna landsförvisningen av katoliker gjordes endast för vissa

katolska sändebud, som också fick tillåtelse att hålla gudst.iänst i eget

hus, till vilken dock endast husfolket skulle få äga tillträde.
Intoleransen omfattade emellertid inte endast katolikerna, utan även

kalvinister och zwinglianer. Detta framgär klart t. ex. av det flera gånger

upprepade förbudet för svenska studenter att studera vid >papistiska,
jesuitiska eller kalvinska akademier>), varmed bl. a. åsyftades Leyden eller
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Om. r eli gionsfribet sla gen

Braunsberg. Kyrklig och statlig kontroll vakade länge över att detta
forbud effektivt efterlevdes.

Efter den stränga isoleringen under 1600-talet borjade en något friare
uppfattning att trånga sig fram, under inflytande av de livligare eko-
nomiska förbindelserna med utlandet under 17}}-talet och de rationalis-
tiska strömningarna på kontinenten. Men när Manufakturkoncoret (en
föregångare till Kommerskollegium) i sammanhang med den tolerans som
tillerkänts de huvudsakligen engelska textilarbetarnas reformerta och ang-
likanska bekännelse l74l försökte utverka en möjligher till sjålavärd
och fri religionsutövning även för katolska utlänningar, blev denna be-
gäran avslagen, >>äyen om det kunde förefalla, som om dess förslag icke
skulle medföra någon fara eller äventyrlighet, då dessa arbetares sam-
rnankomster och gudstjänster skulle äga rum i ett särskilt hus och under
offentlig uppsikt. Dock kan man näppeligen vänta sig annat, än att med
tiden missbruk och oordning skulle uppkomma. . .>>1

I själva verket hade >missbruk och oordning> redan förekommit,
vilket avslöjades 1742: mitt i Stockholm hade en svensk greve byggt
ett katolskt kapell på sin tomt. Och diplomaternas kaplaner hade mot
sina instruktioner befattat sig med själavård utanför den krets som an-
förtrotts dem. En sträng undersökning företogs angående dessa hän-
delser, och vaksamheten mot den Katolska kyrkan skärptes. >Om vi inte
ser upp ordentligt, så kommer katolikerna att översvämma oss.)>

Kapellet torde snart ha rivits ner.
De växande ekonomiska f<;rbindelserna medförde dock en även för

katolikerna gynnsammare lagstiftning, det s.k. toleransedik"tet av är
1781. Utlänningar och deras avkomlingar tifiätos aw utöva en från den
lutherska avvikande religion. Deras församlingar skulle kunna erkän-
nas av Konungen. De kunde bygg, kyrkor, och låta sina barn upp-
fostras i deras egen religion. 

- 
För svenska medborgare däremot förblev

alltfort varje besök vid främmande gudstjänst förbjudet, och avfall ftän
rikets religion bestraffades med landsförvisning och egendomskonfiska-
tion. 

- 
På de inhemska >frikyrkliga>> strömningarna hade man redan

1726 tlllsvidare gjorr, slut genom >Konventikelplakatet>, vilket upphävdes
först 18i8.

Toleransediktet tillät nu också, att en katolsk präst slog sig ner som
verklig själasörjare för de över landet kringspridda katolikerna. 1283 kom
den förste Apostoliske Vikarien, Nikolaus Oster, till Stockholm, där han
upprättade en katolsk församling. Den första katolska kyrkan i Sverige
(och Norge) efter reformationen, Eugeniakyrkan i Stockholm, byggdes
dock först är 1837. Att denna kom till stånd berodde på drottning

' Se Credo 79J7t 2J7 fr.
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Josefine, fAdd prinsessa Beauharnais-Leuchtenberg, och hennes biktfader,
den Apostoliske Vikarien Laurentius Studach, en schweizare, som hade
studerat hos Joh. Michael Sailer.z

När en rad europeiska furstehus 18J9 reagera;t mycket oförmånligt
mot landsförvisningen av sex svenska kvinnor på grund av deras över-
gång till katolicismen, beviljades svenska medborgare möjlighet att övergå
från statskyrkan till annat kristet trossamfund, först genom en tillfällig
förordning 1860 och senare genom en dissenteilag L873. De av Konungen
erkända konfessionerna 

- 
och dit räknades undan för undan katoliker,

anglikaner, metodister, ortodoxa, reformerta m. fl. 
- 

tillförsäkrades rät-
ten till offentlig religionsutövning. Utträde ur statskyrkan utan inträde
i ett annat kristet samfund förblev likväl omöjligt.

Genom dissenterlagen kunde katolicismen åter på laglig väg fatta fot-
fäste bland svenskarna. Emellertid hade genom den mer än 300-åriga
isoleringen, nacionella fördomar (Sveriges stormaktsställning framstår
som väsentligen förbunden med den protestantiska saken), uppfostran
och osanna eller osakliga upplysningar om katolsk tro och katolskt liv
skapats en traditionellt avvisande atmosfär, som under långa tider och
ännu in i våra dagar gjort det omöjligt för många atr överhuvud närma
sig katolicismen utan fördomar.

Det rättsliga läge, som skapades av dissenterlagen, var om också icke
idealiskt, så i varje fall icke alltför ogynnsamt. Så var t. ex. det inför
den katolske kyrkoherden ingångna äktenskapet giltigt inför borgerlig
lag. Att den katolska vigseln måste föregås av lysning i den protestantiska
församlingskyrkan (vilket fortfarunde är fallet), kan varken betraktas
som sårande for katolikernas känslor eller som en obillig fordran, eftersom
det statskyrkliga pastorsämbetet i praktiken f.ungerar som civilregister.

- 
På söndagen efter Corpus Christi drar sedan nägra är tillbaka en

sakramentsprocession fram ett kort stycke genom Stockholm, närmare
bestämt runt det kvarter där den katolska kyrkan på Söder ligger. En
frihet, som katolikerna i större delen av Holland fortf.arande väntar på.

Visserligen var denna religionsfrihet fortfarande förbunden med vissa
besvär. Så måste t. ex. övergången till katolicismen rvå gånger anmälas
hos vederbörande protestantiske kyrkoherde, vilket i praktiken inte alltid
var så behagligt. Vissa högre statsämbeten, varibland statsrådsposterna,
voro alltjämt förbehållna medlemmar av statskyrkan. Likaså förutsartes
luthersk bekännelse f<;r tillträde till folkskollärarbanan och vissa andra
lärartjänster. Därtill kom ytterligare ett antal inskränkningar, t. ex. för-

' En god och levande framställning av
i Robert Braun's bok loseline uon
på svenska: Siluertronen. Stockholm 19i0,
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budet mot att inrätta kloster, förbudet för icke-katolska barn att besöka

katolska skolor m. fl. De katolska församlingarnas förvärv av egendom

var - och är - också beroende av Kungl. Maj:ts tillstånd för varje
särskilt fall.

Med liknande problem hade också andra kristna trossamfund att kämpa,

ehuru de för dem i praktiken ofta vt mycket lättare att lösa. Frikyr-
korna, som under de sista hundra åren starkt differentierat sig inbördes,
fordrade ingalunda av sina medlemmar, att de skulle utträda ur Svenska

kyrkan, en omständighet som starkt underlättade deras numerära tillväxt
och nu till slut givit dem makt att genomdriva religionsfriheten. Dessa

strävanden stöddes slutligen också av Svenska kyrkan, för att hon där-
igenom skulle få en möjlighet att befria sig från de främmande grupper
som uppstått inom hennes gränser.

Den nya religionsf rihetslagen ger till att börja med

varje svensk medborgare rätt att fritt utöva sin religion och för detta
ändamål sammansluta sig med andra. Det står också den enskilde fritt,
att ställa sig utanför varje religiös gemenskap.

Därmed har ett innebördsdigert steg tagits: den svenska staten har 
-åtminstone principiellt och juridiskt 

- 
blivit en religiöst indifferent

apparut. Nästan alla de följande bestämmelserna är blott en närmare
utveckling av denna grundinställning, anpassad efter de konkreta för-
hållandena i landet. Att icke alla krav vederfarits rättvisa, erkännes av

företrädare för nästan alla de berörda riktningarna. Även lagstiftningen
är dock underkastad en viss organisk utveckling.

Först och främst bestämmes nu om medlemskap i Suenska kyrkan.
Barn, av vilkas foraldrar en eller båda tillhöra Svenska kyrkan, blir ge-

nom födelsen medlemmar i denna, om icke inom sex veckor föräldrar
eller målsman hos pastorsämbetet anmäler sin önskan, att så icke skall
bli fallet, eller om icke en bevittnad överenskommelse mellan föräldrarna,
ingången före äktenskapet eller före barnets födelse, föreligger, enligt
vilken barnet icke skall tillhöra Svenska kyrkan. För katolikernas räk-
ning måste man alltså betona, att i blandade äktenskap överenskommelsen

om barnens uppfostran måste vara undertecknad av vittnen.
Dessutom har man möjlighet att bli medlem av Svenska kyrkan genom

en enkel anmälan hos kyrkoherden. Ungdomar mellan 1l och 18 år kan
dock endast anmälas till medlemskap, om de själva ger sitt bifall till
detta.
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Dopet är sålunda inte augörande för medlemskapet i Svenska kyrkan.
>Dopet bör således betraktas som en religiös angelägenhet och icke utgöra
någon ovillkorlig förutsättning för medlemskap i kyrkosamfundet.>>
(Justitieminister Zetterberg.)3 Domkapitlen anmäler visserligen betänk-
ligheter i denna fräga, då dopet enligt deras mening vore den normala
förutsättningen för tillhc;righet till kyrkan; dock vill de icke uppställa
dopet som ovillkorlig fordran för inträde.a Sålunda skall alltså likväl
en odöpt kunna betraktas som medlem av kyrkan. 

- 
Detta ligger på

samma linje, som när en protestantisk präst i en offentlig diskussion i
Uppsala 7952 gentemot invändningar från baptistiskt håll framställde
dopet som blott och bart en välsignelse, som kyrkan skulle skänka barnen.

Uttrödet wr Suenska kyrkan är genom religionsfrihetslagen ordnat på
så sätt, att det erhålles genom en enda personlig muntlig anmälan hos
pastorsämbetet. Därvid behöver man icke uppgiva om eller till vilket
annat trossamfund man ämnar övergå, liksom den präst som tar emot
anmälan om utträde icke får försöka påverka vederbörande. tlngdomar
under 18 år anmälas till utträde genom målsman; för det fall att. de är
över 1 I år dock endast under förutsättning av eget bifall.

För första gången är det nu möjligt att Iämna Svenska kyrkan utan
att övergå till annat religionssamfund. Först genom denna religionsfri-
hetslag finns det en juridisk möjlighet att vara ateist eller konfessionslös.

Vid den närmare utvecklingen av religionsfrihetsprincipen behandlas
också frågan om ömbetsmönnens ställning. Den hittillsvarande ordningen
fastslog, att statsämbeten endast kunde besättas av kristna eller judar.
För vissa fall, ministerposter, folkskollärartjänster m. fl. fordrades atr
vara medlem av Svenska kyrkan (se ovan).

Denna lagstiftning kan icke ändras av en enda riksdag, då den delvis
är av grundlags karaktär. Ett utarbetat ändringsförslag måste dårför
föreläggas en ny riksdag 1953, innan det, fär rättslig verkan. Den nya
lagstiftningen går ut på att göra ämbetstillsättningarna oavhängiga av
varje religiös bekännelse. Borrsetr frän att konungen förpliktas att vara
medlem av Svenska kyrkan, göres ett undantag endast för det statsråd,
som har att handlägga kyrkliga ärenden. Beträffande teologiprofessorer,
kristendomslärare och folkskollärare har man hittills endast kornmit fram
till en allmän formulering, vars konkreta tillämpning kommer att stöta
på mycket stora praktiska svårigheter. På denna punkt anmäler sig också
genast en rad krav på religionsfrihetsprincipens vidare genomförande.

I fräga orn äh,tenskapet medf.ör den nya lagen intet principiellt nytt.
Sedan länge har det ju funnits möjlighet till antingen rent borgerlig

G. Forkmann och D. Svenungsson: Den nlta religionst'ribetslagen, sid. 12.
B. Kjellin: Lagen om religionsfribeten, sid. 76 och 11.

"SenSe
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vigsel, eller kyrklig vigsel inom någon av de konfessioner som av Ko-
nungen erhållit rätt att förråtta vigsel med laglig verkan. 

- 
psn ttt

lagen ger Konungen möjlighet att utsträcka denna rått aven till de egent-

liga frikyrkorna. (Bland dessa har hittills endast metodisterna haft detta

privilegium.)
De kulturradikalas fordran på obligatoriskt civiläktenskap, som också

stöddes av baptisterna, avvisades med den motiveringen, att den lagliga

möjlighet till rent borgerlig vigsel som hittills funnits, endast utnyttjats
av 6-7 /o av kontrahenterna. Obligatoriskt civiläktenskap skulle således

endast innebära en onödig belastning av såväl enskilda som statsapPa-

raten.s
Bland lagens övriga bestämmelser är sedan också frågan om ilen kyrk-

Iiga beskattningen av ett visst intresse. Hittills har de, som icke tillhOrde

Svenska kyrkan, befriats från l0 /o av kyrkoskatten. Då kyrkoskatten

också användes för att bekosta pastorsämbetenas rent civila funktioner,
måste en sådan reglering i princip godkännas, möjligen kunde man tvista

om själva procentsatsen. På grundval av ingående undersökningar har

man nu beräknat den del av kyrkoskatten, som användes för kultända-
måI, till 40 %,en del, som nu alltså efterskänkes för dem, som icke tillhtir
Svenska kyrkan. Ett förslag till lösning, som gick ut på att bibehålla

l0O % beskattning men tilldela de särskilda religiösa samfunden vardeta

sin procentuella andel, avvisades, särskilt med tanke på dem, som icke

ansluta sig till något samfund alls.

Slutligen kommer vi till den punkt i religionsfrihetslagen, som klart
visar, att de drivande krafterna näppeligen varit inspirerade av en saklig

eller positiv inställning till den Katolska kyrkan 
- 

ivsn om lyckligtvis
även sådana röster kommit till tals. Tvärtom visade det sig här tydligt,
att religionsfrihetens princip trots allt i djupaste mening inte antagits:

när det gäller katolikernas speciella och typiska angelägenheter förnekar
man den. Att man p& andra punkter lyckats uppnå den nya sakernas

ordning, beror på att katolikernas önskningar i dessa fall råkat samman-

falla med de frikyrkligas och ateisternas' mot vilka man inte behöver

inta samma traditionellt förf.ärade och avvärjande hållning som mot kato-
licismen. Det gäller alltså den s. k. klosterparagrafen.

uppbäuandet aa klosterparagrafen var ju en av de frägor 
- 

om inte
rent av den enda 

- 
som diskuterades med verklig lidelse i riksdag och

kyrkornöte och i den offentliga debatten. Fortfarande har problemet heller

inte fått någon definitiv lösning. Om det i dissenterlagen förankrade
förbudet mot kloster teoretiskt bortfallit, så beror det egentligen på

u Klellin, sid. 26.
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Sveriges anslutning till Europakonyentionen till skydd för de mänskliga
fri- och rättigheterna.

Det sista klostret i Sverige, Vadstena, stängdes 1591. När ordensfolk
trots detta senare i våra dagar uppehåller sig i Sverige, så verkar de som

församlingspräster eller som systrar i sjukvården och skolor o. d. Ett
kloster i egentlig och påtaglig mening existerar inte i Sverige, och kunde
inte heller upprättas enligt hittills gällande lagstiftning. Men den nya
lagen stadgar nu följande:

>>Kloster må inrättas endast med Konungens tillstånd och på de villkor
Konungen föreskriver.

Ej må någon upptagas i kloster, förr än han fyllt tjuguett år.

Åsidosättes vid klosterverksamhet lag eller författning eller villkor som

Konungen föreskrivit eller drives klostret uppenbart i strid mot vad som

var förutsatt, då tillståndet gavs, äger Konungen återkalla tillståndet.>6
De villkor som Kungl. Maj:t uppställer, när inrättandet av ett kloster

blir for första gången aktuellt, har Riksdagen forbehållit sig rätten att
taga ställning till. Vilka de kommer att bli, återstår ännu att se. Av De-
partementschefen fordrades bl. a. >att icke någon, innan han fyllt 25

är, fär avlågga löften som icke äro tidsbegränsade>>.7 Beträffande klausuren
hänvisades till att statens lagstiftning inte vill giva en klosterordning
större skydd än det som lämnas i allmän lag beträfrande hemfrid och
den enskildes rättsskydd m. m. Möjligheten till fritt utträde anses till-
räckligt garanterad genom att varje medborgare har frihet att lämna ett
religiöst samfund. Huruvida en enskild kan lämna sitt kloster utan att
lämna sitt samfund, anses vara samfundets egen angelägenhet.

Allt detta syns ej utgöra någon väsentlig inskränkning av klosterord-
ningen och ordenslivet. T. o. m. en eventuell inspektionsrätt kan anses

som statens rättighet och plikt, även om här och i frägan om åldern för
avläggandet av löften o. a. kanske andra bestämmelser skulle vara önsk-
värda. I alla fall kvarstår det olyckliga faktum att överhuvudtaget be-
tingelser uppställes och att Konungen äger rätt att upphäva ett kloster,
när det bedrives >uppenbart i strid mot vad som var förutsatt, då till-
ståndet gavs>. Dessa två punkter innebär en omotiverad inskränkning,
och formuleringen i själva lagtexten tillåter en uttydningr som är helt
beroende av en senare, kanske mycket villkorlig interpretation.

Förr i tiden har förmodligen förebråelsen för onyttighet varit det
slagord, som mest användes för att motivera klosterförbudet. Denna gång
gällde betänkligheterna framförallt, att ett bindande av den enskildes
frihet icke borde erhålla lagligt skydd; vidare, att sedan 400 är tillbaka

o Religionsfrihetslagen i $.t Särskilda utskottets utlåtande nr 1, sid. 49,
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intet kloster existerat i Sverige och att klosterväsendet sålunda finge anses

strida mot den rena evangeliska läran och det syenska folkkynnet, att
intet behov förelåge, och slutligen, att sådana kloster skulle bli propa-
gandacentra för den romerska katolicismen.

Det är alltså uppenbart, att man på denna punkt verkligen sätter
religionsfrihetens princip i fräga, detta så mycket mera som statens be-
rättigade krav redan tillgodosetts genom den allmänna lagstiftningen:
den ekonomiska lagstiftningen förhindrar en icke önskvärd förmögen-
hetsanhopning; utlänningar står redan under kontroll av utlänningskom-
missionen, och det finns möjlighet att med kort varsel utvisa dem ur
riket. Den egentliga ömma punkten ligger tydligen i de två traditionellt
belastade slagorden: propagandacentrum, frihetsinskränkning. Eftersom
endast ytterst få av dem som yttrar sig har möjlighet att genom sjäivsyn
övertyga sig om orimligheten i sina föreställningar om klostren, kommer
säkerligen dessa och andra associationer, som förbinder sig med ordet
>kloster>, att leva vidare ännu en tid. Däremot torde det knappast finnas
någon, som reflekterar över hur tvivelaktig friheten kan bli i landets
nya sociala ordning; och än färre torde tänka efter, vad detta skall vara
för religionsfrihet, om icke vederbörande själva får bestämma klostrets
form, utan denna skall bestämmas av statliga myndigheter. Om efter
den gamla lagen kloster var förbjudna, skulle man nu 

- 
med någon

överdrift 
- 

[pnn1 säga, att kloster är omöjliga.
Eftersom emellertid varken de ekonomiska eller vissa andra förutsätt-

ningar för att upprätta ett verkligt kloser i Sverige år f.ör handen,
kommer först en senare erfarenhet att kunna visa, i vilken utsträckning
de statliga villkoren faktiskt medger frihet för klosterliv i egentlig me-
ning.

Låt oss nu till sist kasta en blick på f öl j der na ay religions-
frihetslagen.

De som i första hand kommer att kunna draga nytta av den måste
anses vara frikyrkorna. Deras rättsliga ställning har förbättrars väsent-
ligt. Den Svenska kyrkan kan numera inte längre lagligen kontrollera
renlärigheten i den frikyrkliga gudstjänsten. Framförallt kommer äkten-
skapslagstiftningen att ge frikyrkorna en starkare ställning inför den
allmänna opinionen. Likväl betraktas religionsfrihetslagen inte heller från
de frikyrkligas sida som en slutgiltig lösning. Framförallt gäller detta
beträff ande skolfrågorna.

Det är att märka, att det fortfarande är oklart i vilken utsträckning
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frikyrkornas medlemmar kommer ^tt 
lJttrad,a ur statskyrkan. Frälsnings-

armdn t. ex. har klart och tydligt meddelat, att den icke vill utgöra något
trossamfund, och att den sålunda icke har någon anledning att lämna
Svenska kyrkan. 

- 
Svenska Missionsförbundet och Pingstvännerna ut-

övar intet tryck för att förmå sina medlemmar till utträde, för att icke
därigenom skada statskyrkans ställning inom svenska folket. 

- 
Baptis-

terna räknar sig uppenbarligen som ett från Svenska kyrkan skilt tros-
samfund, och det beräknas, att 40 /o av derr. kommer att lämna stats-
kyrkan. 

- 
Metodisterna, som ända sedan 1873 varit ett av staten erkänt

samfund, hade redan förut till 40 /o uttrått ur statskyrkan; det anses

att möjligen ytterligare 2l /o kommer att utträda. 
- 

Frikyrkliga sam-
arbetskommittdn tillråder dock utträde, om Svenska kyrkan måste be-
traktas som trossamfund.

Här ligger också lagens största betydelse på längre sikt: Vad innebär
den för Suensha kyrkan sjålv?

Mängden av problem, som redan i årtionden diskuterats såväl inom
som utom Svenska kyrkan, kan kanske uttryckas i två fundamentala
frägor:

Hur uppfattar Svenska kyrkan sig själv?
Vilket är hennes forhållande till statsmakterna?
Det är natudigtvis ett djärvt förettg, att i några få satser försöka

sammanfatta ett frågekomplex, över vilket Svenska kyrkans ledandc män
ännu inte nått till enighet eller en klar ståndpunkt. Inom Svenska kyrkan
existerar ju variationer över hela den breda skalan från liberal trosin-
differentism över en konservativ äkta lutherdom till de högkyrkliga
>katoliserande> tendenserna. Man är glad att kunna säga, att dessa skilda
gruppers företrädare icke kunna frånkännas en ärlig och verkligt religiös
hållning.

Frågan hur Svenska kyrkan uppfattar sig själv, kan omskrivas med
tre nyckelord: trosgemenskap 

- 
nådesgemenskap 

- 
statsinstitution.

Den sistnämnda uppfattningen, att Svenska kyrkan skulle vara en stat-
lig organisation för att kontrollera de religiösa behoven, förekommer helt
naturligt knappast hos de officiella företrädarna för det kyrkliga livet.
Däremot föreLommer den, mer eller mindre tydligt formulerad, i vissa

förenklande och på statsabsolutistiska föreställningar grundade ytrranden
frän t. o. m. de högsta statliga instanser.e På samma sätt eftersträvas
stundom från kulturradikalt håll ett inordnande av Svenska kyrkan i
statsapparatenl när man alltså inte, under den förutsättningen att kyrkan
utgör ett trossamfund, arbetar på dess skiljande från staten.

Vid sidan härav företrädes emellertid samtidigt från sratligt håll en
8 Kjellin, sid. 9.
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uppfattning, som i försiktiga ordalag hävdar kyrkans självständighet
gentemot staten: >Kyrkan är en andlig gemenskap, ett trossamfund, som

leder sitt ursprung från de äldsta kristna församlingarna och vars karak-
tär och verksamhet bestämmes av dess bekännelse. I sin centrala religiösa
uppgift ha de kyrkliga myndigheterna även efter reformationen intagit
en sj älvständig ställning> e 

( Justitieminister Zetterber g) .

Ordet trosgemenskap har emellertid utsatts för stark kritik, och defi-
nieras i själva religionsfrihetslagen endast på ett mycket vagt sätt: >Med
trossamfund förstås, förutom svenska kyrkan, sammanslutning för reli-
giös verksamhet, vari ingår att anordna gudstjänst> (S +;.

Vid detta uttryck trossamfund är det nu som den svenska kyrkan
anför betänkligheter. Vid 19tl års kyrkomöte formulerades av kyrko-
lagsutskottet kyrkans uppfattning på så sätt, att Svenska kyrkan visser-
ligen vore ett trossamfund i den meningen, att hon hade en bestämd
bekännelse och i sin förkunnelse och församlingsordning vore bestämd
av en viss trosform, den evangeliskt-lutherska; men icke i den meningen
däremot, att den personliga bekännelsen skulle utgöra förutsättningen
for tillhc;righet till kyrkan. Principiellt 

- 
hävdades det 

- 
skulle Svenska

kyrkan stå öppen för hela folket och för detta betona det kristna bud-
skapets verkningskraft.lo

Denna uppfattning, enligt vilken alltså strängt taget varken den per-
sonliga tron eller dopet fordras som ovillkorliga förutsättningar för med-
lemskap, motsvarar den genomgående tendensen i Einar Billings diskus-
sion och ställningstagande till kyrkobegreppet, en uppfattning, som be-
härskade redan kyrkomötet 1929. I enlighet med denna uppfattning
betraktar sig Svenska kyrkan som den svenska delen av den allmänneliga
kyrkan, som har att till svenskarna förmedla Guds allomfattande före-
kommande nåd. Ur denna nådegemenskap kan man visserligen utträda i
profanrättslig mening, men aldrig i en djupare, egentlig betydelse. I sin
egenskap av folkkyrka stär dårför Svenska kyrkan öppen för envar, som
vill taga dess tjänster i anspråk, utan att hon darfar vill eller får ute-
sluta någon bestämd trosuppfattning hos de enskilda av sina medlem-
mar.11

Helt naturligt kan man utifrån sådana utgångspunkter inte erhålla
någon fast linje för förhållandet mellan kyrka och stat. Uppfattningen
att kyrkan endast vore en statlig organisation med vissa traditionellt och
estetiskt tilltalande funktioner, måste givetvis komma att kämpa med
en annan av tron och ett omedelbart kallelsemedvetande inspirerad upp-

" Klellin, sid. to.
'o Kiellin, sid. i8.rr Forkmann-Svenungsson, sid. 9, 32.
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fattning, enligt vilken folkkyrkan visserligen är bunden till staten, men
samtidigt söker försvara sin frihet som oumbärlig förutsättning för sitt
arbete.

I förhållandet mellan stat och kyrka har under de senaste ären inträfrat
en förskjutning, som vissedigen icke framträder som medveten tendens,
men i alla fall är mycket tydlig:

Hittills har enligt regeringsformen kyrkolag stiftats av Konungen och
riksdagen med kyrkomötets godkännande. Under de senaste femton åren
har emellertid införts ett språkbruk i förbindelserna mellan riksdagen och
kyrkomötet enligt vilket i stället för uttrycket >godkännande> eller
>bifall> införts de något oklarare uttrycken >yttrande> eller >ställnings-
tagande> e. d.12 - På detta sätt behandlades en rad väsentliga punkter
liksom över huvudet på kyrkomötet, så t. ex. prästernas lönereglering,
och senast nu också i stor utsträckning prästernas tjänstgöringsföreskrif-
ter, pensionsålder, tjänstledighet m. m. Ljudliga protester från präster-
skapets sida besvarades med hänvisningar till, att det här icke var fråga
om kyrkliga utan om rent ekonomiska eller förvaltningstekniska ätgår-
der, och att kyrkomötet sålunda icke hade någon tätt, att blanda sig i
frågorna. Vad som under sådana f0rhållanden faktiskt hör till kyrko-
rättens område eller vad som skall anses höra till >Kyrkans centrala re-
ligiösa uppgift> forblir alltså fullkomligt dunkelt.

På liknande sätt synes också frågan om prästernas vigselskyldighet,
liksom också frågan om prästvigning av kvinnor komma att handläggas.
Även om i dessa fall visserligen ett yttrande av kyrkomötet infordrats,
kommer väl förmodligen - 

på grund av oklarheten och osäkerheten i
principfrågorna inom kyrkan - även dessa problem att lösas genom ska-
pande av fait accompli.

Att under dessa förhållanden röster gör sig hörda inom Svenska kyrkan,
som framhåller önskvärdheten av en boskillnad mellan kyrka och stat,
tyder på ett levande ansvarsmedvetande gentemot Kristi uppdrag. Likväl
synes tiden ännu icke vara mogen för en sådan lösning, och den kan
endast övervägas under stora betänkligheter. Man kan fråga sig, om det
icke är staten, som håller fast vid förbindelsen med kyrkan, snarare än
denna själv.

För övrigt förefaller det, som om diskussionerna om fOrhållandet mel-
lan kyrka och stat, om kyrkans väsen, dess prästämbete och sakrament
hos vissa teologer och lekmän skulle befordra en religiös förd.iupning,
som visserligen endast i sällsynta fall för till verkligen >katoliserande ten-

" Helander: Kyrkotnötets laga befogenbet, sid,. 17. Högberg: Kungl. Maj:t och Kyrko-
tnötet, sid. ii. En god översikt gives i Kyrkomötet och Kyrkans frihet * David Sve-
nungsson, Sveriges Kyrkliga Studie-Förlag 19i1.
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densern, men som likval glädjande nog leder till en förstärkning av den
kristna substansen gentemot den annars så utbredda livsforflackningen
med dess rötter i en praktisk materialism. Visserligen förblir en rad pro-
blem bestående, vilka utifrån de protestantiska principerna icke kunna
finna någon tillfredsställande lösning. Så t. ex. frågan om möjligheten
av en rent objektiv religionsundervisning, om föräldrarnas rätt och plikt
act ge sina barn en religiös uppfostran, om forhållandet mellan dogmatisk
och borgerlig tolerans m. fl.

Den kvalitativa förbättring av Svenska kyrkan, som man alltså har
rått att hoppas på, motsvaras ännu icke av någon omedelbar kvantitativ
förlust. Det traditionella bandet mellan det borgerliga livet och kyrkan
i Sverige är ännu så starkt, att genomsnittssvensken inte utan vidare vill
avstå från de tjänster med dop, bröllop och begravning, som Svenska
kyrkan erbjuder honom. Förmodligen kommer dårför den stora skaran
av i praktiken okristna medlemmar säkert icke att så snart lämna kyrkan.
Denna uppfattning har t. ex. dr Olof Lagerkrantz uttryckt mycket skarpt
i Dagens Nylceter (17it t9t2).

De i egentlig mening kyrkofientliga elementen däremot förlorar nu
sin moraliska rått att stanna kvar i Svenska kyrkan. Och därigenom
förlorar de också sin möjlighet att i fortsättningen utöva något destruk-
tivt inflytande i kyrkans inre. Det existerar ju också redan en organisa-
tion av religionslösa, som icke endast propagerar för utträde ur kyrkan,
utan också för skilsmässa mellan stat och kyrka, religionsundervisning
utan dogmatisk karaktär och en del liknande punkter.

Den kommande utvecklingen kan knappast förutsägas ens med en
blick på de skandinaviska grannländerna. I dessa är religionsfrihetens
princip sedan länge genomförd 

- 
mer eller mindre visserligen, om man

t. ex. tänker på den norska grundlagens fArbud för jesuiter att slå sig
ner i Norge. (För övrigt diskuteras nu denna lag i norska stortinget tack
vare den redan nämnda Europakonventionen för de mänskliga fri- och
rättigheterna.) 

- 
Trots allt har i de andra skandinaviska länderna i

genomsnitt endast t /o vttrått ur statskyrkorna. Detta kan dock icke
anses som någon sannolik norm för Svenska kyrkans del, eftersom de

andra skandinaviska statskyrkorna har mindre starka yttre former än
den svenska, på grund av dennas historiska utveckling. De andra kyrkorna
ger också de frikyrkliga och liberala strömningarna friare spelrum än

Svenska kyrkan nu eller i det forflutna velat göra.
För katolikerna betyder religionsfrihetslagen en glädjande förbättring

i fräga om likhet inför lagen, och medger betydande lättnader i vissa

praktiska frågor. 
- 

I längden kommer det att visa sig vara e^ svårighet,
att det icke längre finns någon möjlighet atr fä tag på de i riket boende

2- S23o7r Credo. 33:e årg. Nr r. r95z t7
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katolikerna med hjälp av de protestantiska församlingsböckerna. 
- 

Vi-
dare återstår givetvis en hel rad önskemå1, enligt vilka man skulle vilja
se religionsfrihetsprincipen genomförd icke endast i den allmänna lag-
stiftningen utan även i vissa speciella förordningar, framf.örallt i fråga
om lärartjånsterna och religionsundervisningen. Den väsentligaste av de
punkter, på vilka religionsfriheten icke genomförts i och med den nya
lagen, är dock lagstiftningen om kloster. Med beklagande ser man detta
bevis på bristen på saklighet och förnuft, och väntar på en principiell
ändring 

- 
detta helt bortsett från om ett konkret behov föreligger

just nu.
Sin egentliga betydelse för katolicismen i Sverige kommer religions-

frihetslagen dock att få först på lång sikt. Det faktum, att en äkta och
god svensk medborgare samtidigt också kan .vara efl god katolik, har nu
äntligen också fått sitt rättsliga uttryck. Denna sociologiska och politiska
rehabilitering av det katolska Sverige, kommer, får man hoppas, att inom
några generationer skapa gynnsammare psykologiska förutsättningar för
mötet mellan svenska folket och katolicismen' 

peter I-Iornu,g sl

NÄTURVETENSKÄPENS VÄRDE
OCH GRÄNS

an behöver i våra dagar inte framhålla naturvetenskapens värde
och betydelse. För de flesta gäller den som den enda kunskapen om

verkligheten. Dess röst är avgörande i alla frågor och från den finns
ingen vädjan till en högre instans. Ingen tvivlar pä att naturlagarna gål-
ler orubbligt och utan undantag och i många människors medvetande
intar de faktiskt Guds plats. De ser nämligen inte i dem vad de i själva
verket är, en exakt, i matematiska formler avfattad beskrivning av det
fysiska förloppet, utan de ser i dem detta förlopps orsak. Man anser följ-
aktligen att den naturvetenskapliga metoden ger det rätta tillträdet till
varje verklighet och till hela verkligheten. Vad den inte kommer åt med
sina experiment, tycker vi inte är fullt verkligt. Om man inte med ma-
terialismen bortförklarar det som illusion eller som en reflex av materien,
så skjuter man undan det till det ,renbart> subjektivas område. Inställ-
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ningen är karakteristisk inte bara f.& naturvetenskapsmännen 
- 

många
av dem har redan kommit över och förbi misstaget 

- 
utan för den stora

massan av bildade och obildade.
Först på sista tiden har det avhörts tvivel på denna överskattning av

naturvetenskaperna. De har inte framsprungit direkt ur forskningen utan
snarare ur missbruket av tekniken, ett missbruk som hotar hela kulturen
och därmed naturligtvis också naturvetenskapen själv. Man är inte längre
så dum att man arr naturvetenskapens och den på den grundade tekni-
kens framsteg automatiskt väntar sig ett framsteg också för de egentliga
mänskliga värdena. Man har insett att högsta tekniska kunnande kan löpa
hand i hand med moralisk förvildning, att de naturvetenskapliga insik-
terna lika väl kan låta sig nyttjas till mänsklighetens förbannelse som till
dess lycka, att de lika mycket tjänar moraliska som djävulska syften. Det
finns i dag ingen orubbad tilltro till ett direkt och tvingande samband
mellan dem och den mänskliga tillvarons egentliga värden, som man länge
har betraktat som självklart. Och f<;ljaktligen inställer sig den oundvik-
liga frågan vad naturvetenskapen förmår och vad som ligger över dess

förmåga.
Filosofiska undersökningarr av naturvetenskapens kunskapsvärde och

metod har visat upp, att det inte gär att vidhålla uppfattningen atr den
kan omfatta hela verkligheten sådan denna är i sig själv. Dess metoder
begränsas till det mätbara, det kvantitativa. Man har frän början och
fram till vära dagar lagt ut texten så som om bara detta fanns till och allt
det kvalitativa i materien bara var en subjektiv ingrediens hos människan.
I själva verket omfattar metoden bara det kvantitativa, därför att detta
ensamt är utgångspunkren för de förändringar som vi vill åstadkomma
i den materiella världen. De materiella tingen kan vi nämligen sätta i rö-
relse, så att de närmar sig varann eller avlägsnar sig från varann. Därmed
har vi måttet för deras inbördes påverkan i vår makt men bara det. Kva-
liteten däremot undandrar sig våra direkta angrepp och låter sig bara
fastställas på omvägen över kvantitativa förindringar, Begränsningen till
kvantiteten ligger alltså inte i den enskilda forskarens inställning utan i
metodens egen inriktning på naturens behärskande. Kunskapen inskränker
sig till det som låter sig göras och framställas och avskärmar allt 

^nnat.Till det kommer visserligen att kvantiteten av samma anledning är den
enda sida av materien, som vi kan lära känna i dess rena objektivitet 

-och även detta är viktigt för utnyttjandet 
- 

medan alla andra egenska-

t A. Brunner: Erkcnntnistheorie.Köln 1948, Bachem,kep, ZT och 28, 
- 

V. Kamlah:
Der Menscb in d.er Profanität. Stuttgart 1949, Kohlhammer, 

- 
Ernesto Grassi och Thure

von UexLöll: Von Ursfrung and Grenzen der Geistesutissenscbat'ten und Neturtuissen-
scbalten. Miinchen 19I0, Leo Lehnen,
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per hos materien aldrig kan uppfattas i sig själva, befriade från subjek-
tiviteten i vår uppfattning, varav ingalunda följer att de bara skulle vara
omformningar av det måtbaru genom människans sinnen.

Naturvetenskapen kan alltså direkt gripa enbart det mätbara, allt an-
natbara såvitt det är entydigt förbundet med det mätbara. En sådan en-
tydig f<;rbindelse mellan kvantitet och kvalitet existerar emellertid en-
bart inom materiens område. Därför låter sig här på omvägen över de

kvantitativa förändringarnas alla andra egenskaper påverkas på det sätt
som åsyftats och som på förhand noga kan beräknas. Men stiger man högre
upp i varandets ordning blir denna förbindelse allt lösare och osäkrare för
att pä det andligas område helt och hållet upphöra. Därför kan biologin
redan vid det här laget inte ställa upp några exakta tagar längre och väl
att märka mindre inom djurvärlden än bland växterna. Än mindre år för
en tankes värde det måtbaru i tankeförloppet,'dess långvarighet eller de

elektriska processerna i nervbanorna av någon som helst betydelse. En id6
är inte dubbelt så bra derfor att den tagit dubbelt så lång tid och nerv-
kraft för att tänkas ut. Bara själva tanken att skönhecen och djupet i en

tavla skulle ha något att göra med mängden av färg eller den bemålade

ytans storlek eller med antalet månader eller år som konstnären använt
på den ter sig nästan odrägligt lc;jlig, och ändå skulle materalismen logiskt
vara tvungen att påstå något sådant. De högre verkligheterna undandrar
sig alltså i stigande grad den naturyetenskapliga metodens grepp, liksom
de är oåtkomliga för varje behärskande och varje framställande. De er-
bjuder den bara den i allt högre grad betydelselösa och oväsentliga sidan

av de kroppsliga följdfenomenen. Men om metoden alltså irrte :råfrar
dessa verkligheter, så betyder detta visst inte, att de inte skulle vara lika
verkliga som materien utan att de genom sin högre existensform är oåt-
komliga för den mätande och experimenterande metoden.

På så vis lämpar sig den naturvetenskapliga metoden på grund av sin
egen beskaffenhet bara för en sida av materien direkt och för dess övriga
väsen bara indirekt. Så mycket mindre ägnar den sig för hela verklig-
heten. Det förklarar också dess likgiltighet för gott och ont, för moral
och omoral. Dessa motsatser finns bara där det råder frihet. Men mate-
rien är ofri och går obekymrad om följderna fram efter sina egna lagar.
En bomb exploderar på samma sätt om den faller på en ärevördig dom
eller på en eländig kåk, den dödar en värdefull människa med precis

samma känslolöshet som en förbrytare. Moralen eller omoralen, det som
bringar fördärv eller välsignelse ligger alltså inte i själva det tekniska
förloppet, som bara är medlet, utan i uppsåtet hos den människa som be-
gagnar sig av det. Därav framgår hur fel det är att ay teknikens fram-
steg automatiskt vänta sig att också människan skall gä framät eller att
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tro att människan skulle bli lycklig darför att man genom tekniken för-
båttrar hennes yttre villkor.

Vidare är den naturvetenskapliga insikten av ett speciellt slag. Mate-
rien ställer sig fullkomligt likgiltig till vår kunskap liksom till allt mänsk-
ligt, eftersom den ju inte märker den. Därför är kunskapen uteslutande

beroende på människans förståndsgåvor och hennes viljas uthållighet.
Andra egenskaper behöver hon inte föra med sig för detta. Om forskaren
i sitt liv i övrigt är en äregirig eller osjälvisk människa, om han år årlig
eller ohederlig mot andra människor, det har alltihop inget direkt infly-
tande på efiekten av hans kunskaper, så länge han bara håller sig till den

vetenskapliga metodens behov. IMen mycket lätt uppstår härigenom den

meningen 
- 

och den har i de naturvetenskapliga århundradena blivit den

dominerande 
- 

att det är likadant beställt med all kunskap och att kun-
skapen om hela verkligheten så att säga låter sig tilltvingas. Nu finns
det emellertid områden 

- 
och det är just det personligas och därmed

också det religiösas så viktiga områden 
- 

som bara öppnar sig för be-

stämda f<;rhållningssätt av vördnad och erkännande och som därför blir
oåtkomliga för de människor som närmar sig dem med den pockande in-
riktningen på en kunskap, som skulle låta sig tilltvingas.

Om våra personliga forhållanden talar vi ju öppet bara dår vi kan
räkna med förtroende och respekt.2 Men när en människa genom sitt
olämpliga fOrhållningssätt gjort sig oförmögen till en sådan kunskap, så

är hon inte särskilt benägen att tillskriva sig själv skulden utan försöker
förklara sitt misslyckande med att det överhuvud inte finns någon sådan

verklighet. Det förklarar varför man just de sista århundradena i veten-
skapens namn så ofta har förnekat Guds och själens existens, fast det
finns erfarenheter av och giltiga bevis för dessa verkligheter lika väl som

för naturvetenskapen, lät, vara erfarenheter som man bara gör och bevis

som man bara fattar, när man närmar sig dem med den rätta inställ-
ningen, som därför inte har det tvingande i de matematiska insikterna
men ändå leder till full och objektiv visshet.

Likaså blir det därigenom begripligt att det än i dag är just natur-
vetarna som är särskilt mottagliga för kommunismen, fOr de tror ju, att
den mekaniska lagbundenheten som ju hör till materiens väsen låter sig
tillämpas på det mänskliga samhället. Därvid glömmer de att det egent-
ligt mänskliga är av helt annan väsensart, så att det i en sådan tingens
ordning måste känna sig som i helvetet och smärtsamt förkvävas. Just
genom det ensidiga uppövandet av det matematiskt-naturvetenskapliga
tänkesättet uppstår det en missbildning och förkrympning av den högre

' A. Brunner: Glaube und Erkenntnis. Miinchen 19J1, Kösel,
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kunskapen, Läs med tanke på den saken framställningen av Religionen
i Kant's Religion innerhalb der Grenzen d,er blossen Vernunft!

Det naturvetenskapliga tänkesättet har alltså två sidor. Det kan inne-
bära en uppfostran till objektivitet och opartiskhet. önskningar och
drömmerier förändrar ingenting i natudagarna och ger heller inget bi-
drag till kunskapen om dem. Varje misstag klarläggs genom den fortsatta
forskningen. Denna objektivitet kan också bli av största betydelse i livet
i övrigt. Men man får inte se bort frän att den där är så mycker svårare.
Det finns många som i sin forskning är pedantiskt noggranna men ändå
brister i lugn objektivitet på de mänskliga områdena. Naturlagarna berör
inte det egendiga i vår personlighet och avkräver den ingenting. De gäller
för ett annat område av tillvaron.

Objektivitet på de övriga områdena, som till exempel i umgänget med
människor, förutsätter däremot personliga egenskaper som osjälviskhet,
godhet, inre frihet och de är inte utan vidare givna med den naturveten-
skapliga objektiviteten och de krävs inte heller direkt av metoden. Vi är i
dag alltför benägna att göra raka motsatsen till det fel som Platon och
alkemisterna begick. De menade att de genom religiös inriktning, genom
fasta och självutplåning, gjorde sig skickade för en bättre kunskap om
naturen, Vi däremot tror att det också for de högre och andliga områdena
av verkligheten inte krävs några andra betingelser än för kunskapen om
materien och att naturvetenskapen darf.ör är Vetenskapen.

Det är alltså tydligt att de sista århundradena pä ett ödesdigerc sätt
har missuppfattat natvletenskapens betydelse. De har av den väntat sig
det som den inte kan ge utan som människan genom moralisk-religiös
kamp själv måste tillkämpa sig. Bannlysta genom naturvetenskapens fram-
steg har sinnet och förmågan att fatta d.e inte mätbara verkligheterna
alltmer gått tillbaka och man har också följdriktigt rättat sig allt mindre
efter dem i livet. Därigenom upphorde de naturligtvis inte arc vara yerk-
liga och ha betydelse. Den dag som i dag är stöter människan på alla om-
råden mot dessa verkligheter som en blind mot en mur och förvånar
sig över att hon inte kommer vidare och att alla hennes framstegssträvan-
den på ett för henne obegripligt sätt bara ökar eländet.

Naturvetenskapen står i naturbehärskandets och därmed maktviljans
tjänst. Den viljan har alltmera trängt undan viljan till godhet och hän-
synstagande och befriat sig från alla hämningar. Den stormar i dag hän-
synslöst fram över oss, den har blivit det gissel med vilket hela världsdelar
plågas till döds, till det öde som hotar hela vår kultur. Det beror som
sagt inte på någon slump. Maktviljan motsvarar effekten av den av inga
högre syften hämmade materien. Liksom denna bara i händerna på goda
och ansvarsmedvetna människor kommer gott åstad, så är också makten
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till välsignelse 
- 

och detsamma gäller om kulturel 
- 

Sx12 när den an-
förtros åt människor med samvete, som nyttjar den i högre värdens
tjänst.

Naturvetenskapens betydelse reduceras på så vis i f.räga om mycket,
och jag fruktar att denna gränsdragning gör många läsare desillusionerade.

Men det tjånar ingenting till att spjärna emot sanningen. De anspråk
som ofta rests av naturvetenskapen, att den skall kunna ersätta religion
och filosofi eller åtminstone förvisa dem till känslans eller andrarangs-
kunskapens område måste tillbakavisas som självförhävelse. Men ännu be-

tänkligare och olyckligare därför att den är svårare att känna igen, är det
naturvetenskapligt-tekniska tänkesättets utbredning på alla livets om-
råden. Men misstaget har redan kommit att stå oss alltför dyrt f.ör att
vi likgiltigt skulle finna oss i det. Denna besinning om dess rätta område
bevarar ä andra sidan åt naturvetenskapen dess berättigande och obero-
ende. Det är inte nödvändigt att kräva en ny metod för dess räkning,
kanhända en som vore mer påverkad av biologin, >eine symbolnahe Vis-
senschaft>>.3 Det slculle också innebåra att rasera fysikens grundvalar,ifall
man i det materiella skeendet ville smussla in en atomär indeterminism i
stället för att skriva upp den på den mänskliga observationens räkning.
Därmed skulle man sudda ut skillnaden mellan materie och ande. På

samma sätt vore det fel väg att nu helt och hållet betvivla dess kunskaps-
värde i stället för att, på lämpligt sätt omskriva det. Redan Dilthey var
benägen att i vetenskapen bara se ett tillfälligt uttryck för tiden, så att
för gångna och också senare tider andra naturuppfattningar skulle vara
lika riktiga som våra är för oss. Existensialfilosofin delar denna uppfatt-
ning men ser samtidigt i det rådande utnyttjandet av naturen det enda

tillträdet till all verklighet.a Tvärtom måste man gentemot alla över-
drifter framhäva naturvetenskapens plats och betydelse i det mänskliga
livet som helhet och därmed visa upp möjligheten och villkoren för en

välsignelserik inverkan.
Naturvetenskapens direkta syftemål framgår av det ovan sagda. Det är

inte i första hand kunskap utan nyttjande, teknik, kunskap bara för nytt-
jandets skull. Denna bundenhet vid tekniken är inte beroende av den en-
skilde forskarens vilja utan ligger i själva metoden. Redan därav förstår

" H. Friedmann: V{issenscl:at't und Slmbol. Mrinchen 1949, Biederstein.
n M. Heidegger: Holzttege. Frankfurt l9J0: >>Den grekiska vetenskapen var aldrig

exakt, därför att den enligr sin natur inte kunde vara exakt och inte behövde vara exakt.
Därför är det meningslöst att påstå att den moderna vetenskapen skulle vara exaktare än
antikens. D'fu6öt kan man heller inte säga, att Galileis lära om kropparnas fria fall är
sann och Aristoteles, som lär att de lätta kropparna strävar uppåt, hade fel. Den gte-
kiska uppfattningen om kropparnas och rummets natur och bägges förhållande till
varann vilar på en annan tolkning av tillvaron och förutsätter därför ett motsvarande
olikartat sätt att se på och diskutera naturförloppen> (s. 70).
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vi att det naturvetenskapliga vetandet som sådant inte berikar och för-
ädlar människan. Det är sakkunskap och inte visdom, Bedrivs det för en-
sidigt, så är det f.ara att, människan tynar bort som människa. Tekniken
är direkt underställd det mänskliga livets tjänst, dess vidmakthållande
och befordran. Den skapar bättre livsvillkor och större bekvämlighet. Det
är överflödigt att länge uppehålla sig vid de stora framgängarna som na-
turvetenskapen uppnått på alla områden och ännu kan uppnå. Och det
år inga småsaker. Det är ju ändå det fysiska livet som är grundvalen för
all verksamhet, även om det inte är det högsta. Om människan rätt ut-
nyttjade teknikens landvinningar e{.ter humanitetens lagar och kärlekens
bud, så skulle ingen människa på jorden i dag behöva lida nöd. Dec kunde
man inte påstå under de många århundraden, då det inte utövades någon
naturvetenskap. Då stod människan hjälplös inför kroppslig nöd och li-
danden som vi i dag år i stånd att a v'årja.

Men naturvetenskapens roll inskränker sig inte till detta. Vi nämnde
nyss att det fysiska välbefinnandet var grundvalen för människans liv.
Faktiskt är människan genomsnittligt 

- 
just mänsklighetens stora utgör

här nämligen ett undantag 
- 

oemottaglig ftrr de högre värdena, när den

fysiska nöden år för stor. De dagliga brödbekymren tynger oemotstånd-
ligt ner henne och begränsar så helt och hållet hennes horisont, att hon
knappast förmår uppbringa ytterligare kraf.t f.ör några högre intressen.

Den fysiska nöden inskränker hennes fysiskt betingade frihet. Och ju
ofriare hon är, desto mindre är hon människa, desto tommare och mindre
tillfredsställande hennes liv. Därigenom att naturvetenskapen omsätts i
teknik minskar den detta de timliga omsorgernas tryck på friheten och
utökar den spelrummet för de andliga möjligheterna. Därigenom att den
mångfaldigar medlen så gör den användandet av dem allt lättillgängligare
för alla och upphäver på så vis alltmer människors blott och bart ensidiga

beroende av varann. Den minskar de hinder som avstånden reser för kon-
takten och id6utbytet mellan människorna. Den sätter bildningens ma-
teriella hjälpmedel i händerna pä var och en. Böcker, bibliotek, forsk-
ningsinstitut har genom den blivit talrika och står öppna for allt vidare
kretsar. Boktryckarkonstens fulländning och uppfinnandet av film och
radio har fört det därhän, att vetenskap och konst och särskilt då måleri
och musik inte längre är förbehållna de förmögna skikten.

Människans andliga möjligheter har tack vare naturvetenskapen ökat
i en utsträckning, som skulle få det att svindla för antikens och medel-
tidens människor. För en rättvis kritik av vår tid kan det därför aldrig
bli fräga om 

- 
och det skulle ju också alltid forbli en utopi 

- 
a.t för-

döma naturvetenskapen i och för sig 
- 

och predika återvändandet till
den primitiva livsföringens enkla tider. Som det så riktigt har sagts, så
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skulle förespräkarna för ett sådant återvändande vara de första att sakna

sin cigarr och det elektriska ljuset.
Nej, det kan aldrig bli frågan om ett tillbaka. Vi får inte vrida till-

baka möjligheterna utan vi måste lyfta människan till den moraliska ni-
vån för ett rätt nyttjande 'av dessa möjligheter. För det måsce under-
strykas: det rör sig om möjligheter och inte om ett ovillkorligt skeende.

Utvidgandet av den andliga friheten följer i motsats till den fysiska väl-
mågan inte direkt av naturvetenskapens och teknikens framsteg. Ja, även

välmågan är som vi genom hunger och brist till vår smärta fätt erfara
inte betingad av detta framsteg ensamt. Bara friheten ger möjligheter.
Genom att friheten vidgas uppstår emellertid på samma gång ett tomrum,
som pockar pä att bli uppfyllt. Det är den naturliga platsen för omvård-
naden av de högre värdena, för skapandet av en ädel humanitet.

Men förutsättningen är att människan pånytt blir i stånd att fatta de

högre verkligheterna. De inställer sig inte av sig själva med skapandet
och framsteget i rummet. Bemödar sig människan inte om dem, så be-

sättes detta rum 
- 

som erfarenheten från vår egen tid lar oss 
- 

av det
ondas alltid lurande makter, av våldet och terrorn, och också de utvecklar
då förut okända möjligheter. Vi måste avsäga oss de sista århundradenas
övertro, att det mänskliga framåtskridandet skulle vara automatiskt knu-
tet till teknikens fullkomnande och naturkunskapens förallmänligande.
Det var en bekväm lära som löste individen från allt ansvar.

Nej, vårt tekniska kunnande pålägger oss ett långt tyngre ansvar och
vi blir vuxna tekniseringens faror först när vi växer mänskligt. Vi står
varje dag inför avgörandet om tekniken skall betyda medel till ädlare

humanitet eller till en grymmare och effektivare terror. Liksom allt
mänskligt är teknikens utveckling underkastad morallagarna, inte i den

meningen att moralen skulle föreskriva forskaren hans metoder eller re-
sultat. Det tillkommer den inte. Men i vilken utsträckning vi ska prak-
tisera dessa metoder, hur långt naturvetenskapen får bli vårt livs inne-
håll, vartill vi fär eller inte får använda dess resultat, det säger oss inte
längre naturvetenskapen. Det är hemställt ät vär frihet, vår mänsklighet
eller brist på mänsklighet. Det måste vi ta ansvaret för och varje miss-
bruk kommer ofelbart att hämna sig.

Och inte bara missbruket i stort, genom totalt krig och terror, vilka
bägge är möjliga bara genom en utvecklad teknik, utan också missbruket
in i vardagens detaljer. Eftersättandet av de högre värdena för sociala
fördelar, missbruket av press, film och radio i lögnens och omoralens
tjänst, allt det där skapar var för sig och i smått ytterst den jordmån,
dar de oerhörda missbruken frodas på ett fasaväckande sätt. Man får i
det dagliga livet inte bete sig så som om bara fanns en materiens verk-
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lighet och dess lagar och som om religion och moral bara var fantasier
utan betydelse, och sedan förvånas och uppröras, när tyranniet begagnar
sig av i stort sett samma grundsatser.

Det berättigar till förhoppning om bättre tider att i dag sådana tan-
kar som f.ör bara nägra är sen avvisades som förlegade på nytt har blivit
levande just hos de största forskarna. Inställningen till kristendomen har
på många och glädjande sätt föråndrat sig. De överdrivna förvänt-
ningarna har under trycket av de stora besvikelserna reducerats till sitt
rätta vårde. Det kan i första ögonblicket göra många forskare ont, när
de märker att deras vetenskap inte är allt och det enda, när det går upp
för dem att det inte räcker att var^ en bra naturvetenskapsman och en
berömd forskare f& att också vara stor som människa. Också om forsk-
ningen gäller det ju, att det inte gagnar en människa till någonting, ifall
hon vinner världen, men tar skada till sin sjäI. Först genom själen får
ju forskningen sin betydelse för det mänskliga livet i dess helhet. Först
själens frihet gör avståndet till tingen möjligt och är förutsättningen för
all objektiv vetenskap. För själen ensam finns det lycka och olycka, sa-
lighet och förtvivlan. För den måste det i vårt liv alltid finnas tid och
plats. Annars blir vårt liv likt en stympares verk, eftersom det ju har
förfelat sin huvuduppgift: att växa till människovärdighet.

Först när vi som människor har arbetat oss opp till den höjd, som står
i överensstämmelse med de tekniska hjälpmedlens väldiga utveckling, först
då kommer också naturvetenskaperna att fullt kunna utveckla sina väl-
signelsebringande verkningar.

Augast Brunner Sl
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TVÅ DIKTER

BENEDICTION

Man har dämpat ner belysningen
i världens långskepp.
Månoblaten
höjes över mänskorna,
forsen ringer klockan.
Kyrie eleison.

Skuggorna av tingen
smyger ner på knä.. .

NOCTURNO

Tystnaden tassar

pä låtta munktofflor
genom klostergången
mörkret har gått in i kyrkan
för att bedja
lampans röda öga
vakar eftertänksamt
vid Mariastoden.

Bara en öppen tornglugg
mässar ett lågmält Credo.

Rune Pär Olofsson
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FRÅN NÅGRÄ vÄsTGöTIKYRKOR

\ f art"rg.;tland var det landskap i det forna Sverige, dit kristendom
Y och kyrklig organisation tidigast nådde. Hit kom den engelskföddc

biskop Sigfrid i början av 1000-talet. Han sammanträffade med konung
Olov Eriksson, och resultatet av detta sammanträffande blev betydelsefullt:
konungen blev kristen och rnottog dopet av biskopens hand. Till den ny-
upprättade kyrkan på orten donerade eller >skötte>> han sin gård Husaby,
och därav fick han namnet Skötkonung. Folktraditionen vet också att
utpeka den källa vid Husaby, där kungadopet ägt rum.

Till biskopssäte i Västergötland utsågs kort därefter Skara, och efter-
hand borjade kristna helgedomar uppföras ute-i bygderna. De voro till
en början 

^v 
trå. Man urskiljer tv& typer av medeltida träkyrkor: block-

huskyrkorna, som äro byggda av liggande timmer, och stavkyrkorna,
som äro uppförda av stående timmer. Naturligt nog ha jämförelsevis {å
träkyrkor bevarats från det medeltida Norden, enär de flesta på ett senare

stadium ha ersatts av stenkyrkor. Norge äger nägra praktfulla stavkyrkor.
I Sverige ha enstaka blockhuskyrkor bevarats, såsom Tidersrum i Öster-
götland, Södra Råda och Flammarö i Värmland samt Evertsberg i Dalarna.
Vår enda bevarade stavkyrka ligger i Hed.ared, i skogsbygden mellan
Alingsås och Borås. Den lilla byggnaden torde stamma frän senmedeltiden,
men dess konstruktion är av tidig medeltida typ. Hedaredskapellets bygg-
mästare har med mycket enkla medel åstadkommit en tilltalande exteriör;
dock konstaterar man, att de på senare tid upptagna, stora fönstren för-
stört proportionerna. Detta gäller tyvårr också många av 1100- och 1200-
talens stenkyrkor.

Det är dessa kyrkor, som sätta sin prägel på det västgötska kulturland-
skapet. 1100-talet var en stor kyrkobyggnadstid i Skara stift. Slättbyg-
derna översållades med små stenkyrkor. Den romanska landskyrkans
grundplan var enkel: ett rektangulärt långhus, vartill ett lägre och sma-
lare kor slöt sig; koret kunde antingen vara rakt avslutat i öster eller
fortsättas av en halvrund absid. Ett par små högtbelägna fönster funnos
på kyrkobyggnadens sydsida; interiören fick sin belysning främst av vax-
ljusen i kronorna och i altarets stakar. Torn voro icke vanliga. Det inre
var betäckt av ett platt, ofta målat tak, därest icke takstolarna voro öppna

- 
valvslagningen tillhör först gotikens tid. För en nutida cykelturist

torde det vara bekvämast att studera medeltida västgötsk kyrkoarkitektur
med Lidköping, Falköping eller Skövde som utgångspunkt. Den vackra
Kinnekullebygden nordost om Lidköping har att uppvisa några ytterst
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stämningsfulla 1100-talskyrkor, främst Husaby, Västerplana, Sh"äluun.

och Götene. Husaby är knutet till Sigfridsminnet; den helige biskopens
bild, kännetecknad av karet med de tre mördade systersönernas huvuden,
pryder kyrkans altarskåp. Långhuset, vars sengotiska valv är prytt av
freskomålningar, skiljes från koret av ett högt träskrank, en mycket gam-
mal anordning. I väggen mellan kor och långhus lagger man märke till
en ambon, en såsom predikstol tjänstgörande öppning i muren. En unik
medeltida möbel är den välbevarade, snidade biskopsstolen. I Västerplana
tjusas man bl. a. av ett triumfkrucifix frän I2}}-talet med gripande an-
letsdrag, i Skälvum av portalens märkliga tympanonskulptur, signerad

Othelric. De gamla dopfuntarna äro bevarade i de flesca västgötakyrkor.
Götene 1100-talskyrka, vilken på l+oo-talet berikats med freskomål-

ningar och altarskåp, kallas i medeltida urkunder den heliga Helenas
kyrka. Den heliga Flelena av Skövde, en from änka, som ivrigt under-
stödde kyrka och prästerskap, är Västergötlands mest vördnadsbjudande
gestalt från äldre medeltid. Biskop Brynolf Algotsson har i ett högstämt
officium prisat hennes dygder:

Hell dig, Guds martyr! Ditt pris
ljude när och fjärran!
Du till Västergötlands lov
givits oss av Flerran.

Han berättar även om hennes våldsamma död i Götene, vilken bör ha

ägt rum på 1100-talet. I Götene kyrka förvaras ännu en liten relik av

S:ta Helena, och en kalla i närheten bär hennes namn. Sin grav fick den

heliga kvinnan i Sköude kyrka, vilken nu, genom många ombyggnader,
blivit till oigenkännlighet forändrad och alltså bjuder föga av intresse.

Men i Skövdes omedelbara närhet finnas i stället tre kyrkor, vilka bära
en nästan orörd 1l00-talsprägelz Yåmb, Forsby och Norra Kyrketorp
(ödekyrkan). Särskilt Våmb har blivit berömd för sina ädla proportioner.
Forsby kan genom en inskrift i koret darcras till år 113t (bild).

I trakten kring Falköping lågo fordom kyrkorna mycket tätt. Här är
också urgammal kristen bygd. De tre kyrkogårdarna i Friggeråk"er, Agne-
stad, och östra Gerum skola, enligt Västgötalagens biskopslängd, ha blivit
invigda av den helige Sigfrid själv. Av de stenkyrkor, som på 1100-talet
uppfördes på dessa tre kyrkplatser, är östra Gerums den enda bevarade;
de två övriga ha raserats. I Friggeråker står blott en kyrkogårdsport vid
den forfallna ödekyrkogården. Ruinen av Agnestads rundkyrka ligger ute
i en åker på den bördiga slätten. Alla de heliga platserna äro fyllda av
intensiv 1OO0-talsstämning. Sankt Sigfrids gestalt kännes här så omedcl-
bart närvarande; man känner sig manad att instämma i officiets ord:
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Sankt Sigfrid var en ädel britt.
En ljuvlig stjärna lik, han spritt
Guds läras ljus, en kostbar skatt,
i Sveriges mörka hednanatt.

Xr" å",ä, "; "h:'ilJ',l;f"o u,..

Några andra kyrkor i Falköpings omnejd må också nämnas. Nordväst
om staden ligga Göhhem och Marka; den förra tillhor den absidförsedda
kyrkotypen, medan den senare har rak koravslutning och alltså tillhör
den >irisk-anglosaxiska> typen. Den, som nalkas Falkoping från det syd-
väsrra hållet, bör icke försumma att bese Erik"sbergs, MjäIdrunga och
Göteue 11O0-talskyrkor, vilkas exteriörer alla åro av väl bevarad romansk
karaktär med absid. De båda förstnämnda ha rester av romanska mål-
ningar i koren. Eriksberg är knutet till den Erikska konungaätten. I Väst-
götalagens konungalängd säges nämligen om konung Knut Eriksson, Erik
den heliges son: >Den femtonde var konung Knut. Han vann Sverige med

svärd och tog konung Karl och konung Boleslav av daga. Och han hade

många slag mot Sverige och segrade i dem alla och hade mycken möda,
innan han fick Sverige i lugn besittning. Sedan var han en god konung,
då hans makt började stadga sig. Och tjugotre är var han konung och
dog i Eriksberg i Gäsene harad. Och i Varnhem ligger han begraven.>

Sin mest grandiosa skönhet utvecklar västgötaslätten sydost om Fal-
köping, åt Tidaholmshållet. Även här finnas sevärda medeltidskyrkor,
bl.a. Skörstorp, den enda av landskapets bevarade rundkyrkor (bild).

En betydelsefull insats i den äldre medeltidens kyrkliga liv gjordes av
cistercienserna, som slogo sig ned iVarnhenc är l1 10. Den första kloster-
kyrkan på orten harjades av eld, men vid mitten av l2}}-talet uppfördes
den nuvarande treskeppiga basilikan i en stil, som betecknar en övergång
mellan romansk och gotisk stil. De flesta konun garna ay den Erikska ätten
fingo här sin vilostad, och dessutom Birger jarl, som var gift med en sys-

ter till den siste konungen av denna ätt, Erik Eriksson den läspe och halte.
På reformationstiden nedbröts klostret, om vars ursprungliga anläggning
de konserverade ruinerna dock ge en god föreställning. Även själva kyr-
kan råkade i förfall men räddades genom den konstälskande rikskanslern
Magnus Gabriel de la Gardies förtjänstfulla restaurering. Såväl till det
yttre som till det inre gör Varnhems klosterkyrka numera ett överväl-
digande intryck och kan utan tvekan betraktas som den svenska lands-
bygdens ståtligaste kyrkoanläggning. Kyrkan i Gudbent ger ingen före-
ställning om cisterciensnunnornas ursprungliga kyrka.

Medelpunkten i Skara stift, vilket även omfattade Värmland och Dals-
land, var naturligtvis stiftsstaden, Skara. Dess tre sockenkyrkor och två
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klosterkyrkor äro sedan länge försvunna. Den åt S:ta Maria helgade kate-
dralen har haft vidriga öden att genomgå - eldsvådor, fientliga härj-
ningar och framför allt en hårdhant restaurering av Helgo Zetterwall
1886-94 -, vilket gjort den fattigare och ointressantare än de flesta
andra medeltida svenska domkyrkor. Biskop Adalvard d. ä. påborjade
domkyrkobygget vid 1000-talets mitt - en gravkalk med denne biskops
namn utgör ännu kyrkans äldsta och dyrbaraste inventarium. Den ro-
manska basilikan, vars krypta nyligen återupptäckts, ombyggdes i engelsk
unggotik under 1200-talet, varvid den raka koravslutningen och tvär-
skeppet tillkommo. Brynolf Algotsson, som fått sin kyrkliga utbildning
i Frankrike och styrde Skarastiftet 1278-1317, igängsatte katedralens
ombyggnad efter franska höggotiska förebilder. Den allmänna depres-
sionen under 1300-talets senare hälft f<;rhindrade det ståtliga projektets
fullföljande, inhemska mästare fortsatte efter enklare metoder där de

franska slutat. Den nyare tiden kom med olyckliga ombyggnader och
renoveringsförsök. 1947-49 års restaurering har såvitt möjligt sökt till-
yarataga skönhetsvärdena i den gamla sandstenskatedralen. Ett kapell norr
om högaltaret har ägnats åt minnet av Brynolf, den störste i raden av
Skara biskopar. Så har domkyrkan sent omsider fått en påminnelse om
den Brynolfskult, som blomstrade dar på 1400-talet. Biskop Brynolf, den
kraftfulle kyrklige organisatorn och den framstående liturgiske skalden,
blev ju efter sin dOd betraktad som helgon; man bedrev underhandlingar
med kurian om hans kanonisering och lyckades till sist uppnå hans salig-
f<;rklaring och tillstånd till hans relikers skrinläggning, vilken ägde rum
är 1492.

1100- och i200-talen kunna betecknas som en konstnärlig srorhetstid
för Västergötland, liksom biskop Brynolfs tid var en kort litterär glans-
period - 56[11s diktverk ha aldrig tillkommit i landskapet än då den
helige biskopen skrev sina på en gång formfulländade och gripande officier
till S:ta Helenas och Kristi törnekronas ära. Senmedeltiden kom ej med
någon motsvarande blomstring på det konstnärliga och litterära området.
Tyngdpunkten av Sveriges kulturella och politiska liv var nu definitivt
f<;rlagd till östergötland och Mälarlandskapen, och Västergötland hade
förlorat sin gamla betydelse. 140O-talets Brynolfskult skänkte visserligen
Västergötland en mirakelsamling och ett officium samt inspirerade till
bildframställningar på altarskåp, men vad är detta mot det litterära ska-
pandet i Vadstena och den konstnärliga lyxen i Uppland?

De senare århundradenas härjningar ha gjort Västergötlands kyrkliga
konst mycket f*tigarc än den behövde vara. Redan på lt0O-talet revos
flera av de små kyrkorna, vilka då ansågos umbärliga. Men en ännu värre
vandalism har 1800-talet gjort sig skyldig till. Under de sista decennierna
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av detta århundrade fingo ungefär en tredjedel av landskapets medeltids-
kyrkor skatta åt förgängelsen. Man sammanslog pä flera håll två eller
flera församlingar, deras kyrkor raserades, och en ny kyrka på en central
plats i den nybildade, större socknen ersatte de förstörda helgedomarna.
Man frågar sig nu, hur något sådant kunde vara möjligt och var Väster-
götlands fornminnesförening hade sina ögon, Raserandet av kyrkobygg-
naderna hade till följd, att även många av de gamla inventarierna för-
svunno. Därför har Västergötland föga att bjuda av gammal träskulptur
i jämförelse med Mälarlandskapen. Mångenstädes kan man dock göra

överraskande upptäckter. I Ulleruads och önums fula 1800-talskyrkor
ha de sengotiska altarskåpen bevarats från de försvunna medeltidskyr-
korna. Båda äro av inhemsk tillverkning. Altarskåpet i Ullervad har en
effektfull framställning av passionshistorien. önums kyrkas altarskåp (bild)
visar en madonna, omgiven av sjungande och spelande änglar. Scenen

präglas av ett blitt och älskligt behag och vittnar om ett lyriskt sinnelag
hos upphovsmannen. Bland flyglarnas helgonbilder möter man stiftets
båda skyddshelgon, S:ta Helena och S:t Brynolf, med sina karakteristiska
attribut: Helena i änkedräkt, bärande en bok med ett avhugget finger
på pärmen (svärdet, som hon skulle ha haft i andra handen, är förkom-
met); Brynolf i biskopsdräkt, med två mördade män vid fötterna och
mottagande en vinbägare av en tredje man. Sådana dyrgripar som önums-
skåpet fröjda resenären och låta honom ana den rikedom, som funnits i
medeltidens västgötakyrkor.

fr. Brynolf Lundön OP
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Forsby kyrka, Västergötland

Foto: ÄB Fl1'gtr:rhh, Dals I-ånged

Skörstorps kyrka, Västergöt1and



HARRY BLOMBERG:

ROSENKRANSEN

I de tvivelsjukas
värld jag har min gång.
Lutad över Lukas
hir jag änglasång.

- Hör jag änglasång?

Jag vill tro det gärna,
men kan undret tros,
jungfru, havets stjärna
och väddens ros?

Vetenskapen väger
stjärna, ros och doft.
Stolt förnuftet säger

stoft! och allt blir stoft.

- Stoft - blir allt till stoft?
Lyft mig ur de platta
mullvadsordens hål!
tlnder, lär mig fatta
ditt modersmål!

över ord som råda,
bortom tid och rum,
jungfru, låt mig skåda
ditt mysterium!

Ditt mysterium!
Lös mig från den kedja
som blev människans,
att. jag rätt må bedja
min rosenkrans.

Denna improviserade dikt skrev Harry Blomberg - själv icke katolik - på nyåret 1945 som
en hålsning till en katolsk vän. Han tillade, att han planerade en cykel i samma anda. Dikten har
icke tidigare varit tryckt.

3- 523o7r Credo. 33:e årg. Nr r. r95z t3



JOHÄNNESEVÄNGELIET I NY
övsnsÄrrNrNG

Kyrkoherden i S:ta Eugenia församlingen, Stockholm, pater R. Vehner SJ, har
färdigstallt en ny översättning av Johannesevangeliet, som säkerligen kommer att
väcka åtskillig diskussion. I en särskild >Vägledning> framlägger översättaren de

riktlinjer, efter vilka han arbetat. Det är denna vägledning vi här med översät-
tarens vänliga tillåtelse avtrycka,

Den nya översättningen (Eaangelium enligt Johanws, översatt och kommen-
terat av R, Vehner SJ. Förord av Herbert Grevenius) har utkommit på Ansgarius-
förlaget, N:a Smedjegatrn 24' Stockholm. Pris J: 

- 
kr. 

Red.

\Tat, var, hur och varför har Bibelns olika'böcker blivit skrivna? Att
I\ o"r" något om detta år en god hjälp till att kunna älska och förstå
bibelorden. Därför säges härnedan några ord om fj;rde evangeliet och

dess förfartare.
För alla kristna år [järde evangeliet en helig, av Gud inspirerad text.

Att aposteln Johannes är dess författare antages på grund av yttre och

inre skäl enhälligt av den katolska bibelvetenskapen, dessutom av många
protestantiska teologer. Johannes skrev den s. k. koind-grekiskan, som var

kulturspråket i den av Alexander den store grundlagda hellenistiska värl-
den. Aposteln utgav evangeliet, som är en litterär enhett, på 9O-talet,
från samma tid daterar sig hans första brev och Uppenbarelseboken, an-
tagligen också hans två andra brev.

Johannes, örnen och teologen bland evangelisterna, skriver om höga

ting, men hans uttryckssätt är inte vetenskapligt utan olitterärt. Intet
stycke i hans fem skrifter har något av den fullandning i form och orci-
f<;rråd som den grekiska prosan, både den klassiska och den dåtida, är
kand for. FIan skriver sin tids grekiska talspråk och detta med ett starkt
arameiskt inslag. Språket i evangeliet år v ä r d a t, inte på något sätt
vulgärt 

- 
detta gäller inte i samma grad om Uppenbarelseboken 

- 
men

inte filat och glättat. Tankarna hade ofta kunnat uttryckas smidigare
och bättre. Förf. rör sig ledigt, genomför inte alltid en påbörjad kon-
struktion, binder ofta inte ihop satserna, upprepar kort efter varandra
samma vändningar, utelämnar ibland en mening som för honom var själv-
klar. Han är inte konsekvent i allt, kan blanda stilistiskt högre och lägre
former. I en livlig skildring övergår han ofta från aorist eller perfekt till
historiskt presens. Detta och annat visar att han skriver som man talar.

' E. Rucksruhl: Die literarische Einheit des Johannesevangeliums. Stadia Friburgensia,
Heft 3, Fribourg 19i1, Paulusverl.
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lobanneseuangeliet i ny öuersättning

Några berättelser t. ex. kapitel 9 kommer forst till sin rätt, när de läses

högt med fördelade roller.

En litterärt bildad grek som, låt oss säge omkring fu 72f , i Alexandria under en kristen
församlingsgudstjänst för första gången fick höra Johannesevangeliet föreläsas, konstate-
rade nog med stor undran språkets olitterära karaktär och tänkte säkert: Detta är ju inte
ren grekiska.

I sin bok Bekännelser (3,i) skriver den lärde Augustinus om sitt första möte med
Bibeln, närmast tänker han på Nya testamentet: >Nu beslöt jag *t gripa mig an med
den Heliga Skrift för att se vad den innehöll. Här fann jag det som är ofattbart för den

högmodige, men ej heller uppenbart för barnen, det som i sin begynnelse är obetydligt,
men där det får växa, blir överväldigande och fullt av hemligheter. Men jag var ej sådan,

att jag kunde träda därin eller ödmjukt böja mig under dess ledning.
Men som jag nu berättar det, kände jag det ej då under mina studier i Skriften, ty

den syntes mig tarvlig i jämförelse med den ciceronianska ädelheten. Min jäsande in-
bilskhet föraktade dess enkla form, och min tanke var ej skarp nog att kunna tränga in
i dess inre vishet. Det är den som växer med de små 

- 
men bland de små ville jag ej

vara utan i mitt pösande övermod tyckte jeg mig höra till de stora.>

Det har sina skäl att evangelierna stilistiskt är så enkelt skrivna. De
vill inte vara >mer än Mästaren>>. Han, det människoblivna Ordet, ta-
lade folkets språk och har genom sitt föredöme gjort just det levande
talspråket till ett heligt språk. Detta faktum har förevigats
i synnerhet i Markus- och Johannesevangelierna.

Denna enkla stilistiska form bibehålles i vår översättning. Den vill inte
helt enkelt modernisera evangeliet 

- 
vilket har skett i nägra nyare över-

sättningar 
- 

utan återge evangeliet sådant det står skrivet, med

dess enkla olitterära form, dess satsfogning, ordval o. a. Originalet får
inte 'förbättras'. Man gör det inte, när man i katakomberna knackar
fram tvåtusen år gamla målningar, än mindre får det ske med en språk-
dräkt som visar, hur nära folket evangeliet stod och alltid bör stå, och
med vilka enkla språkliga medel Kyrkan har börjat sin misson i världen.
Men bibelordets högtidlighet? Mer än yttre formell skönhet betyder att
översättningen är trogen grundtexten och återger dess enkelhet, tyngd
och kraft. En evangelieöversättning kan Sivetvis också använda ett litte-
rärt skriftspråk med ålderdomlig prågel, med därmed görs ett avsteg

från originalet och risk föreligger att grundtextens dogmatiska pregnans

blir undanskymd. Det är innehållet, inte språkdräkten, som skapar helgd
och högtid. Johannes har sina egna medel affi ne en sådan verkan. Annor-
lunda ställer sig saken med Psaltaren, den i1 

- 
i111s sällan mycket högt-

stående 
- 

poesi och bör också översättas som sådan.

En översättning kan också överge grundstrukturen i författarens sats-

fogning och uttrycka hans tankar med helt nya vändningar, men dä fär
översättningen en subjektiv prägel, och detta latt på bekostnad av sitt
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innehåll. I en sådan >evangelieöversättning> skulle heller inte längre nå-
got spår synas av det Saktum att för evangelierna stär fyra författare med
var sin stil, vilken den gudomliga inspirationen lämnar orörd.

Den som ogärna ser att en evangelieöversättning gär nya vägar, erinras
helt bortsett. frän språkets utveckling 

- 
att en bibelrörelse, ve-

tenskapligt väl bestyrkt samt för både trosläran och troslivet myckec
fruktbar, i vår tid går genom Kyrkan; påve Pius XII är dess förnämste
föregångsman. FIan let är 1945 .utge en ny översättning av Psaltaren.
Den frångår den ärevördiga traditionella Vulgatatexten och återger >nog-
grant och troget grundtexten ... för att själva ordets mening och kraft
skall lysa klarare..., (rr påvens Litterae apostolicae av 24 mars 1944).
Den nya översättningen av Psaltaren har naturligtvis på sina håll rönt
motstånd men dess användning är tillåten for hela Kyrkan. Två år tidi-
gare hade Pius XII i sin banbrytande bibelencyklika Diuino afflante Sfi-
ritu2 uppstållt som norm inte bara att bibelöversättningen skall göras en-
ligt originaltexten 

- 
det hade redan tidigare skett 

- 
utan också att all

bibelforskning och utläggning bör >söka tränga in i även det minsta rom
under den Helige Andes ingivelse flutit ur den helige författarens penna)>.

Den som enligt dessa synpunkter vill göra en ny evangelieöversätt-
ning, har på svenska ingenting att gä efter. P. Benelius' översättning av
Nya testamentet, utgiven 1895, är gjord efter den latinska Vulgata,
1917 ärs svenska Bibel utgår visserligen från den grekiska texten, men
gillas inte ens längre av svenska kyrkomötet (19t1) vad Nya testamentet
och Psaltaren beträffar. En ny översättning behövs också för det Aposto-
liska Vikariatet. En betydande del av det omfattande förberedande arbete
som därtill behövs, är redan gjort och framlägges här.

De grunder översättningen är gjord efter är följande:
1. Verbens pluralformer har utbytts mot singular, i stället för I och

eder skrivs ni och er, i stället för icke 
- 

inte, för åter 
- 

igen, för blott 
-bara osv. Detta sker till en del på grund av svenska språkets utveckling

men huvudsakligen för att mera adekvat återge Johannes enkla, olitterära
talspråk.

En liknande tidsenlig omdaning av Nya testamentets text gjordes föt 20 Ar sedan i
Apostoliska Vikariatet för Danmark (upplagan är slutsåld och en helt ny ligger tryck-
f:irdig;: för z fu sedan i England och förberedes 

- 
enligt meddelande från Bibelinstitutet

i Rom 
- 

i Italien genom professor Vaccari som tillrådde att i en ny översättning an-
vända >den stil som har framtiden för sig>.

2. Evangeliets stilistiska form och satsfogning bibehålles. Johannes har
bara några få konstruktionsformer och de återkommer ständigt. Han

' Svensk översättning i Bibelkunskaf L Sthlm 1944, Katolska bokfOrl.
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talar ofta korthugget och fåordigt. Detta ändras inte i översättningen.
All parafrasering undvikes, när ett bibelord till fullo kan återges med ett
ord, sker så, flera används bara når ordets innebörd kräver det. Lika litet
sätts mera varierande, logiskt klarare underordnade satser i stället för hans

enkla, samordnade meningar. Substantiv översättes med substanciv, verb

med verb. Participerna som genomtränger hela evangeliet och gör skild-
ringen målande och fast sammanhängande' upplöses, men så att de bibe-

håller karaktären av underordnade drag, liksom fastklamrade vid huvud-
handlingen. Att alltid följa evangelistens ordval, d. v. s. att varenda gång

översätta samma ord med samma ord, vilket i och för sig bör ske i en

bibelöversättning, är språkligt inte möjligt. Ibland är evangelistens varia-
tion rikare än vära möjligheter, men i de flesta fall år det omvänt. Ord
som hos honom står för flera begrepp, återges i översättningen med olika
uttryck, när svenska språket så kräver. 

- 
Om vår översättning här och

var inte verkar slipad, flytande och lättläst, beror det pä att grundtexten
är likadan.

3. Det hebreiska resp. arameiska inslaget 
- 

främmande såväl f<ir dåtida

grekiska som för nutida svenska lyssnare 
- 

bibehålles så långt det språk-

ligt kan korrekt uttryckas, ty hir klingar något av vår Flerres modersmål

in i texten, det Heliga landet skymtar. Som exempel nämnes det ständigt
återkommande 'och', 

- 
den tunga formuleringen 'han svarade och sade',

- 
bristen på adjektiv, Johannes säger inte 'det var kallt', utan: 'kyla

rådde', 
- 

inledningsorden i vissa utsagor: Amen Amen! 
- 

tilltalsordet
Rabbi o. a.

Av liknande skäl har de grekiska beteckningarna för mynt och langd-
mätt denar, stadie bibehållits, de förklaras under texten i noter.

4. Inte allt som är sagt i urtexten kan språkligt återges, åtminstone
inte lika kort. Tre exempel: i evangeliet förekommer tre sätt för possessiv-

pronomen, det ena starkare än det andra. Då svenskan saknar motsva-

rande korta uttrycksmöjligheter, återges det starkaste med spärrad stil
(m i n, d i n, s i n o. s, v.). Vad detta kan innebära, visar sig t. ex. i
Kristi samtal med Pilatus. 

- 
Den av evangelisten ej sällan använda per-

fektformen är ofta inte en verbform i vanlig mening utan uttrycker en

handling som har ägt rum och fortfarande pågår. En motsvarande verb-
form finns inte i vårt språk. I översättningen har, för att på något sätt
äterge evangelistens uttrycksätt., pä särskilt markanta ställen ordet för-
stärkts, t.ex. 16,33. Vanligtvis är verbet i dessa fall alltefter samman-
hanget översatt med perfekt eller presens, fastän intetdera helt återger
grundtexten. Andemeningen med denna perfektform återges i evangeliet:
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>lag har f<;rharligat och skall förhärliga> (Joh. 12,28) 
- 

>jag har
uppenbarat ditt namn och skall uppenbara det> (Joh. 17 ,26). En lika
säregen funktion har imperfekten i f.jårde evangeliet, men heller inte den
kan i översättningen återges med en enkel verbform. Innebörden av
aorist däremot är ibland hos evangelisten ganska flytande; detsamma
gäller om valören av hans prepositioner, konjunktioner och små binde-
ord. Vid återgivandet av dessa nyanser står översättaren inför en avväg-
ningsfråga; ensidig konsekvens vore lätt att genomföra men skulle leda
bort från evangelistens andemening. Det lilla bindeord.et'de', för vilket
motsvarande svenska ord fattas, återges i regel bara när det har betydelsen
tr?en', annars skulle det överbetonas.

översättningen följer de här angivna grunderna med vederbörlig fri-
het, men bara så långt som denna behövs för syftet med översättningen:
att med filologisk förståelse för bokstaven, med inblick i sammanhanget
och författarens andemening säga med våra ord, vad Johannes ville säga

med sina 
- 

allt med den klarhet eller också med den medvetet bibehållna
dunkelhet som själva originalet har. En översättning är ingen förklaring.
Förklaring och tolkning är oumbärliga, men de ges i noter, kommentarer
och predikningar. Just i de förtäckta, mångtydiga orden och svårför-
ståeliga talen ligger fjerde evangeliets klenoder. De skall stå som de står
och i översättningen bibehålla något av den tyngd och pregnans som är
kännetecknande just för Johannesevangeliet. Det påpekas här uttryck-
ligen: i ett dokument som bäst av alla bibliska böcker återger Jesu Kristi
budskap, m å s t e det finnas ord och tankar som till en början verkar
helt främmande. >Mina tankar är inte era tankar.>>

För att riktigt kunna förstå ordens både bokstavliga och symboliska innebörd i Johan-
nesevangeliet är förf:s tre övriga skrifter, framförallt Uppenbarelseboken, av stort värde
som jämförelsematerial. Den rent filologisk-grammatikaliska förståelsen av orden och me-
ningarna har avsevärt underlättats genom den bibliska språkforskningens resultat. De
finns sammanförda bl. a,. lM.ZerwickSl: Gruecitas Biblica (ed. 2, Roma 1949) och
B I a s s-D e b r un n e t, Neutestamentlicbe Grammatih, vilka bägge anlitats.

Vår översättning följer den grekiska texten i A. Merk: Nouunr. testa-
mentum graece et latine (ed. l, Roma 1944) samt E. Nestle: Nouunc
testatnentum graece (ed. 2t, Stuttgart 1949). Vid sidan av Nestle åt
Merk lmed sin rikare kritiska app^rat oumbärlig. P& nägra få ställen har
varianterna anlitats. Viktigare ord som inte står i grundtexten men be-

hövs {ör den svenska meningen sätts inom parentes. Indelningen i större
stycken foljer fafiattarens egen gruppering av stoffet. Den så sent som
på 1200-talet införda kapitelindelningen gör det inte alltid. Säkert är
förresten att den vedertagna textföljden inte i allt motsvarar den ur-
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sprungliga. Textförskjutningar har säkert förekommit, nägra av dessa är
omnämnda i noterna.

Det svenska kyrkomötet av fu lgJl uttalade sig för en reviderad edi-
tion av Nya testamentet och Psaltaren, och med tanke på den mångfald
frägor som därmed dyker upp, skulle början göras med en provöversätt-
ning. Mer än en sådan vill den här föreliggande översättningen inte vara.
Den har legat färdig sedan längre tid. Nu ges den ut som ett ringa bi-
drag till att 'alla må uara ett'. Varken iöversättningen, noterna
eller förklaringarna har översättaren velat komma med någon rent per-
sonlig utläggning utan försökt visa älsklingslärjungens objektiva bud-
skap och hela hans kristna problemlöshet.

R. 'Vehner

MÄLMBE,RG, PÅT'ÅCELN OCH FIOLEN
SÄTANISMEN OCH DET FORMELLÄ

I

Q rr..t Stolpe betecknade nyligen i en studie Bertil Malmbergs senaste

\) poetiska utveckling som satanisru.l Karakteristiken baserades huvudsak-
ligen på en religiös-moralisk värdesättning, som lämnade rum för upp-
skattning av de rent estetiska kvalifikationerna. För den som i första
hand känt estetisk irritation inför Malmbergs sista lyriska produkter, er-
bjuder det rent formella ett visst intresse. Poeten är nämligen inte bara

tankemässigt utan också 
- 

och enligt min rnening framför allt 
- 

konst-
närligt ute på den farligaste av vägar: den programmatiska >>äktheten>,

som alltid resulterar i verklighetsförfalskning.
Bertil Malmberg var under en lång tid virtuosen bland våra lyriker,

som ingen annan fodd och dömd dll diktare och begåvad med en form-
talang, som är besläktad med den stora musiken, vare sig denna tar form
av skymningsetyd, pastoralsymfoni eller fuga. Detta har resulterat i ett
slags dubbelsidig poesi, som mer eller mindre tvingat den lyrikintresserade
till högläsning, och i den mån hans dikt varit profetiskt siande, tänker
man sig gärna ett ackompanjemang av piporgel och tempelakustikr

1 Credo 1,9f lt 214 fr.
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::::":'T'::Jäir;*i:rånens 
skiva

; T*å*';?:::l'i:illJJ:::i"T 
* 

"

***ä*#x,*::
(Dikter aid gränsen 1935)

Det är att märka, att formens skönhet i denna dikt inte ter sig som

egenvärde utan som ett naturligt stråkdrag av en orfeisk sångare, utan
vilket sammanställningen >helig rysning> i andra strofen inte skulle
vinna genklang hos läsaren. Dessa ord har en så hög poetisk klang >i sig>,
att de för att kunna hålla sig svävande måste. balanseras av en formens
och rytmens osynliga vävnad. Det finns också ett hemligt samband mellan
den )trummornas magi>>, som eggar krigshärar, och den ordens musik,
som diktaren-profeten vibrerar av, när han håller sin domspredikan. I
stället för att acceptera denna poesis begränsning 

- 
inls här, men i

vissa andra sammanhang och inför en viss publik kan den verka pompös

- 
har svensk kritik hos Malmberg efterlyst mindre formskön men mer

>spontant värmande>> poesi utan tanke på att detta i så fall måste ske på

bekostnad av egenarten. Värme finner man i Harry Martinsons lyrik och
\i/alt Vhitmans. Men av en poesi, vars signet är rubinen, har man endast
rått att vänta den rödgnistrande, halvt overkliga färgkaskaden, som även
den har sin sanning, även om den är glasartad. Smyckets uppgift år att
stråla, inte värma 

- 
annat än indirekt.

Bertil Malmbergs formella utveckling har haft en viss svag likhet med
Karin Boyes. Det som i Boyes tidigaste lyriska produktion kunde verka
efterklang (Vilhelm Ekelund) blev med tiden mindre utpräglat; i och
med samlingen För trödets sfuill (193I) nådde Karin Boye fram till den
halvt modernistiskt-symboliska form, som helt motsvarade hennes väsens

egenart. Det skedde på klassicitetens bekostnad, ett högt pris men inte
oskäligt. Bertil Malmberg saknade gehör för denna utveckling. I sin recen-
sion i BLM skriver han:

De av Karin Boyes dikter, som ha mer utpräglat modernistisk anstrykning, synas mig
icke tillhöra hennes starkastet man har den känslan, att hon här givit efrer för litterära
suggestioner, vilka föga harmoniera med hennes poetiska natur. Sin verkliga egenart, sitt
temperaments djup, uppenbarar hon under former, som te sig mindre tidsbestämda. Det
sker, när hon biktar sig med innerligt direkta ord i ett melodiskt flöde.

Det som Malmberg har felaktigt tillvitar Karin Boye, återfaller i detta
nu på honom själv. Karin Boyes nyorientering var ofrånkomlig; hon var
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pävåg mot sitt eget centrum. Med säker instinkt för var >>slagrutan sän-
ker sig>>, stannade hon för att finna kallådern på okand mark. Berdl
Malmberg saknade gehör fOr att hennes nya ton var äkta. Man kan med
skäl fråga sig, om han inte gjort sig skyldig till en felbedömning, också

då det gäller sin egen nya atonalitet.
I samling Med. cyklopöga (1950) gick Malmberg kritikens önskan till

mötes i så stor utsträckning, att han inte längre var kapabel att avgöra,
var hans egenart slutar. FIan trevar i denna bok i en 4O-talistisk domän,
som är honom helt väsensfrämmande. Det gör på sina håll samma skräm-
mande intryck, som det skulle göra att klippa av stjårtfjådrarna på en
alltför prålande påfågel: den kan sedan inte ens ta upp konkurrensen med
gårdstuppen. Malmberg vill alltså kasta av sig sin granna fjäderskrud
(formskönheten), måhända i tron att der ä,r fräga om lånta fjåd,rar:

att avkasta vad som aldrig var min egendom

men ingivet utifrån.

Malmberg motiverar inte; han ,rkännerrr. Men han har tidigare tagit miste,
och man undrar, hur han avgör sanningshalten. Påfågelns {jäderskrud
är inte >lögn> eller >ingiven utifrån>, om den verkligen sitter på
en på f ägel, och den som studerat ordvalet i denna diktsamling, tvekar
inte om vilken fågelskepnad, som efter en tänkt själavandring borde bli
Malmbergs:

kraschaner-guldtof sar-brokad-pärlor-pärlhönsägg- kommendörsbandet-
pärlarabesker-purpur-fj äderhamnar-glitters tj årtar -
befjädrat-blå idiom etc.

2

Inledningsdikten Vad är väl detta? har formen av en ny programför-
klaring. Skalden vill inte längre möda sig om att verstekniskt hålla sam-
man sina ingivelser till ett organiskt helt:

Bort med kitt! Vad som är hållbart, det håller
genom stenarnas tyngd, genOm sanningens tyngd
i svindlande bygget-

Självbedrägeriet här är uppenbart: i ivern att uttrycka sin nya syn
på formens och kompositionens betydelselöshet har skalden omedvetet be-
stridit sin egen lära genom att uttrycka den i en form, som är klassiskt
sammanbindande och välljudande; lät vara, att det sker på en stympad
hexameter, som dock har bärkrafr nog att upprätthålla en logiskt ohållbar
tankegång. I de fall Malmberg verkligen lyckas förlossa sin dikt utan
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någon formell eftervård blir det oftast missfall; en sångare får inte ton-
säkrare röst för att han övergår till recitation - han blir inte ens 'sannare'.

I stället för varje form av lyrisk bearbetning vill skalden sätta

det genuina,

den arkimediska punkten,

:1"*"ää ,'""J::J"':'*

Men är >>nycken> verkligen i den meningen )>genuin>? Nycken, till-
fällighetens ögonblicksreaktion är psykologiskt sett opersonligare än efter-
tanken; litterärt är den som reflex av omgivningens marknadsspel förbe-
hållen associationisterna, och vad nyckens visdomsgrad beträffar, är det.

ingen tillfällighet, att det mest 'nyckfulla' bland våra kreatur är åsnan.

För en till hela sin läggning virtuos diktare som Bertil Malmberg måste

det formella elementet, det anti-nyckfulla, även haft funktion som ett slags

motivvåg: i den mån de poetiska >>nyckerna> ej visat sig hålla måttet för
en formell behandling, har han med säker vågmästarinstinkt lagt dem åt
sidan. Inte så nu, då han genom sin nya, direkta >>anteckningspoesi> för-
skjutit motivYågen:

Nej, aldrig
ett rikare fiske!
Var jag sänker mitt nät
församla sig stimmen.

Detta år just det tragiska; den gamle (unge!) Malmberg skulle genast

ha förstått, att >Dörren>> (som ville flyga) år ett motiv, som möjligen
H. C. Andersen skulle ha kunnat turnera på ett fyndigt sätt. Nu gör
Malmberg, vars natur är den stora mytens mer än den lilla sagans, ett
försök, som givetvis poetiskt misslyckas i grund:

Och skulle än ur murknande trä lossna

det sista gångjärnet

- ack, ej flöge du då. . .

Kritiken saknade överlag gehör för de falska tongångar, som Malmberg
upptecknat i dessa sista kompositioner. Själv tycks han stundom ha för-
nummit skorrandet; den dikt, där han formulerat sin syn på nycken som

det egnaste, >det genuina>, benämner han >Dilemmar>; man anar det själv-
lodande i diktens slutreservation:

Men om nu det egnaste

ingenting är,
ingenting 

^nnat 
är

än en gubbes halsdarrighet?
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3

Innehållsligt. är Med' cyklopöga en demonisk bok. Cyklopen, den enögde

jåtten, är Gud >cyklopernas cykloprr,

rill. r*i; åi:ä'ö'::''o'""
Det är inget tvivel om att Malmberg har haft ett profetiskt budskap.

Jv{en det finns falska profeter. Det bästa signalementet på sådana är, att
de tvingas överge sitt väsens egenart för att gå sin nye konungs ärende.

I fräga om Malmberg gäller detta ur formell synvinkel. Sven Stolpe spå-

rade i sin nyssnämnda studie över Malmbergs satanism ett förhållande,
som var helt motsatt: att skalden först i detta stadium spelat ut sitt väsen-

des innersta kort, sin immoralistiska, destruktiva tendens. Stolpes anaiys

förefaller ovedersäglig. Men därmed är vi också framme vid M a I m-
bergs egentliga kris. Den poetiska spänningen i hans dikt har

tidigare sprungit ur 
- 

bl. a. 
- 

konflikten mellan konturlösheten, det

glidande, verklighetsskeva i hans väsen och stramheten, det koncist tuk-
tade i hans form. Men i samlingen Med cyklopöga hat upplösningen gripit
också formen. Slappheten i diktionen ger de typiskt malmbergska tempel-
orden ett drag av svulst. Vid ett tillfalle skrev Erik Lindegren, att Ryd-
bergs tankedikter i vära ögon stundom präglas av en viss >monstruös,

poetisk banalitet> mitt i sin yttre storhet. Det är en etikett, som man

nödgas sätta på de retoriska frägor med spärrad stil Malmberg här ställer:

Har Gud blivit vansinnig
eller

var han det sedan begynnelsen?

4

Naturligtvis rymmer samlingen ofta stor poesi. Man minns gärna >Häll-
ristning>>, som betecknande nog är ett äreminne över den nuvarande själs-

fränden, >överlöparenr>, den gamle Filamsun:

En hingst ur äventyren, . .

Och manen, den blåste för vinden.
Nu se vi honom
på fjiillet, uråldrig,
skymtande i stallet,
ännu
med splittrade hoven

retligt stampande

- 
ett väldigt hästspöke,

ensamhetens patetiske krubbitare.
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(Men det är inte som sådan Hamsun åstadkommit litteratur!)
I samlingens sista strof uttrycker Malmberg sin stora önskan3

Någon gång

måste fiolens trä
ha uppnått sin sista fulländning

- sin absoluta hajdpunkt

ilråH:*'h 
bävande resonans'

kunna spela *

Bertil Malmberg har som den ende av våra skalder möjligheter att efter
livslång tempeltjänst hos poesien bli dess Simeon; att en gäogfä sluta med

orden >das Gedicht mir gelingt>. F{an behöver bara ätergä till fiolen.

Bir ger Cbri.stof ersson

>Huor menneskeligt, huor fuldt af srnaa dagli.gdags Trek, af saa psyko-

logi.sk rigtige Bemerkninger - huor ncileuidt lra at uere Litteratur, btor
fjernt fra at uere konstrueret, er ikke Paash-eberetningen; buor skal ui
uere glade f or, at dens hluntede, brudstyh,keui'se, usarum.enhengend'e Fornc

har boldt sig lige til den Dag, Euangelisterne, ruellem' 10 og 30 Aar senere,

- og gamle fobannes hele 60 Aar senere - nedskreu den, Jobanrces med.

en DeI Bemerkninger og Oplysninger, d'er supplerer, baad ban /car saunet

bos sine Forgengere blandt Vid.nerne. Saadan forteller s an d' d. r tr' Men-
nesker: ukunstlet og so'tr' det falder dent ind.; og de barTid til at fortabe
sig i en alt andet end betyd.ningsfuld Scene belt ude i. Periferien af Be-

giuenbederne sotn den, ui h@rer i dette belige Euangeliuxc - lnen en Scene,

sotn tnaler Sindstilstanden i f esus Vennekreds og de Ernncr der bleu drPf -
t e t in.d, en T re dje da gen.

Den tnaler ogsaaaor opstandne Frelser i al hans ruild'e, spdmefyldte Ro,
stilferdigt uand.renile, dybsindigt talende, altid uillig til at sette sig aed

Disciplenes Bord , .. og altld opsat paa at lukhe lukte Hjerter op lor si.n

e gen Virheligg@relse af Profeternes Forud.sigelser.

De kendte banc paa Br@dets Brydelse.Yi kender bam. paa Klangen i bans

Ord, Sandhedens Spluklang, sonr. ikke narrer den, iler'er af Sandbed';
og ui t r o r hans Vidner paa Ordet, at ban er opstanden og set af Sirnon

- og saa beder ui bant, bliue bos os, nxt, og n6ar uor Dag belder og det

lakker ad Aften, og bryde Br@det f or os.>

(lJr: Dette hellige Euangelium. En Aargang Pradikener a{
P e t er S c h ind ler. KObenha,tn 7949, Frost-Hansen.)
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Uppluckring av celibatet?

Även bland katoliker har det väckt stort
uppseende, skriver Miincbener Kath. Kir-
chenzeitung (20/l l9t2), att den f. d'
protestantiske pastorn Rudolf Goethe fått
tillåtelse att fortsätta sitt äktenskap efter
prästvigningen, 

- 
Att äktenskapsbandet

gäller ända till döden är ju något själv-
klart. Inom den katolska kyrkan har det
alltid funnits hundratals gifta präster bland
de kristna av österländsk ritus, som sedan

1600-talet varit unierade med Rom. När
den Helige Fadern i vära daget i enstaka

fall utsträcker denna praxis även till vissa

gifta protestantiska pastorer, som redan är
gifta före sin konversion, så innebär det
inte någon förändring av den kyrkliga in-
ställningen till celibatet. Biskopen av Mainz,
Dr Albert Stohr, har i kLara ordalag
tagit ställning till denna prästvigning i ett
anförande i Mainz domkyrka juldagen
1951, ur vilket vi återgiva de viktigaste av-
snitten:

1. Om vi vilja förstå denna prästvigning
på rätt sätt, då gäller det att avstå från
alla ovidkommande och jordiska synpunk-
ter. Det gäller att evstå från allt rätts-
haveri, från den mänskliga propagandans
och klokskapens sätt att se. Det gäller att
ställa in sig på att känna med Kyrkrn, sentire
cutn Ecclesia. När man betraktar etr kyrk-
fönster, måste man träda in i kyrkan, se

inifrån och utåt, från dunklet ut mor lju-
set, inte omvänt. Annars ser man blott ett
virrvarr av glasbitar och blysträvor, full-
komligt meningslösa, utan helhetsintryck.
Men den som ser den Helige Andes ledning
i Kyrkans avgöranden, framför allt när det
som i detta fall är dess högsta auktoritet,
som yttrat sig (låt vara utan att göra bruk
av ofelbarheten i yttersta mening), den

som nalkas Kyrkans tanke i vördnad, den

hommer så småningom att få upp blicken
för rätta förhållandet. Jag kan här for-
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säkra, att jag bygger på mycket noggrann
kännedom om förhållandena, när jrg säger,

att Kyrkans beslut har mognat långsamt

och efter grundlig prövning i de högsta in-
stanser, så att vi med största förtroende
kunna säga: >Här är Guds finger> (Exod.
8, l9).

2, När vi i denna anda vördnadsfullt
fråga efter Kyrkans mening, finner vi först
och främst, att det inte gäller ett upphä-
vande av det prästerliga celibatet, ja inte ens

om en inre uppluckring därav. Det fu frä,gan
om en specialbestämmelsd för en mycket be-
gränsad grupp av individer, allt under det
att Kyrkans uråldriga, visa, och på den

djupaste kärlek dll den Heliga Eukaristien
framförallt grundade celibatslag alltfort
upprätthålles. Det bör erinras om, atr en

alldeles likadan ordning infördes vid ruthe-
nernas återförening med den romerska kyr-
kan i slutet av liO0-talet. Man har aldrig
hört talas om, a* kärleken till celibatet
eller aktningen för prästerskapet skulle ha
rubbats den gången, och likväl gällde det
då ett stort antal fall, och denna special-
lagstiftning har redan ägt bestånd genom
århundraden. Våra präster veta allt för vä1,

vilka allvarliga skäI, som föranletr Kyrkan
att fordra att de skulle leva ogifta, och ha
alltför påtagligt upplevt celibatets välsig-
nelser, trots alla de offer som det medför,
för att de skulle vilja rubba på denna he-
liga plikt. fug f.ör min del åtminstone litar
fullt och fast pä, att påvens beslut inte
kommer att medföra någon allvarlig kris,
utan allteftersom tiden går kommer att
mottagas med alh större respekr och för-
ståelse bland både präster och lekmän.

3. Men om vi känna med Kyrkan, kom-
mer vi också att bevaras för en felaktig
underskattning av äktenskapet. Detta är
och forblir heligt. Det är ett sakrament.

Det är en bild av det heliga och livgivande
förhållandet mellen Kristus och hans Kyrka.
Och detta är inte endast en from dröm
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under vigselns högtidsstund, utan en verk-
lighet for hela livet med alla dess faser.

Mannens kärlek skall likna Kristi självut-
givande offer för sin Kyrka, kvinnans kär-
lek skall likna Kyrkans mottagande av sin

gudomlige Herres offerdöd, Ett så uppfattat
och praktiserat äktenskap strider icke mot
prästvigningen, även om det enligt Kyrkans
ord icke överensstämmer därmed på samma

sätt som celibatet. Den Helige Fadern Pius

XI har i sin skrivelse om prästämbetet efter
de finaste utredningar om celibatet uttryck-
ligen anmärkt, att han icke önskat klandra
de orientaliska kyrkornas ptaxis, utan en-

dast framhäva det katolska prästerskapets

särskilt ärofulla ställning, som mest synes

motsvara Jesu önskan. Häri ligger icke en-

dast ett hänsynstagande till orientalernas
känslor, utan en djup uppfattning av att
man inte kan upphöja celibatet genom att
nedvärdera äktenskapet. Den som verkligen
tillägnat sig dessa måttfulla rader, som ut-
trycker Kyrkans verkliga mening, kommer
att finna den rätta inställningen till den

Helige Faderns privilegium i detta fall, Det
är för övrigt min fasta övertygelse, atr den
enda möjligheten att bemästra den härs-
kande sexuella tygellösheten ligger i att an-
angripa problernet från två sidor, genom
atc framhäva såväl celibatet som äkten-
skapet.

4. Det sista ordet i denna fråga utta-
lade Kyrkans moderliga kärlek, som vill
visa de från henne söndrade, atr de inga-
lunda äro mindre värda, utan att de skola
få sin del, att de skola vara fullt likabe-
rättigade. Vad gör icke en moder, när det
gäller att kalla tillbaka ett barn? Vad
gjorde icke fadern i den bibliska liknelsen,
när den förlorade sonen vände tillbaka! Så

långt sträckte han sig, art den son, som

stannat hemma, icke förstod honom, utan
knorrande drog sig undan. Kyrkans beslut
är djärvt, det visar att hon är beredd till
varje offer, som lämnar Guds oryggliga
stadgar orörda. Så handlar den >>konserva-

tiva>> Kyrkan, som så ofta måste uppbära

smädelser för sin som det heter förstelnade

lagstiftning, för sin påstådda omedgörlig-
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het. Ja, det är sant, att eftergifter äro

omöjliga, när det gäller den stålhårda san-

ningen, eller Guds egna bud. Men i alla

andra fall äro de möjliga, och Pius XII har
visat, att den kärleksfulla Modern vågar
taga ett sådant steg.

Låt oss dock till slut betänka, att det här
inte är frågan om att tillmötesgå en cller
annans personliga önskemåI, utan en allvar-
lig angelägenhet för alle de av våra brö-
der, som stå utanför porten med brinnande
längtan i sina hjärtan efter Fadershuset,
den Heliga Moderns kärlek och alla de rike-
domar, som äro förborgade i den.

Den första världskongressen för
lekmannaapostolatet

I början av oktober 19i l, skriver M a r i o
von G rlli (Dohurnente 79Jl nr7),ut-
spelades i Rom en händelse, som visserligen
föga uppmärksammades av världspressen,
men i så mycket högre grad bestämde Os-
seruatore's innehåll: den första världskon-
gressen för lekmannaapostolatet. Redan
det faktum, att den ägde rum in urbe, i
själva Rom, kan vara värt ett ögonblicks
eftertanke. Den katolska kyrkan har nu
snart ägt bestånd i två årtusenden. Alltid
har Rom som Petri biskopssäte varit hen-
nes medelpunkt. Alla världsomfattande
kristna impulser har utgått härifrån, eller
åtminstone först här fått sin betydelse för
världen. Trots detta har aldrig förr någon
församling i Rom sysslat så uttryckligen
och så uteslutande med just lekmännens
uppgift i kyrkan. Vad som här skedde var
något nytt och ovanligt, som pekar på en
bestämd världssituation.

Föga märkligt då att man i Rom emot-
såg denna händelse med ett visst bekym-
mer. Skulle kyrhans hierarkiska struktur
brytas, skulle det politiska livets fortgå-
ende demokratisering även sätta sina spår i
kyrkans organisation? Talade man inte re-
dan på sina håll om >>lekmännens emanci-
parion> gentemot prästerskapet? Höll inte
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så kallade lekmannainstitut på att växa upp

ur marken, som skulle utgöra en ny 
- 

av

påven gynnad 
- 

form av ordensliv, utan
prästerskap, utan ordensdräkt, utan någon

utvärtes avsöndring från världen? Beskär-

made man sig inte här och där över en viss

hindersam klerikalism, liksom om vissa

kretsar inom den hierarkiska kyrkan helt
enkelt inte kunde frigöra sig från medel-
tiden med dess tidsbetingede samröre mel-
lan biskop och länsherre, kyrkoherde och

borgmästare? Man kan inte förneka, att
dessa och liknande tankar i våra dagar lik-
som ligger i luften. Men man skulle miss-

taga sig, om man trodde att man med dessa

frigor tr'ifrat någon av de viktigare ner-
verna. i vår tids katolska liv. Vid kongres-
sen i Rom behövdes det blott en handrö-
relse av påven för att förvisa dessa peri-
feriska frågor till deras rätta plats.

I centrum för diskussionen stod andra
ting, av verklig betydelse för hela världen,
och det är de, som gjort en lekmannakon-
gress i Rom av behovet påkallad. Världen
undergår i dag en i det mänskliga livet
djupt ingripande omvandling. Teknikens
framsteg har helt och hållet förändrat den

enskildes livsföring, de krafter som påver-
kar honom, de behov han ledes av, hans

andliga synvidd och intressesfär, hans be-
roende av andra. Der är därför klart, att
han måste få en annan kristen uppfostran.
Metoder som förr kunnat vara verksamma,
slår i dag i tomma luften; i stället erbju-
der sig andra möjligheter. Förändringarne
ligger nästan uteslutande på de profana
vetenskapernas område och på lekmännens
verksamhetsområde. Däremot är de inte
utan betydelse för >>det kristna livet>, all-
denstund ingenting är uteslutet från detta,
men de ligger inte i prästernas utan i lek-
männens händer.

Därtill kommer, att inte bara den en-
skilde i dag är en helt annan människa än

förr: också staterna och folken genomgår

väsentliga förändringar. Hela folkvand-
ringar äger rum på jorden. På några få år

tillryggalägger Asien en sträcka i den hi-
storiska utvecklingen för vilken Europa be-

hövde århundraden. Europa utvecklar sig

till att omfatta världen, likt ett frö som

dör för am växa till ett träd. Detta är en

hoppingivande tid, men den ger också an-
ledning till oro och ångest. Mycket av det

gamla, som blivit oss kärt, ett skyddande

hölje, som dolde ett värdefullt innehåll, ri-
ves i ett nu hänsynslöst sönder, till mångas

förffuan, därför att livet börjat växa! Men
vilka oanade utvecklingsmöjligheter erbju-
der inte detta skeende för kristendomen!
Men också här gäller: förändringen drab-
bar icke kyrkans struktur, ingen ny uppen-
barelse bryter in. Förändringen {örsiggår
på det område, där lekmännen är kallade

att verka.
Det är alltså lekmännen, som i dag står

i förgrunden i skeendet - även det
kristna skeendet. Man kan göra gällande,

att lekmännens verksamhet i sina olika
världsliga kallelser icke utan vidare inne-
bär ett apostolat. Därför är den emellertid
icke mindre viktig.

I Rom skilde man mellan >>de katolska
lekmännens apostolat> och >det katolska
lekmannaapostolatet>>. Det första omfa,tter
just denna utformning av det världsliga li-
vet under kristet ansvar; det hämtar sina
principer och sin anda ur den hierarkiska
kyrkan och hennes sakramenr; det efter-
strävar inte omedelbart människornas >>om-

vändelse>>, utan arbetar på att åstadkomma
en omgivning, som underlättar omvändel-
sen, på att gestalta världen i omvända
människors anda. Det betygar den katolska
kyrkans vilja a,tt hjälpa till vid världens
ombyggnad. För kongressens talrika arbets-
grupper, som var uppdelade efrer yrken,
stod därför detta apostolat i cenrrum. Man
kan obetingat säga, att det var här tyngd-
punkten låg.

Vid sidan av detta finns det givetvis
också det >>katolska lekmannaapostolatet>>,

som omedelbart befattar sig med medmän-
niskans omvändelse och helgelse. Detta är
mycket fastare bundet till hierarkiens led-

ning. Under det att lekmännens världsliga

mission endast i principiella frågor beror

av kyrkans läroömbete, står detta eposto-

47



Katolska

lat, till vilket endast en del av de katolska

lekmännen är kallade, helt och hållet un-
der hierarkiens berdemyndighet. Endast

detta senare är den s. k. katolska aktionens
sak, icke det förra, ehuru även detta inne-
bär en aktion fÅn de katolska lekmännens

sida. Båda slagen av apostolat följer av lek-
männens tillhörighet till kyrkan i dess hel-
het och dess mission i denna världen. Båda

bär de vittne om Kristus.

Sexualmotal och livets rätt

Sällan har något av påvens yttranden
väckt sådant uppseende och blivit så miss-
förstått som Pius XII:s tal till barnmors-
korna den 29 okt. 195l (Creilo 195l:
272fr.). Det har t.o.m. påståtts 

- 
på

grundval av den Helige Faderns närmare
förklaringar (Osseruatore Romano 29 / ll
19t1) 

- 
att denne skulle ha återtagit eller

åtminstone väsentligt modifierat sina me-
ningar i det första uttalandet. I anledning
härav har professorn i pastoralmedicin vid
Viens universiret A. Niedermeyer
utarbetat en längre förklaring, som även
offentliggjorts i Viens Katolska Akademis
namn. På grund av sakens vikt meddela vi
här några av huvudpunkrerna i artikeln:

Det är särskilt två punkter, som miss-
uppfattats i tidningsdiskussionen. Det gäller
frågan om moderns liv skulle anses vikti-
gare än barnets eller tvärtom; och frågan
huruvida påven skulle anses ha godkänt
eller fördömt den metod för barnbegräns-
ning, som vanligen går under namnet
Ogino-Knaus, alltså iakttagande av de s. k.
>säkra perioderna>>.

Vad först beträfar frågan om moderns
eller barnets liv, säger prof, Niedermeyer,
så måste det fastslås: Inte med ett ord har
den Helige Fadern förklant, ^tt barnets
rätt till livet skulle ha företräde framför
moderns, att sålunda under alla omständig-
heter modern måste offras för att rädda
barnet. Mot en sådan tolkning måste man
understryka, att kyrkan i ffitga om dö-
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dande av fostret aldrig företrätt den åsik-
ten att man finge awäga vad som vore
mest värdefullt, moderns eller barnets liv.
Tvärtom har redan påve Pius XI entydigt
förklarat i rundskrivelsen Casti connubii:
>Bådas liv äro lika heliga.>> Förlossnings-
läkarens uppgift kan därför icke på något
sätt bestå i att avgöra vems liv som skall
anses värdefullare: ingen vetenskap i väd-
den förfogar över någon måttstock för att
avgöra den frågan. Uppgiften måste fast-
mera vara att med alla medel sträva efter
att rädda bådas liv.

Genom de sista femtio årens vetenskap-
liga utveckling har man för övrigt kommit
så långt i fÅga om förlossningshjälp och
behandling av havandeskapskomplikationer,
att ett alternativt läge, där man måste
vålja *l döda barnet för att rädde modern
icke längre behöver befaras.

Ett yttrande av påven den 28 nov. lgil
har på sina håll misstolkats därhän, att man
påstått, att i strid mot tidigare uttalanden
den Helige Fadern nu förklarat, am der
likväl under vissa omständigheter skulle
vara rillårer art döda fostret. Det gäller
här frågan om s. k. indirekt dödande, alltså
det fall, då läkarens ingrepp kan ha en
dubbel effekt: en botande och samtidigt en
abortiv. Så vida denna sistnämnda effekt
icke är omedelbart avsedd, utan endast för-
utses och tillåtes som följdföreteelse, före-
ligger vad man kallar 'indirekt dödande'.
Detta är enligt sedan länge gällande mora-
liska principer inte i och för sig förbjudet,
utan kan tillåtas om verkligt allvarliga skäl
föreligger. På denna punkt har pius XII
alltså icke på något vis lärr något annat än
vad som alltid varit kyrkans lära, och som
f. ö. redan hans företrädare pius XI på hög-
tidligasre sätr förkunnat.

Icke mindre förvanskat hade man fram-
ställt påvens uttalanden om barnbegräns-
ningen med hj:ilp av de s. k. >>säkra perio-
derna>. Det har sedan länge varit känt, att
denna metod till skillnad från andra icke
kunde betraktas som i och för sig otillåten:
också härom har Pius XI yttrat sig klart
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och entydigt i Casti coronubli. Gentemot en

viss lättsinnig och ansvarslös propaganda

har Pius XII nu understrukit, att denna

metod därför ingalunda krn anses tillåten
under alla omständigheter och utan åtskill-
nad. Inte med ett ord har påven tagit till-
baka vad han förut yttrat i denna sak. Icke
med ett ord har han heller å andra sidan

påstått, art fortplantningen skulle vara äk-
tenskapets enda lr'ät. Fastmera har kyrkan
vid sidan av äktenskapets fritnära ändamåI,

Procreatio ltrolh, ocks| alltid godkänt vissa

ändamål av andra ordningen, såsom makar-
nas ömsesidiga hjälp och kårlek (m.utuum
adiutorium, tnutuus fouendus amor), icke
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minst den naturliga driftens tillfredsställelse
(remedium concupiscentiae), men dessa se-

kundära motiv måste alltid vara under-
ordnade äktenskapets primära ändamåI, och

få aldrig upphöjas till absoluta värden i
stället för detta primära motiv.

Sammanfattningsvis kan man alltså fast-
slå, slutar författaren, att kyrkan vid de se-

nasre tillfällena genom sitt högsta läroäm-
bete icke lärt något annat, än vad hon redan
förkunnat genom århundraden, oberörd av

alla tidsströmningar och förvillelser: män-
niskolivets, även det ofödda livets, helighet
och oförgriplighet, och äktenskapets renhet
och helighet.

(Die österreicbhcbe Furche 1952 nr 7)

Två katolska prästromaner

I sitt företal till romanen Kardinalen,
vilken nu på sitt tåg över världen nått
även vårt språkområde, skriver dess {ör..

fattare, Henry Morton Robinson,
några av en viss servilitet präglade satser

om djärvheten hos en lekman att våga
skildra en präst. >>The sacerdotal soul is a

secret place>>, säger han och tycks med
detta och annat vilja göra gällande att e:r

präst även i vardagslivet och helt utanför
sitt heliga ämbete skulle äga ett hemlig-
hetsfullt värde, som särställde honom från
alla vanliga dödliga.

Denna uppfattning är här ej platsen att
diskutera, Man kan bara konstater^ utt mr.
Robinson i varje fall inte begått något hel-
gerån genom att skildra den karriär som

för hans hjälte, Stephen Fermoyle, från
ett fattigt hem i Boston upp mot kyrkans
tinnar. Ty även om man inte går så långt
som den prästerlige anmälare av boken,
som i en engelsk katolsk tidskrift utbrast

4-- 5z3o7r Cretlo, 33:e årg. Nr r. rg52

om Kardinalen: >Den mannen tyckes aldrig
ha läst en mässa>, så kan man inte undgå

att känna frånvaron hos bokens hjälte av

varie spår av ))a sacerdotal soul>,
Den präst Morton Robinson skildrar är

duktig, intelligent och framgångsrik men
på ett så typiskt >gogetter>> amerikanskt
sätt att man rent av häpnar över hur starkt
nriljöns inflytande måste vara, dä en katolik
kunnat skriva en dylik roman 

- 
en typisk

framgångshistoria till de tusen andra, som

är så populära i Förenta Staternas läsekret-
sar.

Detta förklarar ju en del av dess stora
popularitet inom även protestantiska anglo-
saxiska kretsar, En annan orsak till fram-
gången är väl dock de, som det tyckes,
initierade skildringarna av vardags- och
arbetsliv inom Vatikanstaden samt de liv-
fulla porträttskisserna av nu levande eller
nyligen avlidna katolska dignitärer, som

förekommer i romanen. Där har den vörd-
nad författaren talar om, även lagt en väl-
behavlig kapson på hans stil, som annars är
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svårt yvig och överlastad. Protestanter btu-
kar anklaga katolicismen för att upp-
muntra >kitsch> inom den kyrkliga kon-
sten. Kardinalen torde kortast och mest ut-
tömmande kunna karakteriseras som litterär
>>kicsch>>.

En sådan roman som Robinsons med dess

grova och förenklade karaktärsteckning är
den bakgrund, mot vilken den debuterandc

amerikanske författarens, Crawf ord
Powers roman Tlse Encounter framstår
med den enkla, knappa storlinjighet i stil
som tankeinnehåll, vilken skiljer en diktares
verk från en fäsörs broderier.

Huvudfiguren i Tbe Encou.nter, Fa.der

Cawder, är lika inåtvänd som Kardinalen
är utåtvänd och smart. I oavlåtlig själv-
rannsakan borrar den förre sig ned i sitt
eget väsens hemligaste djup, förföljande sin

huvudsynd, stoltheten och den käriekslös-
het som han igenkänner genom den otåliga
irritation varmed han möter den dagliga
rutinens krav i sin fattiga församling i
Baltimore. Med fin kontrastverkan har för-
fattaren ställt vid hans sida fader Moran,
som är hans hjälppräst, en ung man, som
tror sig kunna lösa alla tillvarons gåtor
genom socialreformer och ivrar för kliniker
och kreditkassor för den fartiga negerbe-
folkningen i församlingen.

Den spända och mörka stämningen över
vordagslivet mellan de bägge präsrerno i
den dystra prästgården vid den gamla kyr-
kan, som välmenande damer förgäves söker
få Fader Cawder att fiffa upp, är förträff-
ligt återgiven, inte minst genom atr förfat-
taren lyckas få sina läsare att känna sym-
pati även för den klumpige men välme-
nande fader Moran i hans unga hjälploshet
inför sin förmans starka ande, och dennes
oblidkeliga krav på att der inre andliga
livet behöver prästernas hela uppmärksam-
het, medan de materiella villkoren i den
fattiga församlingen med dess klungor av
spetälska hus, där sjuka färgade dör som

flugor, måste komma i andra rummet,
Fader Cawder lever som han lär. Han

späker sig f& c,tt. fä, bukt med sin stolthet,
men upptäcker ständigt att alla hans fastor

i0

och botövningar endast är nya kryphål för
den stolthet och kärlekslöshet, som likt en

stelnad mask sitter fast över hans själs an-
sikte. I en plågsam dröm, som ofta kommer
igen, ser han alltid samma gestalt i fjiran
och hör i uppvaknandets ögonblick rösten

av en gammål fiende ropa till honom att
han måste hinna upp främlingen, ty då

skall han hos denne finna det ansikte Gud
ser honom själv äga. Rösten ropar främ-
lingens nrmn och med bävan återfinner
Fader Crwder det en dag på en affisch, som

annonserar en kringresande cirkus' första
uppträdande i staden.

Driven av en hemlighetsfull kraft söker
han upp ägaren till namnet, en akrobat vid
namn Diarnond och finner honom och hans

älskarinna vara ett solkigt, näston kriminellt
par. Men det hjalper honom inre gentemor
det märkliga band han känner draga honom
närmare de två och sedan också en tredje,
cirkusflickans barn, en liten tös, som mo-
dern vårdslösr lämnat från sig i en bordell,
varifrån Fader Cawder räddar barnet. En
av romanens huvudpunkter, rent deskrip-
tivt setr, är prästens f ärd med Diamond för
att finna rätt på den övergivna lilla stac-
karn, den fjärde i den sällsamma familj, han
själv numera känner sig bilda tillsammans
med de andra. Men hur fint och levande
starkt de yttre händelserna än är årergivna,
är huvudsaken i denna passionshistoria utarr
passion i vanlig mening, dock det ständigt
växande kravet hos prästen med hans intel-
lektuella lidelse för sanningen act komma
in på livet och bli ett med den innersta
drivfl'ädern till de bägge andras liv i all dess
jagade oro och smutsiga nöd.

IJtan att han själv tycks veta det är
denna trängtan det närmaste han kommer
till kärleken och förbarmandet. I samhörig-
heten med deras till slut brorrsliga tillvaro
blir han deras ansvarige och slurligen deras
syndabock, i andlig mening bärande deras
bördor och skulder.

Då Diamond efter att ha mördat sin

älskarinna tar sin tillflykt till Fader Caw-
ders nya kyrka i en ännu fattigare och
mera undangömd församling 

- 
vilken han
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ätagit sig att leda som en sorts bot för sin

stolthetssynd 
- tömmer prästen honom för

polisen. F{a;n kan inte utlämna honom, ty
Diamond har nekat att bikta sig, och i
denna dilemma måste Fader Cawder sluta
upp vid brottslingens sida; denna måste få
tid att försona sig med Gud. Dock, även

denna gång misslyckas prästen i sina för-
sök att genombryta ismuren kring Diamonds
själ. Polisen finner honom och skjuter ned
honom i snön utanför kyrkan.

Ensam i kyrkans tomma inre, utanför
vars målade fönster ljuset kommer och går
vartefter som molnen drager förbi uppe på

himlen utanför, tills >i den brokiga luften
det var som om Gud sakta andades> känner
Fader Cawder en sorts förhandserfarenhet
av sitt eget kommande slut. >Då döde:r
kom, som den blodigt kommit till den an-
dre, skulle hans eländiga själ hårdna i evig-
heten till en värdelös kristall under Guds
eviga granskan.> Här i tabernaklets skugga
var det omölligt att liuga. Han själv 

-det var ju underförstått 
- 

älskade inte
Gud. Han böjde sig för hans makt och
existens 

- 
ett faktum likaväl som tyngd-

lagen. Men det var inte Gudi behagligt att
låtsas som om han själv älskade.

>Bitande samman tänderna kneböjde Fa-
der Cawder på stengolvet. lJtan att ett ljud
kom över hans läppar drogs de till ett plågat
leende. Hans fingrar grep om varandra. Det
är utan betydelse, sade han sig, om jag
knäböjer här eller inte. Ty jag är intet,
Och inför det heliga mysterium som ge-
nomtränger allt likt en förtärande eld kan
jag endast säga: Herre, jrg ftor ett d,E

finns.>>

Denna roman om en prästs utveckling
fram till en absolut självutplåning, vari han
förstår att han måste undvara också käns-
lan av kärlek till Gud, har ingenting senti-
mentalt eller insmickrande över sig utan
snarare något av den kalla klarheren hos

ett matematiskt problem. Men i gengäld

är den med sin hänsynslöst borrande nega-
tion, som dock slutligt utmynnar i e:t
positivt Credo, en av de få böcker anmä-
laren under det gångna året lagt från sig

med en känsla av att ha mött ett allvarligt
och betydelsefullt verk, som inte lämnar
läsaren fullkomligt likadan, som han eller
hon var innan hon läst boken.

Anna Lenals Elgströnt

Birgit Lange: Dct finns en

uäg till försoning.

-i 

Den drönt'de guden. Lund
19I1, Gleerups.

På många ställen i Birgit Langes böcker

kommer fram, att hon anser sig ha ett
>>budskap>> till vår tid. Länge har man in-
för Birgit Langes trägna självbiografiska
skrifter tfott, att hon 'i'erkligen hade det

viktiga ärendet att i en splittrad, utåtrik-
tad och materialistisk värld beskriva en

människas kamp för andlig hälsa, för sam-

vetsfrid. Med stigande spänning och sym-
pati följde man därför hennes verk från
En. man linner sig själu över Mina grund-
t,alar ftam ttll Bibliskt arxt. Som en ärlig
sökare avtecknade hon sig ännu i Biblhkt
aru, dir hon ville visa, vilken stor littera-
tur Bibeln är, men började samriditr på err
mer utmanande sätt deklarera sin >ateism>.

Boken Det finns en uäg till lörsoning ir
väsentligen svar på recensioner, som kom-
tlnit Biblhkt arp till del. Birgit Lange apo-
stroferar en rad kända kritiker, teologer
samt några vänner och bemöter dem. Hon
pätrlar, att n|gra namngivna kristna kvin-
nor inte velat erkänna hennes oryggligt
ateistiska ståndpunkt utan försökt släta
över skiljegränserna. Man kunde då fråga,
om hon inte själv gör sig skyldig till något
liknande. Hur innerliga och >>värmande>> 

-hennes älsklingsord 
- 

ord hon än använ-
der om sin upplevelse av Jesus, frarngfu j',t

ändå tydligt, att hon står emot Kristus och
hans lära. Att en övertygad kristen skulle
>>försona sig>> med hennes väg, dvs. uppge
sitt förnuft och sin tro och icke se den

förnekelse, som ligger under hennes 'krist-
liga' ord, är otänkbart.

Birgit Lange klagar över att hon inte
möter motstånd, endast passiv undanglid-
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ning. Hon citerar Luther: >Bättre ett slag

av en vän än tusen kyssar av en fiende.>>

Den som är hennes vän, vill säga henne, att
hon uppträder som falsk profet med sin
>kristianism> 

- 
det litteräre utnyttjendc,

hon gör av, det svärmeri hon bedriver med
vad hon beundrar i Bibeln, i kristendomen,
hos helgonen. Flon smeker de kristna med
nära nog salvelsefulla uttryck om sin egen

drömde Gud. Och hon smekar ateisterna
och kulturradikalerna med att ständigt på-
peka: Tro fAr all del inte, att jag tror pL

någon Gud, något översinnligt!
Birgit Lange propagerar för en ny reli-

gion, en fiktion, byggd på beundran för
människan Jesus av Nasaret. Hon säger:
>Den helige Ande brukar ju kallas san-
ningens ande. Är det inte sanningen som
vi alla vänta på, och som skall segra? Men
är det icke en kärnpunkt i sanningen vad
religionen beträffar, art ingen Gud Fader,
som skyddar oss, finns? Skall Västerlandet
med dess gamla förnämliga kultur icke
kunna öppna sig klart och oreserverat för
denna enkla sanning? 

- Ha vi icke ärlig-
het, icke mod, icke skarpsinne, icke fasthet

- och icke kärlek 
- 

tillräckligt för att
ge människorna en ny livstro på sanningcns
grund?>>

Man läser detta med undran. Det skullc
vara en kärnpunkt i sanningen, att ingen
Gud Fader finns . . . Samtidigt läser man
Birgit Langes böner och omdiktade psal-
mer till en Gud, omskrivna på ett juridiskt
väl tämligen diskutabelt sätt för arc passa

hennes ateistiska schema. Hur kan man här
stanna i ett både-och? Är det kanske fråga
om ett slags besatthet: Jag 'år inre någon
vanlig liten människa efter formeln >>Jag

tror, Flerre, hjälp min otro>>. Mitt förnuft
är suveränr, min otro någonting speciellt
och därför också mitt inres rop någor sär-
skilt 

- en speciell sorts bön till min egen
skapade Gud : Jesus. Han passar mig att
göra en Gud av. Han var en stor man, en
ledere. Ta bort hans missrag, så duger han
för >moderna, bildade>> människor.

>Är det oredligt> att be till en drömd
Gud, frågar Birgit Lange bevekande. Ja,

t2

är det oredligt av den primitive att till-
bedja det beläte han själv snickrat? Kanske
finns i resonemenget en annan >>oredlig-

het>, som är allvarligare. Den framgår i
ett citat som följande:

>Du är biskop. Jag är en ateist, för vil-
ken Bibeln blivit mycket kär. [. . .] Men
sedan jag sagt detta, ville jag också gärna
få dig att förstå, vad det i grunden är som
gör, att den allvarliga ateismen icke kan ta
kristendomen så som den bjudes oss av vår
kyrka. När man vill ge oss läran om arr en
god Fader i himmelen vakar över oss och
skyddar oss, eller läran rtt vi i ett nytt liv
efter döden skola få njuta den sällhet, som
inte här kommit oss till del, då bjuder man
oss en tröst, som i vår tanke åt falsk.>>

Detta är klart besked, men är der me-
ningsfullt? Behöver det utsägas och bevisas,
att en ateist finner kristendomen falsk?
Snarare behövde man en förklaring, hur en
ateist kan anse sig ha gagn av att bedja till
en inbillning? Som själslig terapeutik är
detta kanske möjligt. Men är ,det icke, vad
Birgit Lange mesr av allt tar avstånd ifrån

- 
självbedrägeri?

Ytterligare ett ord om Birgit Langes psal-
mer. Godtyckligt skriver hon om och kor-
rigerar Vallins, Grundtvigs, Liedgrens'klas-
siska' psalmer. Psalm I08, vers Z, lyder
hos Birgit Lange: >>Din sak är Guds,
gack i hans kall: / du bringas icke då på
fall / och frukrar ingen fara. / Hans hjäl-
pare skall än bli spord / som Herrens vilja
och hans ord / skall redligen försvara.>>
Vallins rexr lyder: >Din sak är Guds, gack
i ditt kall / och i hans hand dig anbefall /
så räds du ingen fara. / Hans Gideon skall
än bli spord / sorn Herrens folk och Her-
rens ord / skall manligen försvara.>> Är så-
dant sakligt, esrctiskt och moraliskt tillåtet?
Birgit Lange ger själv ett försvar för sina
omdiktningar: >Der var omöjligt att verk-
ligen känna med dem, sådana som de stodo
på psalmbokens blad. . . Jag har upplevar
det så, att förändringarna tillkommit lika
naturligt som jag andats; de ha alls icke
företagits genom viljebeslut. Men nästan
var gång jag hat kommit hem från kyrkan,
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har en psalm eller ett pt varit omdiktade
inom mig, och i den nya gestalten ha de 

-utan att väcka motstånd - 
kommit att

ingå i en ensam människas andaktsliv. De

ha blivit mig mycket ktu*. lag vill tacka
deras författare - 

de döda och de levande

för all denna värme och läkedom, Och fast
jag känner, *r j^B icke kunnat handla
annodunda än jag gjort, så ville jag be dem
om förlåtelse.>

Det är rörande talat. Men är det sant?

Den naturliga 'andningen' ter sig som ett
överlagt intellcktucllt knåpgöra. Ett ateis-
tiskt förstörclseverk av kristen poesi, gjort
i syfte rtt utradera väsentligheter i psal-
mernas vittnesbörd.

När man gjort dessa reservationer, ville
man emellertid också redovisa starke och
positiva intryck av hennes böcker. Det är
dock tilltalande, att i vårt på kulturdebatt
fattiga land bekännelseböcker av dcnna art
skrivs och trycks. De problem Birgit Lange
behandlar är av vikt. De kristna bör efter
läsningen av hennes böcker fråga sig: Är
också min Gud en fiktiorr, en dröm? Har
jag innerst inne samma övertygelse som
Birgit Lange, atr Gud icke finns 

- och
heller ingen uppståndelse, ingen dom, ingen
frälsning?

Birgit Langes nuvarande åskådning är
icke klar, icke sammanhängande. Men den
aktualiserar för läsaren kravet på klarhet
och sammanhanc. Ty inför en drömd, en
lremmagjord Gud ropar man inte: >Vart
skall jag gå för Din ande, och vart skall
jag fly för Ditt rnsikte.>

s8f

Dagny Arbman: Gobe-
länger och andra t,ät'da tafieter.
Stockholm 19i0, Forum.

Redan titeln antyder, att författerinnan
är mån om sina distinktioner. I själva ver-
ket har vi i Sverige etc oriktigt språkbruk,
då vi använder ordet gobcläng för alla i
cn viss reknik utförda väggbeklädnader

utom de rent folkliga; ordet borde rescr-
vcras för tillverkningen frän de stora verk-

städerna Les Gobelins, gtundade i Paris på

1600-talet. John Böttiger använde alltid
uttrycker uät,d tapet; författarinnan till
denna bok skriver oftast bonad, Ordet
gobeläng har kommic att karakterisera
själve tekniken, i vilket sammanhang den

än förekommer. Flamsk och flamskteknik
bör reserveras för den folkliga svenska ar-
ten ,v dylik vävning.

En översikt över dessa gobelänger och
vävda tapeter har icke bxra ett tekniskt
inrresse 

- 
som författarinnan förbigår -utan ock6å ctt estetiskt och kulturhisto-

riskt. De vävda tapeterna, som under tidi-
gare århundraden icke som nu var lyxföre-
mål uten nödvändighe.tsartiklar, speglar
kulturhistorien; Tapetkonsten 

- 
ciuilisa-

tionens spegel har en amerikan kallat en

bok i ämnet. Författarinnan börjar redan
med Bayeuxtapeten, vilken dock är bro-
derad och egentligen skulle falla utanför
bokcns ram. Den enda i gobelängteknik ut-
förda bonad man känner från det kristna
västedandet har tillhört S:t Gereonkyrkan
i Köln och finns f. n. i fragment fördeled
på olika museer i Tyskland. Dess förhisto-
ria och ev. förbindelse med bysantinska bo-
nader kan icke uppklaras, ddrför att just
ingenting finns kvar av dessa bysantinske
sl<atter. Bland de tidiga romanska tapet-
vävnaderna 

- som it Ii 
- 

finns egen-
domligt nog också en norsk, från Baldishol,
sannolikt ett arbete från sent 1100-tal.

Först från och med 1300-talet kan vi
noggrennare följa denna konstarts utvcck-
ling. Det mesta har gårt förlorat, men vi
äger bl. a. kvar orört ett jättelikt arbete,
den storx sviten med scener ur uppenba-
relseboken som förvaras i katedralen och
tapetmuseet i Angers. Den hade ufsprung-
Iigen en längd av 744 netet, 1782 för-
sökte domkapitlet förgäves sälja tapeten på

auktion. I stället kom den att användas
till frostskydd för apelsinträden i klostrets

växthus. Några fragment användes i det

ärkebiskopliga stallet för att hindra häs-

tarna att skrubba sig mot stallväggarna och

som emballage. Det mesta räddades, därför
att dct i katedralen kom till användning

tt
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som spricktätning i murarna ovanför bilit-
stolarna. Vid l soo-talets mitt såldes vad
som återstod på auktion men inköptes av

en präst för :00 francs. En enda, miraku-
löst skicklig väverska återställde tapeten i
dess nuvarande skick. Den tillhör de stora
verken i det franska konsthantverkets hi-
storia.

Den burgundisk-flamländska kultursfä-
ren såg ett stort uppsving inom dessa konst-
former och får liksom Loiredalens hänfö-
rande blombottentapeter sin utförliga be-
handling. >Brysselatelj6erna och renässan-

sens genombrott>> är rubriken på ett nytt
stort kapitel. Aldrig har tapetväveriet nått
en sådan blomstring som i Bryssel under
lJ00-talets förra hälft; från de flesta av

Europas länder flöt under denna tid väldiga
summor till de nederländska atelj6erna för
att tillfredsställa den oerhörda efterfrågan
på dyrbara, ofta rikt guldinvävda tapet-
serier. Frankrike förvandlas nu till kund,
och det är först på kungligt dekret som
landet återtar sin gamla ställning som pro-
ducent: Frans I samlar på Fontainebleau en

hel koloni av italienska och spanska konst-
närer som arbetar på slottets dekorering. I
detta sammanhang inrättas här också en

ateljd med flandriska, franska och italien-
ska vävare. Under hela lJ00-ta1et behåller
emellertid de nederländska vävarna den
konstnärliga hegemonien. >>Les Gobelins och
Beauvais> är rubriken på det fängslande
kapitel, som skildrar, hur Frankrike åter
försöker ta ledningen; det påpekas bl. a.,

att Bouchers berömda sviter finns bäst re-
presenterade utanför Frankrike 

- 
bl. a.

äger svenska staten en komplett Psyche-
serie, beställd l74J av Hårleman för slotts-
inredningen.

De svenska tapeternas korta historia får
ett cget kapitel, Norge har ingcn motsta-
righet till denna kungliga tapetfabrikation
men däremot en folklig bildvävnadskonst
av högsta intresse från slutet av 1t00-talet
fram till slutet av 1700-talet 

- 
i denna

finns många mästerstycken, som visat sig

kunna påverka t. o. m. den allra yngsta

norska konsten.

t4

1800-talet blev som på så många andra
områden även här en dekadansens tid. En
fötf*tate skriver: >1800-talet har vävt
4 000 kvadratmeter tapeter utan att åstad-
komma en enda, som obestridliat föftjinar
'att förekomma i Frankrikes textilskatt.>
De kemiska fitgetnr, som infördes på 1 800-
talet, gav hela konstformen dödsstöten. En
renässans försöktes under impulser från sär-
skilt 'William Morris, men vi har redan för
länge sedan lärt oss förakta dessa ganska

fadda medeltidspastischer, även om deras

teknik delvis är tillfredsställande.
Författarinnan avslutar sin lärda och

fängslande bok med en kort översikt över
vårt århundrades försök. Sverige har icke
mycket ati komma med. I Frankrike fäster
man sig vid LurEet, som senast väckt upp-
seende genom sin utsmyckning av koret i
Assykyrkan i Savojen, vilken markerar den

franska kyrkliga konstens stora frigörelse
i modern tid.

S. S-e

Sk-arastudier II. Minnesskrift utg.
att Skara humanistiska förbund.
Stockholm 191 1, Norstedts.

I Skarahumanisternas andra minnesskrift
finns en fin uppsats, som har ett speciellt
intresse för denna tidskrifts 1äsare, näm-
ligen Harald \f iddens studie övet Skara
domkltrkas medeltida reliker. Delvis stödd
på Tryggve Lunddns forskningar och ut-
gående från den nya inventeringen av dom-
kyrkan har författten åtskilligt nytt att
komma med. Beckmans id6, att Brodde-
torpsantemensalet skulle vara identiskt med

en i äldre Västgötalagen omtalad >>tavla

framför högaltaret> avvisas bestämt. Kristi
törnetagg, som på sällsamma vägar vand-
rade från Bysans över Venedig, Paris och

Norge till Skara är försvunnen med sitt
dytbara skrin, men författaren håller den

möjligheten öppen, att den en dag skulle
kunna återfinnas: >Vi ha exempel på hur
särskilt hotet 

- 
och det verkställda hotet

- om kyrksilverkonfiskation på 1i00-talet
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kom de lokala myndigheterna att på säkra

ställen nedgräva klenoderna till förekom-
mande av en profanerande utlämning av

desamma för nedsmältningsändamål. Har
så skett i Skara, liksom det skett i Lin-
köping och Hagby (i Småland), kan fak-
tiskt den dag randas, då biskop Brynolfs
älskade törnetagg än en gång får inta en

hedersplats i raden av domkyrkans beva-

rade medeltidsmärken.>> Förf attaren redo-
gör också i korta drag för >Brynolfskulten>
samt för vad vi vet om Gustav Vasas kon-
fiskation, 

- 
Det kan tilläggas, att i samma

minnesskrift finns flera andra bidrag av

allmänt intresse; lektor Per Krarup skriver
om dansk humanism, bl. a. Kierkegaard och

Grönbech, Gunnar Rudberg om sina mång-
åriga minnen av Humanistiska förbundet
med snapshots av bl. a. Hjärne och Söder-

blom, lektor Geo Flammar om Cromwells
utveckling till real- och maktpolitiker och

dessa motivs kamp med hans kristna in-
spiration.

S. S-e

Orientering i katolsk tro

>>Vad har ni katoliker egentligen för er

i er hyrka?>>, det är frågan som besvaras

av den kände danske prästen P. Schindler
i hans bok Katolicinnen., som glädjande nog

nu också föreligger i svensk översättning
av Olof Molander (Sthlm 19f l, Petrus de

Dacia-förlag. Kr. 7: I0). Förf. ger i 10 ka-
pitel en livligt framställd orientering över

katolicismens huvuddrag. Han behandlar de

väsentlige religiösa, filosofiska, teologiska

och etiska trlgorn* på ett sätt som gör dem

förståeliga även för den olärde. Lite mindre
retorik, framför allt vid tecknandet av pro-
testantismen, skulle likväl he gagnat boken.
Ibland användes generaliserande formule-
ringar som inte alltid är så lyckade. Sista

kapitlet, som omarbetats av översättaren så

arr der nu i stället för katolicismen i Dan-
mark behandlar katolicismen i Sverige, ger

med sin frimodiga men ändå djupt religiösa

syn på landets religiösa problem hela boken

större aktualitet.

>Jaså, säger nu någon, ni tror alltså att
vårt land åter skall bli ett ka-
tolskt land? 

- 
N.j, det tror vi verk-

ligen inte! Vi är varken romantiker eller
fantaster! Vi vet mycket väI, att så som

omständigheterna nu ligger till, skulle en

sådan förändring kräva ett mirakel. Vår
uppgift är emellertid denna: att vägleda
själar, som känner att deras religiösa grund
vittrar sönder, rtt äter få fast mark under
fötterna, ja en ordentlig klippa; och att
visa alla dem, som förlorat sin religion, att
det finns en väg till förnuftig och säker

tro. Och antalet av dessa själar kommer
ett öka proportionellt med protestantismens

upplösning i renodlad subjektivism och med
den liberala teologins utbredning ... Den
tilltagande avkristningen, som protestan-
rismen synes stå maktlös inför, är förvisso
inte någon välkommen bundsförvant för
oss ... Och ett övervägande hedniskt Sve-

rige kan vi omöjligt betrakta som ett efter-
srrävansvärt ideal...> (s. 180 f.).

Boken borde finnas tillgänglig i den all-
männa bokhandeln, ty den skulle utan tvi-
vel möta stort intresse, om än inte alltid
full sympati. Den bifogade förteckningen
över katolsk litteratur på de skandinaviska
språken 'åt tyvittr mycket ofullständig,
Bl. a. saknas Pius XII:s encyklika Diaino
afflante Spiritu orn bibelstudiernes tidsen-
liga främjande (Sthlm, Katolska Bokför-
laget), vidare Om Krhti elterlöljelse *
Thomas a Kempis, översatt av G. J. V.
Ericsson, Trons grundualar och Nåden och
sakramenten ev R, Vehner (alla tre Sthlm,
Ansgariusförlaget). De båda sista hör ju till
de få mera ingående systematiska framställ-
ningar av katolsk troslära som hittills före-
ligger på svenska. Också dr J. v. d. Burg's
teologiskt så gedigna arbeten borde ha upp-
förts fullständigt. Där fattas frarnför allt
hans två lysande kontroversteologiska skrif-
rer Den biblNke Lere orn Rettferdiggjö-
relsen och Forkiellen tnellem Katolisismen
och Protestantismen (bädt Oslo, St. Olavs
Forlag).

Man är också förvånad över att som lämp-
lig biografi över drottning Josefine blott an-

tt
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befalles Lundebecks bok och icke även dr
Robert Brauns Silo'ertronen (Sthlm, Nor-
lin), som ju hittills är den endr som gör
drottningen full rättvisa som katolik.

Slutligen kunde man tycka att också

denna tidskrift Cred.o hade förtjänat ert
omnämnande i sammanhanget.

Här må vara tillfälle att hänviså till
några tyska böcker som kan förmedla dju-
pare kunskap om katolskt liv, En enkel
men god framställning av den katolska
trosläran, framvuxen ur flera årtiondens
erfarenhet i konvertitundervisning, är B.
van Acken's Glaubenslicbt (Heidelberg,
Kerle. Kr. 8: 7l). En snabb orientering över
en mängd katolska teologiska begrepp, li-
turgiska termer, religiösa bruk, kyrkliga
organisationer m. m. ges av B. Brinkmann
i Kleines kalholiscbes Kirchenlexihon (Ke-
velaer, Butzon und Bercker. Kr. 12: i0),
en uppslagsbok med sitt särskilda värde
men även sin begränsning.

För ett mera ingående studium av den
katolska trosläran rekommenderas J. P.

Junglas: Die Lebre d.er Kircbe (Bonn,
Buchgemeinde, 4:e uppl.). Den nu avlidne
professorn i Trier leder den tänkande lä-
saren med religiös värme in i vår trosläras
srora rikedom och framlägger en dogmatik
som till innehåll och omfång (357 s.) 'ä,r

avsedd och mycket lämplig för bildade lek-
män.

Likaså rekommenderas ännu en gång åt

alla, som vill studera Kyrkens lära närmare,
den i andre upplagan urkomna samlingen
av Kyrkans officiella dokument, rundskri-
velser, instruktioner m. m. angående tros-
liran: Der Glaube tler Kirche in dcn IJr-
kunden der Lehruerhiindigang (Regens-
burg, Pustet. Kr. 14: t0), Där har J. Neu-
ner SJ och H. Roos SJ ur den latinska sam-
lingen Denzinger: Enchiridion synbolorunt
(Freiburg, Herder) utvalt och till tyska
översatt över 800 av de viktigaste texterna,
alla mera betydelsefulla formuleringar och
utlåtanden från den apostoliska trosbekän-
nelsen till påven Pius XII:s rundskrivelser
om bibelstudiet och om Kyrkan som Kristi
mystiska lekamen, Hela materialet är ord-
n^t i 72 stbra dogmatiska ämnen, I varje
kapitel lämnas en klar översikt över den
historiska utvecklingen av en enskild tros-
ldra frant till dess slutgiltiga formulering,
om en sådan redan har fastställts. De
korta och mycket precisa inledningarna rill
varje kapitel och till de olika källorna
(konciliedekret, Kyrkans lagbok, encyk-
likor osv.) ger även för dem som inte har
studerat teologi 

- 
boken är inte bara av-

sedd för teologiska fackkrersar! 
- 

en verk-
ligen ypperlig inblick i och förståelse för
hur troslärans frö har vuxit upp till dog-
matikens träd. Boken rekommenderas för
det egna studiet samt framför allt som
textbok för dogmatiska eller dogmhisroriska
studiekretsrr.

P. Hornung

,6
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