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SEDAN SIST

Filosofien i Sueri.ge

Det ir nigonting mirkvlrdigt med filosofien i Sverige.

Bostriimianismen behlrskade under ett halvt sekel praktiskt taget hela

virt lands bildning; i Uppsala kunde llnge <i. h. inget annat tenkande
f<irekomma in det bostrcimska. Efter filosofiska f<ireningens samman-
triden brukade ar.vtagaren C. Y. Sahlin alltid ge det diskuterade proble-
mets bostrcimska liisning. Denna heliga filosofi fiill samman som ett kort-
hus - pi nigra f& fu var den spirl<ist fdrsvunnen.

Direfter kommer den s. k. Uppsalafilosofien, vilken pi samma sitt en
kort tid ansigs vara vetenskapens sista ord och uteslcit varje annat tld,n-

kande. Uppsalafilosofien var si allenaridande, att dess anhlngare under
dess blomstringstid pi 20- och 30-talen inte ens observerade, att liknande
tankar framlagts i betydligt klarare skick i t. ex. Vien och Cambridge;
samtida utlendsk filosofi studerades knappast av en lkta Uppsalafilosof.

Och pltitsligt var ocksi Uppsalafilosofien fcirsvunnen.
Efter en tids kaos kom nu i Sverige ett nytt modetlnkande, den s. k.

vetenskapliga filosofien. I pressen ser man hir och var unga adepter fram-
trida och i karakteristisk niston forklara, att nu ir alla ffigor l6sta, all
metafysik avskaffad; det enda som iterstir,'ir attjustera spriket och upp-
l<isa orimliga frigor och motslgande begrepp. Att ocksi denna semantik
och logistik linge varit fiiremil fcir allvarliga attacker - en som inte f6r
tidigt svlr pi mlstarnas ord lr den sympatiske professor Vright i Hel-
singfors -, ftirefaller obekant. Och gir man igenom de filosofiska semi-
nariebiblioteken i universitetsstiderna, skall man finna att inte ens de vik-
tigaste verken inom andra filosofiska system stir till fdrfogande. F. n. 5r
det inte m6jligt att i Sverige upplina t. ex. Jacques Maritains viktigaste
filosofiska skrifter.

En god - och pi visst sltt sympatisk - representant f<ir denna nya
modefilosofiska studenttyp heter Mario Grut; han har i dagspressen

publicerat en del inligg. De lr sympatiska, derf<ir att han verkligen tar
det religiiisa sanningsproblemet pi allvar och inte rycker pi axlarna it
den religi<isa erfarenheten som sidan. Men han tinker exakt efter de nya
kompendierna. Metafysik Ir detsamma som dilig filosofi. Om thomismen
fcirkunnas, att den icke har r'dtt att kalla sig realistisk filosofi, och att den
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utgir frin obevisade f<irutsittningar. Pi Pir Lagerkvists friga om livets
mening kan endast >kinslan> bli ett svar. Etc. Som synes stir man hir
inf<jr det gamla fenomenet: en ung man, som inte kinner till annat in sin
mistare, som pi lerarnas ord tror, att det katolska tinkandet utgir frin
skumma trosftirutslttningar, medan det i sjllva verker utgir frin histo-
riska fakta.

Det enda botemedlet mot detta ir <jkad bildning. Det miste bli ett slut
pi detta landsortsmissiga drag i svensk universitetsbildning; det ar bla-
mant att generation efter generation se unga svenska studenter svira pi
provinsiella auktoriteters ord och vagra att. sjllva orientera sig. Under nu-
varande gynnsamma ekonomiska frirutslttningar borde det vara en lett
sak f<ir vetgiriga unga studenter att ta sig ut rill urlendska universitet i
t. ex. Louvain eller Paris och understika, om det verkligen ftirhiller sig si,
att det bara u i Sverige - och m<ijligen Cambridge och Oxford - man
tinker vettigt, medan alla andra professorsstolar i filosofi ir besatta av
idel dumskallar och tribockar.

Litteratur under dtal

I Norge har en grovt pornografisk bok av en ung, icke obegivad far-
Iattare vickt en sidan skandal, att dess fc;rlaggare blivit foremil f<ir all-
mint ital. .LItom sina skamlosa sexualskildringar utmirker sig boken fcir
en utomordentlig hlnsynskishet: i den stad, dar fofiattaren vixt upp,
kan vanliga lesare lett identifiera en hel rad av bokens figurer, icke minst
dess kvinnogestalter. Of.ta i,r t. o. m. gatunamn och andra lokala beteck-
ningar korrekta.

Huruvida ital mot usel och skamlos litteratur ar ratta vigen, forefaller
diskutabelt. Ett ital ftirskaffar alltid en bok mingdubbel spridning. Bittre
ar att betrakta boken som ett sjukdomssymptom och fc;rsoka tala si litet
som m<ijligt om den.

Men i Dagens Nybeter forsvaras boken! Dess oindligt trista sexual-
riheter inspirerar >kulturchefen> till fiiljande: >Ar statsiklagaren ridd
for att. kerleken skall bli rolig i Norge, om folk liser> boken? Han till-
ligger: >Det ir en lycka fiir mlnskligheten, att i virt irhundrade sexual-
tabut i stora delar av den vesterlendska vidden upphlvts. Hir som pi
alla andra omriden Ir tystnaden och m<irkret onda och friheten for var
och en att skildra tillvaron som han sett och upplevt den god.>

Kan tystnaden yara ond, nlr den glller ett iimtiligt omride? Och ir
det si slkert, att en sjuk minniska, en sexualgalning, skall ha full r'dtt att
>skildra tillvaron, som han sett och upplevt den>?

Det Ir sillsamt att ennu efter andra virldskriget se libertinism och an-
svarslcishet framstillda som idla humana virden.
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> Kat olic istnens d.u b belansi kt e >

Bertil Svahnstriim heter en svensk journalist med ideella intressen, lenge
verksam i Paris, nu arbetande for Morgonblad'et. I en stor artikel, >Ka-
tolicismens dubbelansikte>, har han >slagit upp> en bok >L'dqwiuoque

catbolique> av en advokat i Strassburg vid namn Frdd6ric Hoffet, en re-
presentant f<ir >den kimpande protestantismen>. Svahnstriim ser lett, att
Hoffet ir skum. Alla europeiska strivanden fcir samarbete betraktar han
som )>en katolsk sammansvlrjning>, den amerikanska politiken leds egent-
ligen av piven, hela jordklotet kommer snart att bli katolskt, han >>fruk-

tar pivet mer in kommunismen, Sankte Per mer ln djlvulen> (man
trodde annars, att ocksi protestanterna hade en viss reverens for Petrus);
Svahnstriim menar, att Hoffet >tycks vilja tilliimpa religionskrigens men-
talitet p& v&ra dagars politik>.

Hoffet ir i sjilva verket en klar psykopat med tvingstankar. Det ir
tinkvirt, att hans dumheter utf<;digt refereras i en kulturtidning som

Morgonbladet. Det ir tyvirr sanning, att fdr mer In en forvirrad sek-

terist piven ir en stirrre fara an Djivulen eller det stalinistiska Ryssland.

Svahnstr<im berittar nu indigner a'd, att boken haft svirt att f& torld.g-
gare, att den knappast recenserats, att de 200 recensionsexemplaren fcir-
svann. Natudigtvis 

- 
Frankrike ir ett kulturland och boken ett ilsket

pekoral.
Egendomligt ar, att Svahnstrcim i si f<iraktfulla ordalag omnimner den

franska katolicismens kamp mot kommunismen och fiir en kristen skola.

FIan skriver, att man >upplever med forfiran, hur inte bara det politiska
livet utan iven det kulturella livet hiller pi att. korrumperas av prister-
skapet, som arbetar pi ling sikt men med hlnsynsliis milmedvetenhet>).
Korrumperas? Frankrikes hogmoraliska politiska liv och kulturella liv
skulle >korrumperas>), dlrfiir att enstaka prister och katolska intellek-
tuella och politiker fdrsiiker havda kristna grundsatser?! Svahnstriim skri-
ver: >Pi alla omriden rycker kyrkan fram. Den ar forkledd i minga
skepnader, in klerikal, in antiklerikal, men milet ir alltid detsam

knnfall inf<ir den Helige Fadern i Rom.> Milet f<ir all katolsk aktion 1r
annars viddens kristnande. Hur en klok och erfaren man som Svahn-
strrim kan beklaga, att katolikerna i Frankrike klmpar for en kristen un-
dervisning, ?ir gitfullt. Har vi inte sett nog prov pi va*, det ftlr, nlr sko-
lan blir avkristnad?
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EN MODER I ISRAEL
Nfrgra minnesord om Generalabbedhsan Mod.er Elisabetb Hesselblad, Ordo

Sanctissimi Salaatoris et S. Birgittae

,, ;,'#l:::H"f; ,ff* rff ';;;liir.'^

[ ,rd" sedan den tid di jag frirst lerde kenna Moder Elisabeth - det
I \et nu snart femton ir sedan - har jag aldrig kunnat lisa om Anna,
Fanuels dotter av Assers stam, den gamla >>moder i Israel>, vilken di
barnet Jesus bars in i templet >ocksi kom tillstides, prisande Herren och
talande om Flonom till alla dem som i Jerusalem vintade fodossning>,
utan att hennes bild (Luk. 2:36-38) liksom linar dragen av en annan
gammal >moder i Israel>, som ocksi hon aldrig >under minga ir vikit
frin templet utan tjinat Gud d?ir med biiner och fastor dag och natt> -Moder Elisabeth Hesselblad, stiftarinnan av Ord.o Sanctissimi Salaatoris
et S. Birgittae, den nya grenen pi Birgittaordens gamla stam.

Ad. ruajoreru Gloriam Dei - i en alldeles ovanlig grad kan dessa hdga
ord anses ticka den kvinnas livsverk, som nyligen, nata 82 ir gammal,
gick bort frin en siirjande kommunitet av ungef d,r I40 systrar, f<;rde-
lade pi itta ordenshus, behgna i olika delar av virlden. Men oerhdrt
minga flera iin hennes andliga d6ttrar och en ganska stor familj av obe-
kanta kring dem scirjer henne som barn scirjer en mor! Det ir minniskor
av alla raser, nationer och klasser, romerska aristokrater och dito lazza-
roner, hciga prelater, munkar och unga prester men iven lekfolk - ka-
toliker, men ocksi protestanter, med ett ord, alla, som pi nlra eller lingre
hill fitt rcina hennes omsorger och karlek och sett in i hennes kloka, milda
men genomtringande <igon, som med en sidan vis insikt sig genom alla
utanverk, alla falska pretentioner ned till den ensamma och hjiilps6kande
sjilen. De ord hon under d<idskampen viskade till en av sina trognaste
medarbeterskor, di denna i sin sorg en ging utbrast: >Vad skall vi ta oss

till utan dig, Moder?> kunde ha stitt som ett valsprik dver hennes till-
varo. >I will help you>, viskade hon, >I will help you., Liksom under
hela sitt liv, si fullt av arbete, mridor och sjukdom, av problem och svi-
righeter men ocksi av fantastiska b6nh6relser och segrar, hade hon lirt
sig, att f<;r Gud var ingenting omiijligt. Som hon si ofta. skrev i slutet
av sina brev: In te Domine, speraui, non confundar in aeternunt, si klnde
hon nu i d<idsstunden sikert samma fdrtritstan, att FIan skulle ge henne
lov att iven bortom dc;den med sina b<iner hjiilpa det stora verk FIan gett
att utfdra, di hon fick iteruppvicka den heliga Birgittas ordensstiftelse
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i llnder, der den tynat bort, samt att Ztefilra hennes orden sivil till
det stora svenska helgonets hemland som till det hus i Rom, der den he-

liga Birgitta bodde f.rin l3l4 till 1373, och vari hon dog - i en kam-
mare inte minga steg frin den lilla cell dlr Moder Elisabeth sjllv avvak-
tade ddden. >Hon led si svirt att man inte kunde iinska henne att be-

h6va fortsltta pinan>, skrev hennes fiirsta lnnu levande f. d. novis, som

i minga ir varit ordens generalassistent, Moder Riccarda Beauchamp-

Hambrough. >Men hon var tilamodet personifierat och bara angellgen
om att vara till si litet besvlr som m<ijligt. FIon uppmanade oss att vara

starka och sade om de f6rhillanden och problem i framtiden hon ej kunde
overblicka: 'I have put them all in the Fleart of Jesus.'> Den enda ging
hon let undslippa sig nigot, som man kunde ha tagit f<ir en klagan, var
di hon pi Moder Riccardas friga, om hon hade det svirt, svarade: >It is

an agony.> Men den som kinde henne ftirstod, liksom hennes trogna med-
hj?ilperska gjorde, att just denna >agony> var henne en trcist och en triumf
i den sant paulinska tankeging hon stlndigt i sina brev iterkommer
till: om Kristi kraft som fullendas i vir svaghet. >Det storartade i vAr tro>,
skrev hon silunda i ett brev till mig frl,n 1912, >ar att vi kan torena
vira lidanden med Jesu lidande och derigenom finna kraft att kunna
st?indigt offra dem till Herren med vir ban f6r hans lra och f<ir sjllarnas
frilsning.> 

*

En ging i ett ddigare brev rlttade hon mig, dit jag i en artikel skrivit
nigra ord om hennes >fcirtvivlan> infdr en viss situation, hon blivit st?illd

inf6r under sitt verks fiirsta svira tid. >Du skriver fel, ordet skulle inte
ha varit 'f<irtvivlan' utan 'f6rtriistan'. Ty ju svirare situationen var, ju
storre fiirtriistan har Gud beskirt sin ovirdiga tj'dnarinna.> Annu i ett
senare brev iterkommer hon till samma lmne: >Anna Lenah skall inte
tro att jag var som en lejoninna, O, nej! Jag vill bara giva ett pM exem-
pel. Di jag var ung, innu inte 17 ir och skulle gi till mitt arbete i den

forskrickliga hettan i den stora staden New York, och jag var si svag

att jag miste sitta mig ned pi en trapp a pil gatan, ensam i den stora sta-

dens buller och brik, tror du inte di att jag ropade: 'F{erre, Flerre, har
du <ivergivit mig!' - NIr jag nigra ir senare blev intagen pA det stora

sjukhuset i en ling sal med 40 andra kvinnor tror du inte att samma rop
di steg upp inom mig? Men dir lovade jag att alltid tjiina min nlsta om
jag blev iterstilld. Det har just varit lidande och ensamhet i livet som

dragit mig till Gud. Di jag sedan tog min sjuksk<iterskeexamen valde iag
till devis: 'Varthin plikten in leder.'>
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Det var vll detta fullstindiga <iverlimnande av sig sj?ilv it Gud, som

var hemligheten med Moder Elisabeths liv och verk. FIon igde redan ti-
digt en liksom atletisk tro, som miste vlcka hapnad hos andra minniskor,
vilka inte kunde sltta sig in i hur dyrk<;pt den var. Ocksi den prlst, som

beredde henne till intride i den heliga katolska Kyrkan, hlpnade civer

denna tro. Den bercimde astronomen, pater Johann Flagen, som sedan

skulle bli chef fcjr Vatikanens astronomiska Observatorium, var profes-
sor vid Georgetowns universitet vid Vashington, di en ung svenskameri-
kansk sjuksk<iterska ir l90l uppscikte honom. Hon berittade, att hon
var <iversk<iterska vid det stora Rooseveltsjukhuset i New York, dit hon
om tre dagar skulle itervinda frin sin semester. fnnan dess ville hon dock
bli upptagen i Kyrkan! - 

>>Men jag kinner Er ju inte>, sade pater Hagen
chockerad, >jag vet ju ingenting om Er tro)> - 

>Jag har list och stu-
derat och tinkt civer tron i tjugo ir>>, svarade den nltt och jimnt trettio-
iriga kvinnan. >>Men iven om det bleve si, att ingen pive, inga prister,
ja, inte ens nigon kyrka mera fanns hvar pi jorden skulle jag ensam i en

skog indi vara katolik.; 
- 

vfi41 Ni en si stark tro>, sade pater Hagen
gripen, >di skall vi se vad vi kan gcira.> Tre dagar senare upptog han henne
i Kyrkan.

Det var inga <iverord, ingen efterdramatisering av sin egen utveckling,
di den blivande klostermodern sade, att religionen upptagit hennes vlsen
sedan barndomsiren, di hon, den allvarliga lilla Maria Elisabeth, ildst av
tio syskon, brydde sin hjirna med grubbel om varfcir, di Kristus var en,

det fanns si minga sekter som hemma i hennes hembygd i Dalarna och
sedan i Visterg<itland. Som emigrant och bildningst6rstande autodidakt
strivade hon i samma syfte att lfua sig sprik for att kunna studera de

olika religi<isa uppfattningarna. Genom sitt arbete kom hon ansikte mot
ansikte med sociala aspekter av >det katolska ellndet2, som hon vid denna
tid kallade det. Di hon gjort i ordning sina dciende patienter fcir de sista

heliga sakramenten gick hon alltid sin vig for att ej bli piverkad. Som

minga fromma protestanter ville hon vara i. fred. wed Kristus. Trots sin
allt starkare dragning till katolicismen, skyggade hon tillbaka fdr kyr-
kans externella liv och kende det som en handling av otrohet mot Kristus
att slippa in allt detta yttre i sin ensamhet med Honom. Men med stark
f<jrtrostan sade hon sig sjllv: >Jag ir i Hans hender. Han skall lita mig
finna vigen till min Faders hus.> Ar 1900 fld,rdades hon i Europa med
ett par goda katolska vinner. Kristi Lekamens dag stod hon pi St. Gudules
kyrktrappa i Briissel och betraktade den praktfulla processionen som ring-
lade sig ur kyrkan. Hon kunde inte fcirmi sig att knib<ija och fcirena
sig med all den yttre devotion, som i sj?ilva verket var hennes frlmsta
hinder f6r den innerliga fdrening med Gudomen hon sdkte. Men hon ville
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inte heller sira sina vinner genom att inte visa v6rdnad. Hon sm<ig sig

derftrr undan och g<imde sig bakom en arr de stora kyrkdiirrarna. Ddr
stod hon di den gyllene monstransen fcirdes forbi' berande hennes Herres

och Guds sakramentala lekamen. I detta iigonblick h<irde hon i sitt inre
som med en stark r<ist orden: >Jag ir den du sciker.> Samtidigt var det

som om n-igot fillde henne ned pi kni, medan en outsiglig frid str6m-
made 6ver henne. Di hon miitte sina vlnner igen var det med ett av stor
gledje strilande ansikte: >Jag tror!>

Efter detta iigonblick, di Niden slog ned som en blixt i hennes sjll,
fanns det fcir henne aldrig nigra svirigheter eller tvivel. Samma starka

hand, hon kande den gingen, fortsatte att leda henne genom beslut, som

ofta fore{oll hennes omgivning fantastiska och dumdristiga. Samma sill-
samma beslutsamhet prlglade hennes fdresats att, dA hon nigra ir ef.ter

sin omvindelse blev mycket sjuk och likarna inte gav henne hopp om

vederfiende, itervinda till Rom f.or att i den stad, der den heliga Bir-
gitta levat och dcitt, >antingen d<; eller leva for attttratta nigot till Guds

ira>>, sisom hon sjilv skildrat det i ett brev. >Det var en for kyrkan i
Italien svir tid, dA jag firrsta gingen kom till Rom>, skrev hon en ging.
>Det antiklerikala partiet hade makten och Rom regerades av det. Vid
mitt f<irsta bes<ik i den heliga Birgittas rum sig jag genast att allt blivit
lndrat, s& att jag tlnkte: vilken skada att man icke kan se hur hon bodde

pi sin tid! Men genast kom en annan tanke: detta ar det sitt som det

stora svenska helgonet, som hos oss ir helt bortglcimt, bevisas kirlek och

v6rdnad av de fattiga italienarna.r, Annu en annan upplevelse aY mera

mystisk art under detta fiirsta bestik i den heliga Birgittas hus bidrog att
stlrka hennes planer och dr<immar. Emellertid kom sjukdomen henne att
helt lndra sina planer f<tr framtiden. IJrsprungligen hade hon tinkt, att
den tid hon hade kvar bositta sig med sin mor i en vacker liten villa,
Fridhem, utanfor Boris. Nu lat hon k<ipet gi tillbaka och deponerade

istlllet pengar f<jr moderns jimte en systers uppehille, innan hon tog far-
vail - 

en stor uppofiring, ty hon itersig aldrig modern, som dog innan
Moder Elisabeth nista ging p& 1920-talet kom till Sverige. Liksom hon

ilskade sitt fosterland, ehuru med ofta klrv kritik ijver den flacka ma-

terialism hon fann herska hos oss, var hon mycket slektkar. Hon hade

hjelpt fram sina syskon, och sirskilt sin yngste bror hiill hon av med

nestan moderlig kerlek 
- 

han omkom kort direfter i fdrsta vlrldskriget,
vari han deltog som lojtnant i marinen.

I Rom blev hon tack vare en av sina prlsterliga vinner, pater Salvatore

Brandi, som var den helige Pius X:s biktfar, vlnligt mottagen av Karme-
literna, vilka innehade den heliga Birgittas hus vid Piazza Farnese. FIon
{ick t. o. m. bo innanfiir klausuren i deras kloster. Ensam och ofta siuk

tt



Anna Lenah Elgstrdm

som hon var, tedde sig hennes liv utit sett ganska tragiskt, i synnerhet

som hennes planer endast m<itte motstind och t. o. m. hin. Aven frin
Sverige kom varnande roster. Di divarande Apostoliske Vikarien, Biskop

Bitter, fick klnnedom om hennes djlrva driim, att AterupPliva Birgittas

orden, avridde han henne pi det skarpaste frin dylika griller, som bara

skulle dra ltije dver den svenska katolicismen.

I Rom ir man allt annat ln <imsint mot religiilsa svirmare. Sedan hen-

nes planer bOrjat bli k?inda fick hon besdk av den ene hdga prelaten efter

den andre, som stringt f<irh<irde henne om hennes avsikter. Bland dem

hon bist mindes var en bister herre, domare vid den pivliga domstolen,

som varnade henne: >Vet Ni, syster, Yad man gtir hir i Rom med folk,
som kommer hit och vill lira oss hur vi skall handla? Jo, vi trampar p&

dem, trampar, trampar!> Fdr vart ord stamPade han i golvet. >Om det

sedan blir nigot kvar, Ir det av Gud!> sade och gick! Man kunde ha

tyckt, att Elisabeth Hesselblad skulle ha kint sig helt ftirkrossad, di hon

gick tillbaka till ensamheten i sin cell. Men istillet kande hon, har hon

berettat, starkare ln nigonsin forut, nlrheten av eviga armar, vari hon

vilade i fiirtrcistan; att Gud lrad som en hlnde, vare sig hon levde eller dog,

inte skulle tiverge henne.

Hon hade ocksi en stor trdst och kompensation i helgonpivens vinlig-
het. Genom pater Brandi hade hon blivit mottagen i audiens hos Pius X
f.6r att f& framfira sin djirva bgiran; hon ville iftiras Birgittinernas or-

densdrlkt och avlegga deras loften. Piven, som antog, att det var f6r att

dii i drlkten, hon 6nskade ikliidas den, gav vinligt sitt samtycke; senare

fick hon ocksi avllgga ordenslilftena i denna orden - som fcir si minga

ir sedan dcitt ut i ltalien. >Aber vergessen Sie nicht zu sterben>' varnade

han henne sklmtsamt.
Men det var just detta Syster Elisabeth, som hon nu kallades, gliimde

att gcira. I stlllet fcirbettrades hennes hilsa; hon bOrjade bitreda karme-

literna i deras arbete f<ir sjuka och fattiga.
slutligen kom ocksi den dag, di den helige Pius X blev helt vunnen

ftir hennes planer - ehuru han sade henne att, som han uttryckte sig, >de

inte skulle komma att ftirverkligas i denne pives tid> ! Han gav henne

tillstind och medel att under mer [n ett ir pi kontinenten och i England

studera regeln i de ?innu kvarvarande klostren av den gamla ursprunS-

liga Birgitiinerorden. Efter denna resa fick Elisabeth Hesselblad en liten

rnenighet pi tre engelska flickor, som kom resande till henne i Rom, med

bege;an ait bli portol"rrt"r. Med dem inredde hon ett litet kloster vid Via

Monrserrato pi Birgittahusets baksida. Men efter en tid avhystes hon der-

ifrin av karmeliterna, som visste, att omgivningen inte med blida <igon

sig att denna dOdsdOmda kvinna - som aldrig dog och var ikl2idd en
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ordensdrikt i en orden som inte existerade till pi kiipet gick om-
kring i staden med allt flera frlmmande unga flickor! - I vilka avsikter?
undrade man och skvallrets vigor gick h6ga.

Den trofaste pater Brandi hade lyckats med storverket att i virlds-
krigets Rom fi tag i en annan ligenhet f<ir den lilla menigheten. Men
Moder Elisabeth tackade nej med den heliga envishet, som i avgiirande
<igonblick kom <iver henne. Hon klnde, att fick hennes kommunitet inte
ett hem f<ir sig sjilv skulle allting gi om intet f<ir den. IJtan pengar som
hon var, vigade hon dock hyra en stor villa vid Monte Gallo, dir hon
och systrarna fick sina fiirsta officiella uppdrag: att tr hand om krigs-
skadade kvinnor och barn - nigot som de ju aldrig kunnat grira i en liten
hyresvining.

Man skulle kunna beritta instans efter distans av den fjirrsynta, liksom
divinatoriska beslutsamhet, som i avgtirande stunder alltid lett Moder Eli-
sabeth rltt. Men utrymmet tilliter icke detta, och fdr iivrigt ir det vid
detta laget ganska kint hur hennes ordensstiftelse med iren utdkades och
fick det ena nya ordenshuset efter det andra, alla grundade med samma,
aldrig svikande fcirtrdstan, arbete och tilamod inf<;r till synes ociverstigliga
svirigheter. >I alla vira kloster lever vi ett och samma liv>, skrev hon i
ett brev till undertecknad ir L9t2,i b<in och arbete. Den helige Josef ar-
betade och bad ocksi. FIan lr den heliga tystnadens fdrediime och skydds-

Patron.>

Flennes ordensstiftelse, vilken nU .r, for den sireget sitt f<irenar kon-
templativt biineliv och karitativ aktion, fick ir 1919, tvl" ir efter in-
flyttandet i sitt fcirst stiirre kloster (det innu existerande konventet vid
Via delle Isole i Rom) pivlig >approbatur et laudes>. Det dr<ijde till 1942

- ty i Rom f<irhastar man sig inte vid prcivningen av andarna - innan
dekret nr 340f/53 6 nov. frin S. Congregatio de Propaganda Fide, den
h6gsta instansen fcir missionslender, forklarade, att den nya fdrenade or-
densgrenen, irver vilken Moder Elisabeth Ir abbedissa, har full r'dtt attb'i,ra
det gamla namnet Ordo Sanctissitni Saluatods med tillagget et S. Birgittae.
Ordet >fiirenade> kom sig ay att i motsats till de gamla ordenshusen,
som existerar oberoende av varandra, konventen i Moder Elisabeths ordens-
gren stir under en och samma ledning. Fem ir efterit reglerade innu ett
dekret oblatvisendet, som iven det Ir nigot speciellt fiir den nya ordens-
grenen. Oblaterna er >systrar och br<ider ab exfua>, som >lever i vlrl-
den>, men ir f<irenade med Birgittinorden, i vars b6ner och fcirbiiner de

har del. (Det finns vll i detta nu ungeflr hundra oblater i Skandinavien,
inklusive Finland, fiirutom ytterligare nigra hundra i andra lender.)

t7



Anna Lenab Elgstrt)m

Det Ir endast trettiofyra ir sedan Moder Elisabeth, itfaljd av sina tvi
forsta noviser, Moder Riccarda och Moder Reginalda fcirde sin orden till-
baha till den heliga Birgittas hemland. De mottes av ett rabalder som

om de tre kvinnorna varit en frimmande fientlig hirsmakt! Man hotade

Moder Elisabeth t. o. m. till livet, >om inte hon och de andra hixorna
packade sig ivig igen>>. Aven de svenska katolikerna var ingsligt ange-

ligna om att se henne pi ryggen. Men hon framhirdade och snart ljcid,
fijrst i Djursholm, men sedan 193i ocksi i Vadstena, den heliga Birgittas
tidegird och hymner ut i hennes hemlands luft. Ledande religicisa per-
sonligheter bland svenska protestanter har i samband med Moder Elisa-
beths dod gett hennes ordensstiftelse erklnnandet att ingenting'har >si
snabbt och omfattande utvidgat klnnedomen om den Katolska kyrkan
i Sverige, som Birgittinordens stilla, starka, av fromhet genomstrilade
liv.> >Man kan s:iga>>, fortsitter en av dessa personer, grevinnan Mary v.
Rosen, >att Moder Elisabeth och Moder Reginalda (som ju blev kvar i
Sverige), vlnde ett blad i svensk kyrkohistoria. Deras skyddshelgon, i vil-
kens efterfcjljd de arbetade, var ingen frimling, utan en av vira egna.

Moder Elisabeth var ju svenska och moder Reginalda ilskade {rin forsta
iigonblicket virt land. Man fick se den svenska allvarliga Birgittiner-
drikten i det levande arbetslivet och hcira hymner sjungas och bciner

bedjas pi virt eget sprik. 'Det frlmmande' fcirsvann inf6r dessa kvin-
nor och deras vlxande systraskaras enkla, irliga och uppriktiga vinlighet
mot alla och envar. De gjorde ingen'propaganda', som stdtte och ingslade.
De bara levde ett liv, som vi alla ville alltmera lira kenna och lira av.r,

Naturligtvis har inte Birgittinerna ensamma >vint bladet>; de har
haft minga lerda, fromma och goda medhjilpare. Men nog f<jrefaller det
som om deras arbete istadkommit nigot av ett under, inte bara hir, utan
ocksi bland de tusentals svenskar, som numera vart &r sciker sig som tu-
rister till Rom.

Under alla de ir och under 
"tt. "lb.r" 

pi annat hill hade Moder Eli-
sabeth dock aldrig fcirlorat ur sikte det mil hon sett f6r sig, di hon som

en ung dodssjuk kvinna f6rst knab<;jde i den heliga Birgittas kyrka i Rom.
Under tiden hade man i Sverige begynt vakna till medvetande om den

nationalfcirmogenhet minnet av det stora svenska helgonet var. Studiet av

den heliga Birgittas Uppenbarelser togs upp pe nytt. Riksbibliotekarien
Isak Collijn, som ocksi publicerade akterna av hennes kanonisationspro-
cess, och professor Andreas Lindblom m. fl. var bland de fcirsta i den rad
av birgittinska forskare, varibland de ingalunda ringaste namnen ir ka-
tolska: Sven Nordmark och Tryggve Lund6n.
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Frin visst, h<igt uppsatt hA[ i Sverige barjade man nira tanken pi att
forvirva den heliga Birgittas hus i Rom och gcira det till ett national-
monument. Moder Elisabeths orden blev erbjuden att, ifall planerna kunde
f<irverkligas, f.3. f.ri bostad i huset; diremot skulle den inte ha tillging
till kyrkan eller den heliga Birgittas dodsrum. Hir yppade sig alltsi ett
tillfalle fcir orden att fi komma tillbaka till Birgitta-huset. Men det var
inte pi de ratta villkoren, och Moder Elisabeth tvekade inte ett <igonblick

att avsli anbudet.
Strax efterit tycktes hon fi beloning fcir denna beslutsamhet, di hon

frin olika hill erholl ganska stora summor just fiir samma rindamil. Ater,
som si minga ginger fcirut, siikte hon hjilp hos Petri efterfoljare, som

alltid, vilket namn han ln burit - Pius X, Benedikt XV eller som di
Pius XI samt sedan Pius XII - aldrig tvekat att limna bistind. Men nu
kom hon for en gings skull med tillrickligt kapital for att, kunna soula-

gera husets divarande hyresglster, som f. ci. inte <inskade nigot hcigre in
att. f& flytta till en f<ir dem mera passande bostad. Framfcir allt var hon

bevipnad med skll, som den Helige Fadern fann vara virda starkt beak-
tande. Det svenska folket, som numera begynt hysa intresse for sitt hel-
gon, sinde vaft Ar massor av turister till Rom. De irnskade fritt tilltrlde
till den heliga Birgittas hus. Men karmeliterna, som ju var en orden med

string klausur kunde inte cippna hennes dcidsrum mer ln nigra ginger
om 6ret. Den lerde och fromme Pius XI, som sjalv h<ill den heliga Bir-
gittai stor lra, insig hur viktigt det var att hennes protestantiska lands-
min skulle f& voda den stora fdrkimpen for kristendomens katolska en-
het pi den plats, der hon levat och dcitt, samt ocksi att Birgittinerna var
de enda ratta v&rdarinnorna av hennes skrin och minne. Si kom det sig,

att p& Birgittas festdag den 7 oktober 1931, hennes Orden kunde tiga
in i huset vidPiazza Farnese, som Moder Elisabeth och hennes tre >flickor>>

limnat tjugo ir fiirut med pater Hagens vaktmlstare dragande en isne-
klrra med alla deras smi tillh<irigheter. Det miste ha varit en slllsam dag

och Moder Elisabeth kunde sikert ha gjort de gamla orden till sina: >Vi
voro sisom drdmmande.>

Ty hela denna historia om hur Birgittinorden iteruppvicktes ir ju som

en legend om ett mirakel, som dock verkligen htint. Yarie ny utvidgning
av ordens verksamhet har betytt stora materiella risker. Pengar lr nigot,
som den aldrig haft vidare mycket av. Diremot har dess medlemmar kun-
nat arbeta, och detta arbete har vllsignats av Gud.

Karmeliterna hade lemnat huset tomt som ett urblist lgg och dartill,
efter alla dessa ir vtar. reparationer, i ett mycket forfallet skick. Det ford-
rades att Birgittinerna anstringde sig som aldrig fdrr, nlr de inte bara

s6kte m<iblera huset - si att siga stol {<ir stol, en ljusstake di, en slng
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de - utan ocksi med j?irnbalkar f<irstirkte bjlilklagren frin 1300-talet,
som reparerats sista gingen pi lZOO-talet! Till detta arbete, som kostade
8 miljoner lire, kom m8nga andra reparationer, daribland f<ir fem ir sedan

konserveringen arr det urgamla milade taket i den heliga Birgittas d<ids-

rum, som h0ll pi att falla siinder till pulver.
Nlr man nu vandrar runt i klostret vid Piazza Farnese och ser hur

virdigt och vackert allt dr ordnat, kan man bara fiirundra sig civer hur
allt detta gitt f<;r sig. Man minns Moder Elisabeths svar di man stillde
den frigan till henne: >Jag vet det inte, Gud vet det.> Ty det var och
ir ju inte blott ordningsstlllandet av klostret med gisthemmet, kyrkan
och kapellet, som dragit stora summor. Birgittinerna har dirtill stlndigt
haft att sorja fcir hjilpbehovet i den fattiga trakt av Rom, dir deras hus
ir beliget, liksom de under krigen och naturkatastroferna alltid velat och
kunnat hj?ilpa dess offer. Men allt detta har, lnda tills fcir en del ir sedan,

skett utan minsta hj?ilp av den heliga Birgittas protestantiska folk och
land! Jag minns hur rorande tacksam Moder Elisabeth var, d3. en svensk
kyrkoherde satte sig i spetsen frir en insamling fcir konserverandet av de
ovannlmnda takmilnin garna i Birgittarummet, vars kostnad pi en och
en halv miljon lire systrarna just di inte hade rid med f<ir de minga
fattigas skull de hade omkring sig. - >Taket ir nu helt och hillet im-
pregnerat med kemiska vitskor, och konservatorn f<irkla rar att det, lik-
som bordet pi vilket vir heliga Moder dog, skall kunna hilla i hundratals
ir till. Vi ir givarna mycket tacksamma f6r helften av vad detta kostade;
den andra halvan har vi si sminingom arbetat ihop, si att det hela 5r nu
slutbetalt. Vi bedja Herren itergilda givarnas stora godhet mot oss.>

Moder Elisabeth tillade i detta brev frin l95J att >stora skaror av

svenskar kommer alltj?imt hit fOr att bes6ka den heliga Moder Birgittas
dcidsrum, och alla tyckas gripna, di de limna det. Vi bedja Gud att min-
net alr den gamla helgedomen blir till vilsignelse fiir dem di de komma
hem igen.>>

Hur m8nga av dessa turister har jag inte under mina minga vistelser i
klostret vid den evigt springbrunnsusande piazzan sett komma ut ur virt
stora svenska helgons kammare, som nu iir kapell, och med tlrar i <igonen
fcirklara fcir systern som visat dem omkring der, att d.etta var lindi h6jd-
punkten av deras resa!

Vad lr det som r<irt dem si djupt? Ar det bara att, de liksom sett en
glimt av det gamla svenska visendet trofast blicka mot sig med bl&a iigon
och i en drikt som de kinner igen? Eller 5r det kanske nigot djupare som
r<irt dem? Kanske de kint en flikt av vad detta fjirran, f<ir linge sedan

avslutade helgonliv betytt av ofiirginglig h?ingivenhet f<ir ett evigt
trosmEl?
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I vilket fall som helst har de svenska resenirerna, Iven om det ej var
fcir mer ln en liten stund, blivit mindre frlmmande for den stora ro-
mersk-katolska traditionen och viirlden iin fiirut. Kanske detta rent av
vicker hos dem en spirande klnsla for det stora gemensamma kristna ar-
vet och den stora olyckan fiir Sverige att genom reformationen delvis
ha avskurits frin det. De fir mihiinda t. o. m. se en glimt av det eviga
samband som all kristen kultur skapar utifrin den klippa, vilken Kristus
lade som sin Kyrkas grund: den kristna, katolska enhet, f<ir vilken den
heliga Birgitta klmpade och hennes senfiidda dotter, Moder Elisabeth,
levde, arbetade och dog i trofast och glad offervilja! ln te, Domine, speraai,
non confund.ar in aeternum.

Anna Lenah Elgstri)m
Oblat O. SS. S.

Leunad.sd.ata

Moder Elisabeth Hesselblad ftiddes den 4 juni (pingstdagen) 1870 i Foglavik,
Alvsborgs lin, Vistergiitland. 1881 emigrerade hon till USA. Vid 29 irs ilder blev
hon iiverskiiterska, >superintendent>, vid Rooseveltsjukhuset, New York. l90l iiver-
gick hon till katolicismen och liimnade 1904 USA fitr Rom. 1906 ikliddes hon
ordensdriikten som birgittinnnnna semt avlade litet senare ordensloftenr. 1907-09
vistades hon som pivlig stipendiat i den heliga Birgittas kloster pi kontinenten och
i England fiir att studera den gamla birgittinregeln. l9l1 bitrjade den nya grenen
sitt ordensliv. l9l2 flyttrde kommuniteten till Yillino Sta Birgitta, l9l3-19 be-
bodde den Villa Corsica. 1919 byggdes i Rom klostret vid Via delle Isole. Klostret
i Djursholm kom till 192!, det i Lugano, Schweiz, 1924, i Iver Heath, England,
1931 och ordens klosterhem fiir gamla i Gennaro 1911. Till den heliga Birgittas
hus i Rom vidPi*za Farnese iterviinde orden 1931 och till Vadstena 193r.1936
iippnades ett kloster i Calcutta, Indien, och l9J6 ett i Connecticut, USA. Moder
Elisabeth avled den 24 

^pril 
19t7.
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KYRKAN SOM ORGANISATION
OCH ORGANISM

EKUMENISKT PERSPEKTIV

\ /[ i"g" kritiserar organisationen, och vi har sjiilva i en tidigare artikel
M (Credo 1957: J fi.) pekat pi dess fara, nar den blir stel och <iver-

driven, nir den uppfattas som en storher i sig sjilv. Men i verkligheten

kan vi helt enkelt inte undvara en viss organisation. Luther fick snart

uppdaga det. Hans f<irsta lidelsefulla protest riktades mot allt det minsk-
liga som han mtitte i sin kyrka, den katolska. Dd'tfot skrev han om den

babyloniska fingenskapen, de rre murarna som skulle rivas ned, den tvings-
troja som tron kvivdes i. Men si snart han sjllv skulle leda ett kyrko-
samfund, f<irstod han hur nodvindigt det var att organisera den nya kyr-
kan. Alla minns hur hlftigt han vinde sig mot svlrmarna, de religiirsa

anarkisterna.
Problemet d,r dfuf.or inte om kyrkan skall ha en organisation, ty en si-

dan kan hon naturligtvis inte undvara. Men frigan ir vem som skall

skenka kyrkan hennes organisation.
Vi kinner det lutherska svaret plt f.rigan. Organisationen lr nodvin-

dig, men lit oss civedimna den it furstarna, it den virldsliga myndig-
heten. De kommer att forvalta uppdraget blttre in prelaterna. Vi skall

koncentrera oss pi Guds ord och sakramenten, resten mi staten taga hand

om. Vi vet ocksi hur djupt denna instillning pri'glat. de lutherska lands-

kyrkorna och hur svirt det varit for lkta lutheraner att, vlnja sig vid
tanken att sjdlva iivertaga kyrkans organisation, fcir den hendelse staten

skulle bli en fiende.
Hur kom Luther pi den tanken att iiverlita det organisatoriska till

den virldsliga makten? Det var natudigtvis d;rfiAt att den civerdrivna
juridiska andan i ditidens Katolska kyrka var honom motbjudande. FIan

rcagerade ocksi hiiftigt mot skolastiken och klosterlivet av samma skil.
Han skilde skarpt mellan sjllens gudsfOrhillande och varje f<irs<ik till or-
ganisation. Men det Ir sikerligen icke den djupaste orsaken till Luthers

instlllning.
Lutherdomens hjlrtpunkt Ir att Guds nid inte skinkes som ett nytt

liv, av vilket minniskan blir delaktig och skall leva. Luther f6rkastar pi
det kraftigaste varje organisk f6rbindelse mellan mitt liv och min frlls-
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ning och motiverar detta med att frilsningen vore Guds verk allena utan
att jag bidrager nigot dirtill. Naturligtvis skall jag gdra goda girningar,
Guds vilja, det skulle bam fattas nir Gud f<irliter mig alla mina synder
for Jesu Kristi skull. Men dessa goda girningar bidrager inte till min
frllsning, de ir sannerligen den.virsta snara som ligges fcir mina f<itter.
Det som Luther 1r rldd for, ir att minniskan skall tilligna sig nigot av
det som kommer frin Gud. Hon skall inte tilligna sig nigonting. Dlr-
med ir minniskan avskuren frln varje organisk f<irbindelse med Gud.
Dlrfor ir antingen alla minniskor helgon i kraft av Kristi frllsning, eller
ocksi ir ingen minniska nigot helgon, ty vi 1r allesamman i grund f<ir-
dirvade. I varje f.all dr ingen minniska ett helgon pi grund av att guds-
livet i henne skjutit kraftigare skott. Luther fcirkastar offertanken i mis-
san, emedan den fcirutsltter att vi minniskor, i organisk forbindelse med
Frilsaren, bfu fuarn hans offerdrid till Fadern. Och Luther vill inte h<ira
talas om att kyrkan skulle vara organisk i kraft av att vi kristna 1r del-
aktiga i detta samma liv, ty vi ir alls inte delaktiga i nigonting annat ln
den foditelse som Gud sklnker oss, utan att vi har den minsta andel i
den. Gud allena handlar, det Ir Luthers uppfattning.

Det ir just derfor att kyrkan, enligt Luthers syn, inte mera ir en
organism som hennes organisation kommer att henga i luften. Nir denna
inte hngre fu det naturliga uttrycket fiir det av Gud givna samfunds-
livet i kyrkan, kan vem som helst taga ledningen. Organisationen lr en-
dast en borgerlig inrittning, si som danskarna siger om sin folkkyrka
efter Grundtvig. Och man f6rstir v'dl att det miste \ara en utmirkt liis-
ning, om staten ?ir villig att itaga sig det rent organisatoriska i kyrkan,
att stifta lagar, att utnlmna biskopar, att godkenna ritual- och psalm-
b6cker, att utkreya kyrkoskatt osv. Man tror ofta att det som luthera-
nerna har mest emot i Katolska kyrkan vore hennes organisation, men
det dr knappast riktigt. Det som ir ofcirenligt med den ikta lutherdomen,
det dr att hon gor ansprik att vara en frllsningsorganism.

Inte alla protestanter ir ense med Luther i detta avseende. Det ir sir-
skilt i reformerta kretsar, som leder sitt ursprung [rin Calvin, dir vi
mciter en helt annan instlllning. Annu mindre in lutheranerna f<irnekar
de reformerta betydelsen av en livsduglig organisation. Men de kinner
inte behov att overlimna alltfcir mycket till staten. Det hinger delvis
samman med Calvins spinda farhillande till franske konungen och hans
forbindelse med staden Gendve, medan Luther fann en beskyddare i sin
furste. Men det har ocksi djupare orsaker: Calvin lgde en mycket stor
organisatorisk begivning. Det betyder inte att han sjllv lmnade ordna
allt. ef.ter sin syn pi saken; det skulle ha legat i strid med hela hans re-
formatoriska instillning z all dra tillhor Gud. Men innu mer in Luther
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fastslog Calvin att Gud hlrskar suverlnt. Med absolut frihet fcirutbe-
stiimmer han mlnniskorna till himmelen eller helvetet; han ir verkligen
Herren. Han skall vara det ocksi i det reformerta samfundet. Det ir Guds
lag som skall bli bide kyrkosamfundets och statens lag. Man kan med

ratta tala om Calvins teokratiska styrelse: det ir Gud sjiilv som bestim-
mer. Kyrkan ir ett samfund som skall boja sig i lydnad fcir Herrens be-

stlmmelser. Det Ir fi kyrkosamfund som blivit organiserade i samma grad

som menigheten i Gendve under Calvins ledning, men det var likvll ingen

organisk ftirbindelse mellan Guds liv i oss och denna organisation. Lag och

evangelium h<ills str?ingt itskilda enligt reformatoriskt mdnster.
Helt annorlunda lr det med Ortodoxa kyrkan som man hlr ofta litet

missvisande kallar Grekisk-katolska kyrkan. Frin det hillet miiter vi ocksi
skarp kritik av Romerska kyrkans juridism. Och historien visar att de

orrodoxa, i likhet med lutheranerna, f<tr det mesta <iverlitit det organisa-
toriska till staten, fiirst i Bysanz, senare i Moskva. Vi vet vilken betydelse

denna grundinstlllning fitt med hinsyn dll f6rha[andet mellan kyrka
och stat i Sovjetryssland. Kyrkan ir dir van att hilla sig pi det rent re-
ligi<isa planet, varfcir hon ofta med ritt eller orltt ansetts vara en alltf6r
slavisk tjanare av statens intressen. Men det 1r mycket viktigt att legga
m?irke till att detta forhillande till staten hos de ortodoxa ir av helt annan
arr en hos lutheranerna och liter sig bettre f<irlikas med katolsk teologi

ln den lutherska stindpunkten. Ty kyrkan har hos de ortodoxa samma

organiska funktion som hos oss. Det har ging pi ging visat sig vid de

ekumeniska m<itena: kyrkobegreppet er hos dem alltigenom katolskt, vi
har det gemensamt. Det lr inte pi grund av otillr[cklig kyrkouppfatt-
ning som de iiverliter si mycket till staten. Det beror i synnerhet pi den

historiska utvecklingen och dessutom att de mer In vi sjllva fruktar den

fara, som vi ocksi pekat pi, nimligen att organisationen vid nigot till-
fllle kan gi ut 6ver det levande och organiska. Ortodoxa kyrkan stir p&

samma stadium som kyrkan gjorde pi kejsarna Konstantinus den stores

och Theodosius' tid. Di hade kyrkan Innu allt att ler^ sig i rent tekniskt
avseende. Hon kunde inte organisera sig sjilv utan att lina ftirebilder frin
det h6gtstiende samhllle hon levde i.

Katolska kyrkan diremot har i sin utveckling gitt ut6ver detta sta-

dium. Hon har tidigt erf.arit hur osikert det var att vara knuten till
staten: medan Romarriket bestod i Konstantinopel intill fjortonhundra-
talet, hade det gitt under i Visteuropa tusen 3r tidigare. Di tvingades
kyrkan att reda sig sjilv. Under Karl den stores regering mirkte hon
inyo vad det betyder att sta under statens formyndarskap. Men hon blev

vis av skadan, och med piven Gregorius VII kiimpade hon ih?irdigt f6r
sin ritt att sjilv v?ilja sin organisation utan inblandning frin nigot hill.
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Hon upplevde senare envildets tid, men dl var hon blttre ftirberedd att
miita utmaningen. Si sminingom har Katolska kyrkan byggt upp en fast-
murad lira om hur hon skall organiseras pi grundval av det organiska
liv och den organiska struktur, som hon mottagit frin Kristus sjilv, och

hur hon ledes av den Helige Ande som Kristus har sint henne och som

aldrig kommer att <ivergiva henne. Katolska kyrkan Ir helt ense med

Calvin att ledningen skall komma frin Gud, att Gud ar vir Flerre, att
hans vilja ir lag ftir alla mlnniskor. Men kyrkan riknar inte med att Gud
skall diktera fcir oss hur kyrkan b<ir organiseras. Hon finner riktlinjerna i
Guds uppenbarelse.

Kyrkan Ir inte rldd att ld,ra av profana lirarc, Hennes store teolog
Thomas av Aquino har, pi teologiens omride, Aristoteles en hel del att
tacka fcir, vil att mirka varken fdr dE teologiska problemstlllningarna
eller den organiska fcirstielsen av trons hemligheter men f6r den filosofi,
som gjorde det miijligt att systematisera trosliran. Pi etikens omride Ir
de katolska moralteologerna ocksi avhingiga av hedniska filosofer: de har
lert mycket av dem om sidana egenskaper som sannfirdighet, tacksamhet,
irlighet, vlnskap, storsinne.

Juridiskt sett har kyrkan lert mycket av de romerska fackminnen.
Kyrkan hyser inga betrinkligheter att. begagna sig av detta frlmmande
gods, just dirfdr att hon ir organisk: hon har sitt eget liv. Hon ir i stind
att assimilera det som kan assimileras och att fdrkasta det giftiga. Det ir
f6rdenskull som minga icke-katoliker undervirderar kyrkans organiska
struktur och talar om religionsblandning. Vi, som kinner den katolska
llran inifrin, vet att dessa frlmmande element inte llngre lr frimmande
men blivit en del av den katolska syntesen.

Kyrkan Ir inte rldd att mottaga den piverkan som hon miiter pi sin

vlg. Men i gengiild krlver hon att sjelv fi bestimma i vilken grad dessa

utifrin kommande element ir anvlndbara. Detta krav stiller hon inte
endast i sin organiska struktur utan iven i sin organisation, ty hon vet
att organism och organisation 5r {ast knutna vid varandra och piverkar
varandra. Det ir ett av Katolska kyrkans mest konstanta krav, att hon
fir miljlighet att sjilv organisera sig utan inblandning utifrin. Hon kan
mottaga impulser utifrin men ingen inblandning. Och nir hon under vissa

perioder av sin historia varit ofri i detta avseende, har hon alltid reagerat

h?iftigt och klmpat utan kompromiss fiir att itervinna sin frihet.
Det ir i detta sammanhang man btir studera kyrkans ansprik att Yara

ett fullkomligt samfund, dvs. ett samfund som ir i besittning av alla
sina organ. Inte endast Pius IX men lven Leo XIII och Pius XI har an-

vlnt uttrycket societas perfecta. De erkinner statens rlttigheter pi dess

eget omride, men de hevdar att kyrkan pi sitt omride fitt en liknande
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sjiilvst?indighet. av vl,r Herre sjilv, att hon helt enkelt inte har lov att
avsti frin den. Hon har ratt och myndigher att stif.ta lagar fcir att leda
sina medlemmar till deras iivernatvrliga mil, iven att bruka liimpliga
straff derest de <ivertrider hennes bestimmelser. Det ir sirskilt pi den
rktenskapliga lagstiftningens och skolans omriden som kyrkan tvingats
att f6rsvara dessa principer under senare tid. Detta beror pi att kyrkan
inte kinner sig ha rittighet att anse organisationen vara henne ovidkom-
mande for att dirigenom fi mcijlighet att leva sitt liv i fred, ry orga-
nisationen och organismen hdr samman, och ju mer levande en organism
ir, desto mer drager den fcirsorg om att organisera sig.

Kyrkan ir naturligtvis fullt pi det klara med att den organisation,
som hon skapar inom sig och omkring sig, inte ir av gudomligt ursprung.
Det som rr av gudomligt ursprung lr hennes rdtt, att sjilv bestimma.
Lagstiftningen och organisationen har ett mlnskligt ursprung, lven om
den Helige Ande slkerligen vid minga tillf?illen besjllat de minniskor
som skapat dessa yttre former. vi stir infcir en minsklig och inte en gu-
domlig faktor. Ddrror kan den ocksi utsrttas f<tr djupgiende fora"d-
ringar. Det som kyrkan organiserat, det kan hon ocksi omorganisera. Det
er ett misstag att alltid betrakta allt. det, som kyrkan gjort och gcir, si-
som en vrsentlig del av kristendomen. Pi si sett fdrfaller man litt till
formalism och fariseism. Hir kan det vara ber'attigat att tala om nrjd-
vindiga reformer inom Guds kyrka. Tiden kan distansera en viss orga-
nisation och gcira den olimpli g, ja rcntav skadlig. Det liv som Gud sjilv
skapar och den organism som han sj2ilv besjrilar skall inte rubbas.

Det rr dfu{tir att de prorestantiska reformatorerna artastat, kyrkans
oumbidiga organ som de blivit utsrdtta. Deras hra eliminerades som
gift. organismen kunde inte tila den utan att. lida skada. Genomgripande
reformer kan drremot iga rum i kyrkan, de kan t. o. m. vara till synes
lika genomgripande som sjllva den protestantiska reformationen. Men
forutsittningen ir att de uteslutande bercir det som minniskorna fcir-
ordnat. Dessa minniskor gjorde vil i att skapa dessa fiirordningar, men
deras efterfriljare har liknande uppgifter am l6sa. Man skall inte med
fcjrakt tala om minniskoverk. Kyrkan bestir av minniskor som anvinder
sina givor i hennes tjinst. D&'ir det iven rittmltigt att mlnniskor f.Fr
fcirendra det som minniskor istadkommit. Kyrkan gliimmer aldrig att
hon ir bide en levande organism och ett samfund av rationella vesenderr,
organism och organisation. Hon ver art det finns en skillnad mellan dem
bida och respekterar denna skillnad, men hon vlgrar att slita dem loss frin
varandra.

Det som enligt vir analys karakteriserar Katolska kyrkan, lr hennes
ansprik att sjllv f.i sorja f<ir sin organisation. Hon rlknar inte med att
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Gud frin sin himmel skall diktera hur hon b<ir liisa sina praktiska upp-
gifter. Guds nid ligger inte band pi mlnniskornas fria initiativ och ska-

parkraft, den ir tvertom deras bista garant. Kyrkan vill heller inte <iver-

lilta it andra, vare sig staten eller vilken annan myndighet det vara mi,
att organisera henne och lcisa hennes problem.

Sk?ilet fiir detta ansprik ir emellertid inte, sisom minga utomstiende
trott och f.ortfarande tror, att hon sciker makt, utan helt enkelt att hon

ir till den grad organisk, till den grad samlad kring det liv som hon mot-
tagit, frin Kristus och meddelar de troende, att .varie annan liisning skulle

synas henne onaturlig och skadlig. Levande som hon ir, kan hon inte iiver-
hmna sin organisation till andra, ty dessa blir aldrig i stind att begripa

hennes behov inifrin.
I det hinseendet kan man slga att kyrkan verkligen lever i. aciild'en.

Hon har sin plats bland de mlnskliga samfunden, liknar nigra av dem

i vissa yttre drag, fattar stindpunkt i ffigor som hon inte ir ensam om

att intressera sig for, har minga ber6ringspunkter med det minskliSa ten-
kandet och de olika kulturerna. Men likvel iir kyrkan icke au denna uirl-
den, ty det liv som skapar hennes organism och det mil som hon ir pi
vig emot ir pi intet sltt virldsliga. De ir i ordets rltta mening 6ver-
naturliga. Det ir minniskornas eviga frilsning hon har uppgiften att
tjdna.

Denna jimvikt ir av mycket upph<;jd art, och det kan inte fornekas
att den minga ginger hotats av minniskornas synd och oduglighet, makt-
begir eller feghet. Men nir allt kommer omkring, lr det dock inte pi
minniskor utan pi Gud sj?ilv som kyrkan Ir grundad. Dirfiir kommer
hon aldrig att gi under.

fr. Albert Raulin OP

LAXNESS OCH KATOLICISMEN

l\Tnr Laxness fitt sitt Nobelpris, instrdmmade frin itskilliga hAll -I \ mest frin katolska tidskrifter och universitet - bekymrade fr&got
om hans st?illning till katolicismen. Var han verkligen en god katolik
som avfallit? Eller hade han aldrig varit riktig katolik?

Avfrillingsf rigan ar slrskilt naturlig av det skelet, att de avfillingar
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som upptritt offentligt i frikyrkliga sammanhang under senare ir visat
sig vara antingen bedr<ivliga psykopater eller mycket syagt begivade
stackare som arr misstag blivit katoliker. Inte som om det skulle vara
om<ijligt att tlnka sig en man som, driven av vad han uppfattar som
sakliga motiv och vid fullt intellektuellt medvetande, limnar katolicismen;
begivade icke-troende har det funnits i alla tider, som Tor Andrae sirskilt
eftertryckligt uppvisat i en kend avhandling. Men sivitt mig Ir bekant
finns icke i samtiden nigon man som fiirst pi allvar upplevat och fiirstitt
vad katolicismen ir som tanke och liv och som dlrefter avfallit. Det ir
mot denna bakgrund frigorna om Laxness' katolicism - och pistidda
kommunism - f.itt sin vikt.

De kan numera besvaras. F6rtjinsten ir docent P e t e r H all be r g s.

Denne utmirkte forskare har i en tvibandig biografi <iver sin vin Laxness
(Den store aiiuaren, en studie i Laxness' ungdomsdiktning, 1954, och
Sknldens hus, Laxness' iliklning frfrn Salka Yalhn till Gerpla,19i6) l<ist

problemet om den islendske skaldens fiirhillande till katolicismen.
I ett ungdomsbrev skriver Laxness om Thomas av Kempis:

>En annan bok fann jag bakom ett skip hos en viin till mig i utlandet fiir sju ir sedan.

Den handlade om Kristi efterf<iljelse, och jag stack den i fickan, eftersom jag di inte
hade hilrt nigot om denne Kristus sedan fdre min konfirmation.>

Och i ett annat brev:
>Vilken honung det var fdr mig att gdra bekancskap med Thomas av Kempis! Under

nigra dagar har inget stitt si starkt f<ir mitt medvetande som det begrepp han kallar
bumility, och fiir att du pi ett ungefrr skall ftirsti vad han isyftar citerar jag f<iljande:
'Har du nigot gott hos dig, si tro dock biittre om andra, pi det att du mi bevara <idmjuk-
heten.'>

I ett senare sammanhang tackar han vlnnen som sklnkt honom boken
>kvillen innan jag flydd,e frin min orenhet och mina skendligheter i
Kcipenhamn i mars>:

>Detta medeltidens underbaraste evangelium, denna grlnsl<ist herliga bok, inspirerad av

friilsaren sjilv, hade i iretil legat or6rd i din bokhylla. En bok, som lr si upphtijd och
helig, att ?iven om katolska kyrkan hade brlnt tiotusen Brunoar, si kunde man med gott
samyete lida martyrd6den pi att en institution som frambragt en sidan bok inte kan vara
annat an den heligaste institutionen pi jorden . . . Denna bok fiirde mig fiirst till den
heliga katolska kyrkans port.>

Nu bdrjar Laxness religirisa liv. I juli 1922 - han [r di tjugo ir gam-
mal - skriver han om hur han hrt sig bedja, hur han llrt sig inse vad
orden >Ske din vilja> betyder, och han till?igger:

>Blott brikdelar av iigonblick kinner jag det outslgliga nalkas mig, och just hlr nr
omridet sorn jag nu siiker mest pi. Min ande har kallat och ropat; ty det ?ir denna nirhet
som jag istundar att stlndigt fi fiirnimma, ty utan medvetandet om en sidan gudomlig
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nirhet iir det visst och slkert, att mlnniskan aldrig kan bli till verkligt gagn ftir vlrlden
eller bli varse den viisentliga sanningen.>

Efter en tid hos bl. a. den danske prlsten Torkild Skat R/rdam i Rys-
linge, Fyn, kom Laxness i kontakt med Johannes Jp,rgensen, som han
tillskrev; denne ingrep genast och ordnade en glstplats f6r honom i bene-

diktinklostret St. Maurice de Clervaux i Luxemburg (vel att skilja frin
Clairvaux i Frankrike). Detta kloster er centrum fiir en b<inef<irening,
som Pius X stadfist den 8 mars 1910, Ior de skandinaviska och finska
folkens itervindande till den katolska tron. Bland noviserna fanns di sorn

nu flera nordbor. Hallberg pipekar ocksi, att denna tidskrift, Creilo,
under iren 1922-24 hade flera initierade artiklar om detta kloster.

Laxness kom till Clervaux i slutet av iret. Redan den 4 januari L923

kan han skriva till en vin:
>Niir ni skriver till mig hirnlst, heter jag Halld6r Kiljan Laxness. Den 6 dennes blir

jag diipt hir i klosterkyrkan med pomp och stit, och sjllve biskopen iiver hertigd6met giir
mig den 'itar,l' att komma i egen person fiir att fdrrltta denna hiigtidliga och heliga cere-

moni. ..>

Han hade siikt ett islandskt helgonnamn men icke funnit nigot. I
stlllet hade han valt martyren Kiljans (det irllndska Killena) namn som

han fann >lika isliindskt sorn t. ex. Kjartan eller Kvaran>.
Redan i december 1922 skfiver Laxness frin klostret:

>Hir har jag f& fcirsta gingen i mitt liv hamnat bland bildade mlnniskor. Dagarna
gir en i s'dnder, delade mellan arbete och biin. Den klokaste och llskvirdaste ildring jag

llrt kinna, fader Beda Ir min llrare i kyrkliga imnen och min blivande biktfader. H?ir
pi bergettiver den ljusd dalen (Clarauallis, Clervaux) ?ir Gud sjllv mycket nira.>

FIan tackar fiir undret, att han fitt >uppsti fl&n ateisternas och deka-
denternas djupaste helvete for att, sjiilv fcidas till denna tjlnandets vlrld>.
>Nu intar panteisterna, ateisterna och alla dekadenter ii. h. samma plats
i min tanke som spiritisterna, revymakarna och sportidioterna. Och nu
fiirst har jag lov att hoppas, att Gud ger mig kraft att rftretta nigot stort
for vldden.>

Det kan tilhggas, att Laxness senare, 1929, gjort en del kommentarer
till dessa brevstillen, dir han kallat dem >iiverdrifter> och >barnsligheter>,
och att han skrivit, att han vid denna tid f<irs6kte hos sig >fabricera> ett
syndamedvetande >i helgonens efterfiiljelse>. Hallberg visar dock, att hans

leda vid orenhet och synd var autentisk, likasi hans lingtan efter religiiis
sanning och frid. Men naturligtvis var han mycket ung och oerfaren. En
stor roll spelar hans avsky fdr den sexuella promiskuitet han iakttagit bland
studenterna i Kiipenhamn och sjilv deltagit i. Han skriver en ging under
denna tid:
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>Hiir skall j4 bara i all uppriktighet beritta fiir dig om min erfarenhet av liderlighet
och gudsmedvetande: sedan jag vixte upp har aldrig en vecka g&tt till iinda utan att jag

svirt lidit av det som Verkade kallar die Unruhe nach Gott - 
lingtan, oron efter Gud,

och detta icke mindre under de tider di jrg var som duktigast i att iivertyga mig om att
Gud inte fanns.>

I dagboken berattar han om sina vandringar utanf6r klostret och om
hur han di frestas av de vackra kvinnor han miiter. Han fir ocksi vissa

obehag av en novell, som han vid 17 &rs ilder skrivit och som nu tryckts
pi Island; den hette Synil och skildrade en prostituerad i Kiipenhamn.
Laxness miste i en insindare ursikta sig med att den skrivits lingt innan
han kommit i fiirbindelse med katolska kyrkan. Med >rodnad och pligsam
blygsel> tlnker han nu pi sitt >smutsiga skrivalster>. >Det enda som

innu stir i min makt ar att uttrycka min sorg ,6ver att denna avskyvirda
produkt kommit att se dagens ljus.>

En annan piminnelse om sitt gamla liv fick Laxness, di det blev klart
fcjr honom att han blivit far till en flicka: kanske har just denna hendelse,

siger Hallberg, bidragit till hans beslut att hmna virlden fcir klostret.
F{an nlmner, att detta barn betyder ett svert f<;rhinder ftir honom: han
'imnar nlmligen nu bli prlst.

Orn hans andliga utveckling under klostertiden vet vi en hel del. I mars
ir han starkt deprimerad - skakad av den uselhet han upptlcker inom
sig sj?ilv. FIan har en nlra vln, den unge danske novisen Bengt Ballin,
som dog i mitten av mars; Laxness skriver:

>Jag ir r?idd och pligad dessa dagar. Diidsfruktan iiverger mig nnstan aldrig. Kan inte
ztbeta... I natt var jag genomtrengd av fruktan fdr d6den. Vaknade om och om igen ur
min blund, jimtade mig av fasa 6ver att behtiva dii en ging och bad mina bdner med h<;g

rdst i beckmiirkret. Denna dcidsingest er en fdrflrlig hems6kelse i min sjbl. Och det gir
knappast en dag di den inte fyller min sjel f6r en lingre eller kortare stund.>>

FIan fcirsvarar emellertid i rader av brev sin kyrka och sitt klosterliv
mot vennernas nlrgingna angrepp. Silunda skriver han:

>>Sannolikt blir det ?indi h?idanefter mitt livs bestlmmelse att bli jesuitpater 
- 

att
intr'ida i kretsen av de dugligaste arbetare som pi denna jord slagits fiir Herrens sak. ..
Jag har inte f<irrln nu de sista minaderna fitt upp dgonen f<ir hur helig och mlktig den

mans kallelse iir som har fitt den id6n i skallen ett gdra processen kort med dekadensen

(ateismen, den andliga liberalismen etc. etc.) och arbeta pi uppvlckandet av de himlaborna
idealen. Fdr mig ir det blott tal om tvi extremer: den fiirra 'ir att ta tiotusen kvinnor,
den andra ir att scika niden att fi svettas samma blod som Jesus Kristus i iirtagirden i
Getsemane natten innan han korsfistes. Antingen fir man ge sig it djivulen med hull och
hir eller offra sitt liv och sin sjel f6r nigon gudomlig tanke.>>

Under denna tid blir Laxness' bestiende syn pi protestantismen grund-
lagd: han betraktar den med vrede och besvikelse, slrskilt sidan den
framu'ider pi Island, dlr den arma befolkningen i stillet fcir autentiskt
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andligt liv bjudes antingen liberalt utvattnad protestantism av mycket
uriliter typ eller ocksi billigaste spiritistiska vidskepelse; mot bida dessa

a.varter har Laxness ofta polemiserat.

Under klostertiden levde Laxness med i det liturgiska livet; hans dag-

b6cker ger bevis fcir hans allvar och karlek. Han liste ocksi Thomas av

Aquino, Ignatius av Loyola, Pascal, Frangois de Sales samt en rad moderna

kaiolska forf.attarc som Ren6 Bazin, Henry Bordeaux, Paul Bourget; klost-
fer var tydligen si pass gammaldags, att det inte hade tillging till t. ex.

Bloys arbeten eller iiver huvud kunde sitta Laxness i kontakt med den

verkliga katolska renissansen i Frankrike i irhundradets b6rjan - de

moderna iorfattare som her ovan anfdr6 er iu alla av ringa betydelse.

Kanske hade Laxness' utveckling blivit en annan, om han som ung fitt
stifta bekantskap med Bloy, P6guy, Claudel, Maritain - hela ,>le renou-

veau catholique en France>>. Nir Laxness finner t.ex. Bordeaux sta hiigt

civer alla skandinaviska och tyska fortattare i friga om > formbegivning
och sjilskunskap>, visar detta bara att hans orientering innu - naturligt
nog - var mycket grund. Han fick under sin tid i'klostret ocksi syssla

med egna skiinlitterera arbeten. FIan trdttnar pi Bourget som mcinster

och fir en ny impuls av Papini.
Den 4 oktober 1923 f.ir Laxness pi egen beglran skapularet som ,tobla-

tus saecularis>; han skriver: >>Det ir ett slags munkstind, fcirsivitt som

en oblatus ir fiirplikta d att leva ett kristligt liv, i den helige Benedikts

anda.>>

Av stor betydelse fcir Laxness blev bekantskapen med de mogna katolska

personligheter han mcitte i klostret, slrskilt Dom Beda Hessen, vars Por-
tritt fortfarande pryder viggen i hans arbetsrum, och som han alltjlmt
hiigt v6rdar. FIan skriver om honom:

>Niir jag sitter framf<ir honom, kinner jag hur han l6ser varje min tanke innan jag

uttalar den, och f6rstir varje rdrelse i mitt sinne Inda in i m'drgen. En vackrare ildring
har jag inte sett; det innerliga, barnsliga leendet viker aldrig frin hans ansikte, ej heller

htigheten och ron. Jag ttor inte det finns nigon filosof som han inte kinner utan och

innan.>

Laxness ser munken som en hiigre minniskotyp - >han ir en perso-

nifikation av ett hcigre stadium av verkligheten>. Ett starkt intryck pi
honom giir ocksi klostrets prior, Dom Alexander Ely - >olndligt string
pi ett olndligt milt sitt>. Priorn $vergir emellertid till en strengare

ord.rr, kartusianerna. Laxness skildrar gripen hans avsked frin sitt gamla

kloster:

>Han gav sig av hiirifrin klostret i gir morse, lika fullkomligt utblottad som Jesus

Kristus sjilv, inre med si mycket som en stav i handen. Med henderna dolda under axel-

kl?idet och munkhrttan framdragen 6ver huvudet, si gick han bort, och ingen fdljde
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honom till jirnv?igsstationen 
- han kom inte lingre klostret vid! - och sidan knackar

han sannolikt pa klosterporten i Valsainte i dag - ensam som Kristus, fattig som Kristus,
iidmjuk som Kristus.>

Si sent som 1939 skriver Laxness:

>Hiir skulle jag gt.rna vilja inflika, att fasten min och kristendomens vigar har skilts
it ungefiir si grundligt som man rimligen kan beglra, si ir det min erfarenhet och iiver-
tygelse att det finaste, ndlaste och i de flesta avseenden yppersta miinniskotyp som man
tiinner pi jorden, lr ett siirskilt slag av asketer som vissa av den Heliga Kyrkans ordnar
har lyckats skapa. Denna ofiirlikneliga mlnniskotyp iterfinns stundom hela v?igen upp i
kyrkans hiigsta prelatvirdigheter, ja i sjilvaste kurian, och det Ir ingalunda nigot undan-
tagsfall, att sidana gestalter beklitt pivestolen.>

Hcisten 1923 reste Laxness pA etr stipendium till Frankrike och direfter
till England. I Paris rikade han sin ber<imde landsman, den islindske
jesuiten och f6rfattaren J6n Sveinsson, som fiirelest i hela vlrlden om
Island och vunnit stor beriimmelse genom sina barnbdcker. Tvi veckor
bodde han i Lourdes; de som avvisar underverken dd,r kallar han >jong-
liirer, utan respekt f<jr fakta. I England bodde han hos kartusianerna i
St. Hugh's Charterhouse, Sussex, och deltog der i en retreft. Han skriver
derifrin:

>Med varje stund blir jag mer och mer iivertygad om att inget Zir virt att leva fiir
utom Gud; att man ingenstides finner nigon gl?idje, n&got mil, annat in om man helt
iiverlimnar sitt liv i sin skapares hlnder och tar Jesu Kristi kors pi sina skuldror.>

Emellertid kan man nu iakttaga vissa tecken pi tiveranstringning, fysisk
och andlig. Ffan klnner sig den 12 januari, di han kommer tillbaka till
London, >utmirglad, sdmnliis, nervcis och morbid>.

Den 26 januari var han i Bergen; dirif.r&n for han till Island. Dlrmed
ir hans katolska l:irotid tillanda.

Ffan stannar pi Island lg24-2, och f<irsciker di bl. a. ra srudenrexamen

- han lyckades utmirkt utom i marematik. Ffan konstaterar, att hans
exempel lockar somliga till efterf<iljd i hemlandet; bl. a. var han gudfader,
di hans ildre skaldebroder St6fan Sigurdsson konfirmerades i Landakots-
kyrkan. Frin Clervaux fick han ingen ny kallelse; tydligen hade de
erfarna fdderna der f6rstitt, art han lnnu inte var helt mognad och
avklarnad. Nir den hollandske kardinalen Villem van Rossum fiiretagit
sin inspektionsresa till de nordiska lenderna och di ocksi besdkt Island,
skrev Laxness en artikel, der han kontrasterade >den fiirgingna katolska
guldildern med det nuvarande lutherska barbariet>: >Vemod griper ho-
nom icke minst hlr pi Island, ett land som i sin katolska tid ?igt det mesr
lysande f<irgingna och sedan pitvingades det nyuppfunna kitteriet och
detta pi det mest brutala sitt.> >En skendligare kristendom In den som
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rider hbr i landet existerar icke.> F{an angrep ocksi som journalist den
florerande spiritismen i landet. Han utsinde l92J en katolsk program-
skrift, Ur katolsk synuinh"el, ett svar pi de angrepp mot katolska kyrkan
som hans vin och tritobroder Forbergur F6rdarson publicerat i sina

Brdf til Ldru.H.an publicerade ocksi nu sin f<irsta katolska roman, Undir
Helgabnik, vilken dock fick ett ganska kyligt mottagande.

Den stora sammanfattningen av och det fijrsta verkligt genuina ut-
trycket frjr hela sin katolska orientering gav Laxness emellertid i romanen
Yefarinn Mikli. Han for l92l til Rom och kom i maj till Taormina.
Omkring 1 oktober for han iter norrut, besiikte bl. a. germanisten och
islandsvlnnen Andreas Fleusler i Arlesheim vid Basel och var den 2L

oktober tillbaka i Clervaux, der han iterfick sitt gamla arbetsrum. Hir
avlade han den t5 jawari 1926 >profess> som oblat, dvs. l<;ften till
bekrlftelse av sin status som oblatus saecularis. Vid en stor ordensfest i
klostret h6l1 hans landsman J6n Sveinsson festtalet. Han besirkte belgiska
stider och kloster men stannade annars i Clervaux till i b<irjan av april.
Den 28 i samma minad var han hemma pi Island igen med romanmanu-
skriptet fardigt under armen. Han rikade genast in i vildsamma polemiker
och st6tte sig genom sin djiirvhet i vissa skildringar med de konservativa
kretsarna, varfdr han 6vergick till att skriva i det socialdemokratiska Folk-
bladet.

Den store ufruaren - som icke 6versatts till svenska - ir en ettrig
diskussionsroman, med bl. a. en rad utfall rnot ekumeniken: >Det var de

falska kyrkorna, liignens sk<ikor som stimde mtrte i Stockholm det heliga
iret och hrill ting. DIr its och dracks och talades borgerlig politik, men
ingen vigade erinra om Jesus Kristus annat in i fiirtlckta ordalag, ty
varje mcitesdeltagare var fingen i sin 16gn om Jesus Kristus>, heter det,
tlmligen orittvist. Romanen liter visserligen hjilten stanna i klostret,
men samtidigt innehiller den sjudande boken en ny tendens - en drag-
ning till skapelsen som sidan, till det fria minniskolivet. Hallberg konsta-
terar i boken bl. a. starka intryck av Bourgets Le dhciple men ocksi a1

Veiningers sexualfilosofi, av Strindbergs iktenskapssyn, av Victor Mar-
guerittes La garEonne, di berilmd och omtalad, av Giovanni Papinis Un
uorno fi.nito - dsssugsrn finns vissa demoniska inslag, hemtade ur Anque-
tils Satan coniluit le bal. Sj?ilv kallade Laxness boken >en katolsk roman

- en berlttelse om offer, askes och sjilafrid, en berittelse om sjZilvf<ir-

nekelsens herlighet>. Han har senare sjllv om boken skrivit:

>Den stora viivarens l<isning ger intet hopp. Kristendomens grundtanke ?ir helt ofiirenlig
med det jordiska livets grundtanke 

- det iir bdrjan och slutet i boken. Om Gud ?ir allt
och m'dnniskan blott bedrigeri och fiflinglighet, si ligger det i 6ppen dag, att minniskan
giir b?ist i att ligga sig ner och dO . . . Nar jag avslutat de sista kapitlen pi Sicilien hdsten
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7921, tyckte ja,g mig sti utblottad. Jag kunde inte tro, att det nigonstans inom tillvarons
grinser lingre fanns nigon trasa att skyla min nakenhet med. Jag var 23 it.>

Han beskriver, hur han under hemferden i Rom undvek sina vlnner
bland prlsterna, undyek att acceptera J6rgensens inbjudan till Assisi och
iterkom till Clervaux )>som en sinnesrubbad kvinna, som sciker upp sitt
barns grav. Naturligtvis var dessa portar hidanefter filr evigt slutna ftir
min sjil men jag visste, att even om alla utvigar var stengda, si skulle
dock munken Bedas vlnfamn alltjiimt sti mig oppen.> NIr han skildes
frin denne beundrade och llskade fadedige vin, sade denne: >Vir sehen

uns spiter, anderswo - wenn nicht hier.> Han siger ocksi en annan ging,
atthan, )>utan att sj?ilv vilja det, hade skrivit av sig kristendomen>.

Man kan siga, att i valet mellan den rena andligheten och den skapade

virlden valde romanens huvudgestalt den fiirra vlgen, medan Laxness
sjilv valde den senare. Detta hade minga orsaker. En ir hans oklara fijr-
hillande till kvinnan och sexualiteten. En annan Ir hans obekantskap med

katolicismen som verklighetsprogram, hans bundenhet vid tydligen alltfor
livsfientliga strcimningar inom klostervirlden, hans obekantskap med det
realistiska katolska tinkandet hos t. ex. Bloy, Claudel och Maritain. Den
unge Laxness sig i katolicismen uteslutande virldsfdrnekelsen, askesen,

mystiken. Kyrkan som institution i tiden, kyrkans sociala program, kyr-
kan som gestaltare av sa,mhillslivet, katolicismen som livsbefrlmjande fak-
tor - allt detta undgick honom vlsentligen. Resultatet kunde inte bli
annat in en kris. Religionen blev f6r honom en individuell angehgenhet,
och han lockades starkt av andra uppgifter - slrskilt aft kasta sig in i
det sociala reformarbetet pi Island. >>Den skijnaste kristendom i vira dagar

dr att grira trllen missn<ijd med sin lott, lara honom stllla krav, giira
revolution och bli till minniska>, skriver han efter hemkomsten till Island.
Han tilligger: >Vad Ir sk<inare In Kristus och hans kyrka? Ingenting,
det dr sant. Men priruum uiuere, clel,nde pbilosopbara.> >Ned med pre-
dikningarna. Upp med elektrifieringen av lantgirdarnal> IJppenbart ir,
etr Laxness m<itr en fdrildrad form av kvietistisk 1800-talskatolicism, och
att han aldrig kunnat rltt se katolicisrnens uppgifter ocks& utanfdr klost-
ren och btinekamrarna.

1927-1929 vistades han i Amerika och gjorde d& fif'dnga fdrsdk att
sli sig fram som filmdiktare och romanf orfattare - han misslyckades

totalt. Man mlrker under denna tid en hipnadsvickande kraftkinsla
och irelystnad hos den alltjimt mycket unge isllnningen:

>Jry ir d'vertygad om att jag kan tj?ina en million dollar pi ^tt 
gdre filmer pi jlim-

f<irelsevis kort tid . . .> FIan besegrades i Amerika och hyser sedan dess en djup misstro mot
detta land. FIan skrev hem: >Du fdrstir - 

jaghar ingenting att lita till i livet utom min
egen vilja och ofiirsLemdhet, och allt hjalps it att fdrsiika hilla mig nere, jag har aldrig
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blivit bjuden nigon chans i livet, allt som jag har gjort Ir resultatet av en otrolig kamp

och miida 
- 

jry har mist trlnga mig fram utan sympati frin nigot hill, trotsande mitt
eget folks hat och fcirakt och utlandets totala indifferens.>

Han iterkom visst icke krossad utan fast besluten >att vtritta nigon-
ting minnesvlrt fiir sin egen nations velferd>. M<itet med de arbetsliisa

i Chicago och minnena av ntiden pi Island gjorde Laxness till en fanatisk
socialist. Annu i Vinnepeg kunde han skriva: >Jag w'iftar ofta katolska
prester och gir alltid i kyrkan, nd"r jag tu hfu i stan.>> Men han glider
sakta ut ur sitt gamla liv. Hallberg vill gora gillande, affi han hosten 1927

verkligen helt briit rned sin katolska och ijver huvud kristna orientering
och hinvisar i detta sammanhang till en di tryckt essay Inledning tiII en

kritik au Kristustneduetandet. Men i sjilva verket lr det icke en troskris
Laxness upplever. FIan skriver:

>Likaledes het jag gett uttryck it min <ivertygelse att det religionssystem som den

romersk-katolska kyrkan representerar, 1r det fullkomligaste av alla religionssystem som

nigonsin frarntrdtt i vlrlden. Och jag hivdar detta med lika frank iivertygelse.>> Han
tilligger: >>Om inflytandet av och betydelsen av denna trosform i ttira dagar hat ja,g

diremot mestadels yttrat mig med ringa insikt.>>

Hans vig gir i viss rnin frin Rom till Marx. Men mlrk vil - detta

inneblr icke, att han fiirnekar religionens sanning eller sina egna religiosa

upplevelser. Det enda han icke kan finna ir, hur denna tro - i och f<ir

sig sann - skall kunna gciras fruktbar i kampen fiir fiirbittrade villkor
pi jorden. I Den store uiiuaren hade han, som Hallberg siger, >s<ikt Gud
i egocentrisk och fanatisk istundan efter fullkomning. Det hade f<irt
honom in i en itervlndsgrind som diktare.> FIan kom senare att i sina

stora romaner ge en lysande bild av Islands historia och samtida problem,
han blev mlnniskogestaltare och deltog ocksi i den sociala kampen -
under en viss tid med prononcerad sympari for den kommunistiska revo-
lutionen. Uppenbart 'it, att han icke dr vad man kallar en praktiserande

katolik - han ir bl. a. omgift. Men man finner icke hos Laxness spir
av en verklig troskris - han har aldrig statt upp och fiirkunnat, att han

helt misstagit sig och att katolicisrnen Ir 16gn och illusion; liksom han

pi vlggen i sitt arbetsrum bevarar och girna fcirevisar sin faderlige vln
Dom Bedas portr'dtt, bevarar han aktning fcir det heliga livet och fiir
Jesus Kristus och har lnnu under senare &r - t. ex. vid Skilholtsjubildet

- forsvarat katolicismen mot protestantismen, som han alltid f6raktat.
Men han har aldrig kunnat l6sa problemet att.frin den katolska tron och
det katolska dogmat stiga fram i samhillet som dels diktare, dels social-

reformator. Detta Ir icke kyrkans fel. Orsaken Ir dels att han icke velat
ofira vissa jordiska virden, dels att han vilseletts av en fiirildrad, kvietis-
tisk form av katolicism och f<irbisett de viildiga krafter inom kyrkan
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som skapat t. ex. den katolska fackfdreningsriirelsen, den katolska bild-
ningsverksamheten, den katolska forskningen, de katolska skolorna och
den katolska vlrldskamp€n mot kommunismen i dess barbariska ut-
formning.

Sista gEngen han tar upp katolska motiv ir i romanen Gerpla, en
hensynsliist drastisk vidrlkning med allt gammalt heroiserande av det
hedniska Island och ett avsliijande av Norges helgonkonung Olav den
helige, vilken hlr framstilles som en avskyvird hycklare. Laxness bygger
har till stor del pi dokument; Olavs ungdom uar fasansfull. Men han
f<irbiser, att Olav vixte, och att hans glrning lndi blev en helt annan
iin en vildsverkares och en tyranns. Man kan hur noga som helst belysa
Olavs alla minskliga svagheter - dirmed blir bara effekten av hans
glrning ?innu ofcirklarligare. I sjZilva verket gcir Olavs m?inskliga brister
det in tydligare, att det var Gud som anvinde honom som redskap;
Sigrid Undsets och Fredrik Paasches bdcker om helgonkungen ger besked
dlrom.

Vad en katolsk betraktare framf;3r allt noterar efter ett studium av
Laxness' imponerande utveckling, Ir den oerh6rda risken av en alltfOr
tidig och alltfOr ensidig orientering i katolskt liv. Lit oss antaga, att
Laxness hade kommit i beriiring med Jacques Maritain och med Paul
Claudel i stiillet for med de stilla benediktinerna i Clervaux - sannolikt
skulle dE hans utveckling ha blivit en helt annan!

Saen StolP,e

DEN KATOLSKA TROSSEGERN VID
RIKSDAGEN I VASTERAS :''27

H u g.o Y r w i n gz Gustau Vasa, krdningsfrigan ocb Yiisteris riksilag
1527. ltz s. med tysk resum6, Skrifter utg, av Vetenskaps-Societeten i Lund,
m 49, Kt. 16:-.

ren lJ23-tJ27 narkerar ett vildsamt brytningsskede i virt folks
historia. Den revolution, som di genomf<irdes, innebar icke blott att

Sverige vinde ryggen it Europa, utan iven it ett halvt irtusende av sin
egen politiska och kulturella utveckling. Den fredliga samverkan, som
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under senmedeltiden utmlrkt fiirhillandet mellan svenskar, danskar och
norrmln och som fitt sin politiska organisation i den stora Nordiska
unionen, brtits stinder genom det nationella konungadrimets iterupprlt-
tande i Stringnls lJ23.Fred och samfiirstind mellan Nordens folk ersattes

for sekler framit av krig och tvedrikt. Anda till tst+ kom Sveriges
historia att priglas av blodiga uppg6relser med sina nordiska granr.:'r.

Fyra ir efter konungavalet i Strlngnis inledde Gustav Vasa vid riks-
dagen i Visteris sitt angrepp pi den kristna Moderkyrkan. Detta ledde
till avbrytandet av Sveriges minghundralriga f6rbindelser med den vister-
lendska kulturkretsen i dess helhet. Fiiljden blev en kulturskymning utan
motstycke i vira hevder. I den kulturella isoleringens och utarmningens
fotspir f<iljde en anti-intellektuell tysk protestantism och en aggressiv
svensk militirnationalism, som i fortsittningen skulle ingi en oupploslig
f6rening. Annu i virt eget irhundrade m6ter oss detta ideologiska samspel

i si disparata fcireteelser som biskop J. A. Eklunds psalm >Fidernas kyrka'>
och Per Engdahls under vasakirvens symbdl kiimpande Nysvenska rcirelse.

Det ir knappast en tillfillighet, att den europeiska nationalismens kom-
promettering och bankrutt under det andra vlrldskriget, medvetet eller
omedvetet, lett till en str6mkantring i Sverige r6rande vir uppfattning
av det hindelsefdrlopp, i vilket Gustav Vasa intog en dominerande still-
ning. I en tidningsrecension 1946, ett ir efter andra virldskrigets slut,
konstaterade redan professor Erik Lrinnroth, att den traditionella Gustav
Vasa-bilden undergitt en markerad omnyansering och att >dragen av
frihetshjiilte och landsfader hiller pi att blekna bort>.1

Sedan'dess har Gustav Vasa och hans regeringstid utsatts fiir en alltmer
kritisk granskning frin vetenskapligt hill. Nyligen har den lerde huma-
nisten och hrdomshistorikern Sten Lindroth i Natur och Kulturs stora
litteraturhistoria med en anmirkningsvird sklrpa skildrat det kulturf6r-
fall, som blev fiiljden av den tysk-lutherska hrans infiirande i virt land.

Ett nytt bidrag till det vetenskapliga utforskandet av dessa skickelse-
digra hlndelser Ir nu senast lundahistorikern doktor H o g o Y r w i n g s

skarpsinniga och pi nya och delvis sensationella forskningsresultat rika
undersdkning Gustau Vasa, krdnlngsfrdgan ocb Vdsterds riksdag 1127,
Det torde knappast vara iiverdrift att beteckna detta arbete som ett av
de viktigaste, som publicerats inom svensk historieforskning under minga
ir. F<jr vir klnnedom om den svenska nationalstatens grundliggningsskede
ir Yrwings arbete av banbrytande betydelse.

I ett inledande kapitel redog<ir Yrwing fiir orsakerna till Gustav Vasas
nira fem ir linga f<irhalning av sin krtining. Konungens bevekelsegrund
till dr6jsmilet har hittills tett sig svirf6rstielig. Enligt medeltida betrak-

t Omtryckt i Ltinnroths essaysamling En annan uppfattning, s. 17i.
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telsesitt intridde nimligen en nyvald konung i sin fulla kungliga makt-
befogenhet fiirst genom den kyrkliga krciningen. Gustav Vasa hade valts
till landets konung den 6 juni 1523.Under de f<iljande iren levde Gustav
Vasa under hotet av en unionell restauration bide frin den avsatte konung
Kristian II och frin den nye danske konungen Fredrik I. Trots detta har
Gustav Vasa under varierande motiveringar 1r efter ir uppskjutit kr<i-

ningen, inda tills han strax efter riksdagen i Visteris pl<itsligt utflrdade
ka'llelse till det riksmcite i Uppsala, vid vllket han let kr<ina sig i jan. 1i28.

Vad har f<irorsakat konungens obenigenhet afi le:.a kr6na sig under
ircn 1523-27? Vid besvarandet av denna friga hlnvisar Yrwing till en

viktig politisk omstindighet: den kungliga valed, som avlagts i Stringnls,
var bara en ed tilil riket; kroningseden, som sedermera avlades i Uppsala,

var en ed till bide riket och kyrkan. Det ir denna h<igtidliga ed till kyrkan,
som konungen icke ville avligga, forcin den kunde avges utan det lagligen
fixerade antal l<iften, som eden enligt konstitutione'll medeltida praxis

omfattade. Detta lige har forst upp$ift genom riksdagen iYdst'eris lf 27.

Vad konungen dir efterstrlvat, var inte att komma i besittning av kyr-
kans egendom, ty ett sidant beslut har, som nedan ntirmare skall utvecklas,

denna riksdag aldrig fattat, utan att Senomtrumfa s&dana itgirder, som

realiter undergrivde biskoparnas politiska rirrelsefrihet och inflytande pi
de stora samhlllsfrigorna. F6rst hirigenom <ippnades for Gustav Vasa den

vig, vars ytt€rsta mil var det despotiska konungavildet.
Tiden efter konungavalet 1523 pr'dglades utan tvivel av svira finansiella

problem for Gustav Vasa. De tyska sindebuden frin Liibeck krivde i
hotande ordalag kontant erklnsla firr sin hj2ilp under befrielsekriget. Re-

dan nigra veckor efter valet ir konungen ocksi syssdlsatt med att samla

in allt kyrko- och k'lostersilver, som han kunde komma <iver. Bara frin
tre stift inbragte detta ej mindre In 2 000 liidiga mark silver.

Line- och utpressninSspolitiken mot kyrkan ledde emellertid redan i
b<irjan av iret 1524 till en altlvarlig konflikt med denna. I samband med

fcirnyade kungliga attacker mot Vadstena kloster hade begreppet helgerin
kommit till anvindning frin kyrkligt hill. Detta fiiranledde Gustav Vasa

att lnta den prolutherske Laurentius Andrer gora ett principuttalande,
enligt vilket kyrkans pengar var folkets. Dirmed hade konungen ofiiciellt
accepterat den lutherska lirans bolsjevistiska syn pi kyrkans egendom.

Motsittningen till kyrkan blev i fortsittningen skarpare' samtidiSt som

linkiipingsbiskopen Flans Brask, tidens enda pdlitiskt betydande Person-
lighet vid sidan av Gustav Vasa sjiilv, stimplade de lutherska hrorna som

samhlllsuppltisande och manade till kamp mot det tyska kitteriet.
I oktober LJ24 inkallade konungen ett ridsm6te till Vadstena. Fiire

motet hade Laurentius Andree utarbetat ett koncePt till de forslag, som
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konungen skulle framliggatdr ridsherrarna.Detta koncept har, som redan
K. B. Vestman pipekat, ett vida mer kitterskt innehill in de fiirslag, som
konungen slutligen frtmlade.2 Utriver detta har emellertid Yrwing gjort
den viktiga iakttagelsen, att konungen iven strukit ett ytterst adelsfient-
ligt avsnitt, som hevdade kronans ratt att indraga sivll det kyrkliga som
det virldsliga frilsets len. Om Gustav Vasas planer vid tiden for ridsm6tet
i Vadstena skriver Yrwing:

>Av konceptet torde framgi, att man ursprungligen tinkt ge mdtet en i virt lands
historia verkligt ingripande betydelse men retirerat. Ett beslut, som skulle befriat bisko-
patna fr|n skyldigheten att Il,tt inviga sig av piven i Rom, har varit planlagt. Rikets
finansiella niidl?ige skulle ha tagits upp och ridet skulle ha fitt diskutera, varifrin pengar
till rikets utgifter skulle tagas. Adelns och prelaternas ansprik pi l2in vid sidan av frilset
skulle ha tillbakavisats. Slutligen skulle sidana, som frin predikstolarna dundrade mot den

nya liran, ha stimplats som folkuppviglare och man har lven velat fi till stind en
meningsyttring om huruvida inte predikanterna borde iliggas att f<irkunna 'evangelium
och Guds ord allena'. Det ir nippeligen antagligt, att Laurentius Andrer helt pi egen
hand kan ha utformat dessa fiirhandlingspunkter. Aktionen miste ha varit f<irberedd en
tid, innan framsittningarna daterades. I minga avseenden erinrar ocksi innehillet i kon-
ceptet till dessa framslttningar om framsittningarna vid visterisriksdagen 1t27. Lik-
heterna tyda pi att syftena varit likartade.>*

Ridet har silunda tvungit konungen till retritt. Den kyrkliga och
virldsliga ridsaristokratien har lnnu pi hcisten lJ24 st&tt enad i frirsvarer
av det konstitutionella frihetsprogram, som under hela senmedeltiden
hindrat alla kungliga diktaturstrlvanden. Sannolikt 'ir det vid denna tid,
som planerna borjat mogna hos Gustav Vasa att soka krossa de katolska
biskoparnas politiska medbestlmmand.er'dtt i rikets angelegenheter. Med
riktig politisk instinkt sig Gustav Vasa i Katolska kyrkan den farligaste
fienden till ett kungligt envelde.

Under tiden 1t25-27 iterkommer som ett ofta upprepat tema i den
kungliga propagandan, att biskoparna ligga bakom oron i landet. Vid
eriksmlssan 1526 h6ll konungen ett bursprik med allmogen i Gamla Upp-
sala och riktade diirvid €tt heftigt angrepp mot kyrkans men. Syftet synes
ha varit att vinna allmogen fcir en aktion mot kyrkans ekonomiska makt-
stlllning. Detta har dock enligt killorna misslyckats. Bcinderna tog av-
gjort parti f<ir kyrkan och dess prlsterskap. Samtidigt visar sig en ny
tendens i den kungliga politiken. Genom ekonomiska fiirminer och pri-
vilegier borjar Gustav Vasa locka 6ver det virldsliga frilset pi sin sida
for att dlrigenom splittra ridsaristokratien. Hur dessa planer, som her
endast liter sig anas, slutligen utformades och f<irverkligades, blev uppen-
bart vid riksdagen i Vlsteris 1122.

' K. B. Vestman, Reformationens genombrottsir i Sverige, s. 200 f.
" FI. Yrwing, a. a., s. 40 f.
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Forskningen har tidigare gjort giitlande, att Gustav Vasa inkallat riks-
dagen till Siiderk6ping, sedermera f.6rlagd till Vlsteris, f6rst i det 6gon-

blick, di man ansig stunden inne att rikta ett dripslag mot kyrkan. Hela
denna uppfattning sammanhlnger emellertid med att man hittills inte
lyckats genomskida, varken vad Gustav Vasa ville uppni vid denna riks-
dag eller vad visterisriksdagen verkligen beslutat. Pi goda grunder oPPo-

nerar ocksi Yrwing mot den tidigare uppfattningen, att konungen skulle
ha valt tidpunkten. Di riksdagskallelsen utgick i april 1527,hade rcd:r;^

allmogen i Dalarna rest sig mot konungen under ledning av den s. k. dal-
junkern. Fara fiirelig, att upproret skulle sprida sig till andra landskap.

Det ir silunda snarast en akut krissituation, som framtvungit riksdags-

kallelsen, vilket inte hindrar, att Gustav Vasa sedermera anvinde uPProret

till en maximal utpressning mot riksdagen fiir att uppni sina politiska

syften gentemot kyrkan.
Strax fiire midsommartiden 1J27 sammantrldde riksdagen i Vister&s.

I konungens framslttningar till riksdagen Sterkommer den fiiregiende
tidens propagandatema: >kyrkornas fcirmin och deras anhang> uppviglar
dalkarlarna och allmogen i riket, och kyrkans min har genom kiip och

pant kommit <iver si mycket av rikets iord, att kronan och ridderskapet

nippeligen hade tredjedelen mot prester, munkar, kyrkor och kloster.

Genom denna upphggning har konungen siikt vinna, dels b6nderna' som

urskuldades fcir sina uppror, dets de vlrldsliga storminnen' som nu locka-

des med utsikten av en betydande ekonomisk vinst.
Tidigare har man starkt framhivt den roll, som skulden till Ltibeck

spelat under riksdagsfiirhandlingarna i Vlsteris. Silunda f6rklarar K. B.

Vestman, att kyrkoreduktionen beslutats ,runder det omedelbara intrycket
av den lybske skuldindrivaren Lamberr Beckers nlrvaro och verksamhet>.4

Samma uppfattning gir sedan igen i alla moderna arbeten om Vasatiden.

Det ir en av Yrwings minga viktiga resultat, att han kan avvisa denna

uppfattning som felaktig. Vad Gustav Vasa behiivde for avbetalningen

av sknrlden llL7, hade han redan pressat fram 1 J26. >Med all sannolikhet

firrhiller det sig si,>, skriver Yrwing, >att det lybska slndebudet Lambert

Beckers nirvaro i Visteris L527 arcangerats av Gustav Vasa mindre ftir
atr utnyuja honom vid fiirhandlingarna med riksdagen in f,iir att klargiira
f6r honom, vilket lige konungen bragts i genom sina strlvanden att skaffa

medel till skuldens betalning.>5
I Vlsteris har Gustav Vasa infdrt en, sivitt man vet, ny procedurord-

ning vid riksdagsdverliggningarna. Riksdagens fyra stind fdrhand'lade

icke lingre gemensamt utan stendsvis. Om avsikten med detta rrya ar-

' K. B. Vestman, a. a., s. 38J.
o H. Yrwing, a. a., s. 100.
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rangemang lemnar Per Brahe d. e. en initierad upplysning, di han skriver,
att Gustav Vasa preparerat stAndens stlllningstagande >per tertias personas

si ofcirmirckelige och lonnlige, som det skie kunde>. Metoden har uppen-
barligen haft god effekt. De virldsliga riksdagsstinden har skickligt f<irts

bakom ljuset riirande konungens verkliga syften. Som svar pi konungens
'framslttningar om, hur kronans och frilsets ekonomiska fiirsvagning
skulle botas, f<irklarade silunda bide bonde- och borgarstindet helt omiss-

tdnksamt, att de hensk<it fr&gan till konungens och ridets avgcirande. Att
Gustav Vasa avsig att krossa biskoparnas hela medeltida maktstlllning har
han emellertid icke bara lyckats d6lja f<ir riksdagsminnen i Vlsteris utan
lven fiir hela den senare historieforskningen fdre Yrwing. Vad konungen
sjllv 1 527 ville skulle framsti som mil och resultat, nlmligen att det en-

dast gillt att. r'ddda riket frin ekonomisk ruin, har egendomligt nog all-
mint accepterats under sekler.

Resultatet av riksdagsf<irhandlingarna i Visteris fdreligger i den s. k.
recessen. Den har u$tellts av riksridet men bekrlftats av frilset utomrids
jimte nigra ombud firr borgarna i menige mans vlgnar. Nigot egentligt
riksdagsbeslut ir det silunda icke friga om. Av de civerenskommelser,

som enligt recessen ingitts mellan konungen och de tre virldsliga stinden,
intager sjiilvfallet indragningen av den kyrkliga >rentan> en central stlll-
ning. Som redan D. Klockhoff pivisato, innebar emellertid visterisbesluten,
bortsett fr8rn Stertagandet av kronofcirleningarna och itergingen av de

gods, som adeln skinkt kyrkan efter 1454 (fiirutsittningen f6r adelns

medverkan vid beslutet), icke en total konfiskation av kyrkans gods utan
endast en indragning av de >iiverflodiga> inhorusterna, dvs. avkastningen,
av kyrkogodsen. Denna uppfa'ttning har sedan i alLt'-Inhet vunnit anslut-
ning inom historieforskningen, ehuru den gamla fdrestillningen om att
riksdagen i Visteris beslutat om €n indragning av kyrkans egend.om

alltjiimt lever kvar i den glngse f<irestillningen.?
Fiir Gustav Vasa var det emellertid lt27 fullt tillr?ickligt att fi indraga

den ><iverflodiga> avkastningen av kyrkoegendomen. Sedan kyrkan genom

riksdagsbeslutet i Visteris gjorts politiskt och fiiljaktligen iven rittsligt
fcirsvarsl<is, fanns, som utvecklingen ocksi skulle visa, icke lingre nigot
hinder f<ir den skrupelfrie monarken att tillskansa sig, vad han ville. Det
ir emellertid ett betydelsefullt historiskt faktum, att Sveriges riksdag och

folk arldrig givit sitt samtycke till de organiserade kyrkosttilder i stor
skala, som Gustav Vasa senare igingsatte.

Sitt mest sensationella forskningsresultat nir emellertid Yrwing genom
u D. Klockhoff, Danviks hospital I, s, 67 f. samt hos Yrwing anf. litt,, s. 105 n. 4f .
o Se exempelvis Odhner-Vestman-Forssell, Llrobok i fiiderneslandets historia f<ir real-

skolan, trettioandra uppl. (Stockholm l9i4), s. 104: >Kyrkans dverfltidiga egendom
skulle indragas till kronan...>

6-s73o72 Credo. 38:eirg. Nr z. 1957 81
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en analys av de tre virldsliga stindens 6verenskommelse i religionsfrigan.
I recessen heter det som bekant:

>Till ath botha then fierde bristen samtycke vi alle, ath hans Nade lather beggia par-

tena af lirarena till hopa komma och disputera i vir nlrvaro, att man motte htira hvilken
parten rettast hade, hvilkit ock si skede. Si e{fter vi icke annet fcirnumme antingen af
samme disputacie eller af theres predican, bn ett the hade god skel och icke annad pre-

dicade in Guds ordh, lova vi hans Nade, att vi thet rop, som i thet lrande var upkommit
i riket emot hans Nade, hvar i sin stad stilla vela och hielpa til att straffa them, som

sidant falskeliga utfiirde och bidhom ther alle om, att Gudz ord motte allestadz i rikit
renliga predicat varde.>"

Forskningen har genomgiende uppfattat d,etta som ett riksdagens god-

kinnande arr att den tyska protestantismen fritt skulle fi predikas i landet.
Med en, sisom det synes, invendningsfri bevisforing slir emellertid Yrwing
s6nder denna uppfattning bit f<;r bit.

Yrwings utgingspunkt lr hlr den s. k. ordinantian, som utflrdades av

Gustav Vasa och ridet i samband med siksdagen i Visteris. Det ir en

sedan hnge iakttagen egendomlighet, att ordinantian icke med ett ord
omtalar nigra religi<isa nyheter. Yrwing skriver:

>>I ordinantian borde ha funnits utrymme fiir deras (de lutherska kyrkominnens) id6er,

men aven her ero stadgandena inriktade pi den virldsliga maktens, dvs. konungens <iver-

h6ghet iiver kyrkan och pi den ekonomiska sidan i f<ir'dndringen. Nigra djupare ingrepp
i den katolska kyrkans iskidning dirutiiver innebir icke ordinantian.>>"

Redan under riksdagsdverhggningarna hade Gustav Vasa f<irklarat sig

vilja sti till svars fiir beskyllningarna att infdra en ny tro i riket. Pi detta
syarade ridet och frllset med en begiran,

>ath rena Gudz ordh mi blifva predikat allestidz effter Gudz befilning och ecke oviss

jirtecken, menniskio dict och fabel, som her till dags mykit skedt 'ir' och blifae ueil goila

gam bla c br h t eli ga si il u enior>.ro

Detta senare uttryckssett har flera tidigare forskare 
- 

bland andra
Belfrage och Svalenissll - 

velat tilligga en r€formatorisk innebirrd.
Yrwing visar emelleftid, att detta'ir en missuppfattning.

Omedelbart efter riksdagen i Visteris utslnde ridet den 27 juni 1527

ett brev till rikets olika delar angiende de vid riksdagen fattade besluten.

I detta brev slger ridet, efter att ha h6rt den vid riksdagen anordnade
religionsdisputationen, att ryktet om konungens fcirscik att infcira en ny
tro i riket >oredelige fort vara och ath the (som sades predika en ny tro)
icke predica annat en rena Gudz ordh och then tro, som the gode helge

" Svenska riksdagsakter I, s. 8i f.
n H. Yrwing, a. a., s. 111.
'o Svenska riksdagsakter I, s.77 f.
" S. Belfrage, Studier i svensk reformationslitteratur (Lunds universitets irsskrift 1932

nr 4), s. 24,26 och I. Svalenius, Gustav Vasa, s. 139.
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feder hlr i rikit predicade, niir christendornen har fdrst inkom>.Iz Dir-
efter lovade r&det att vederllgga alla sidana rykten och beglrde, >>ath clara

Gudz ord motte blifva predicat kringom alt rikit och bolles god'e gambla

c bris t eli ge s e il uiinior.LB

Med de hir kursiverade formuleringarna kan riksridet sjllvfallet icke

avse den lutherska hran. Enligt vittnesb<ird frin ridet, som b<ir varit vll
underrittat om vad som verkligen beslutades pi riksdagen i Visteris, har

riksdagen silunda manifesterat sin vilja att fasthilla vid den katolska

tron. Recessens formulering av riksdagsbeslutet innehiller med andra ord
en avsiktlig eller oavsiktlig redaktionell ftirvanskning frin det kungliga
kansliets sida. F6rhillandet blir begripligt, nir man erinrar sig att den

prolutherske Laurentius Andrea innu vid denna tid, oavsett titlar, till
gagnet var konungens kansler.

Samma uppfattning om riksdagsciverenskommelsens verkliga innebdrd
framligger ridet i innu mera detaljerad, form ett halvir senare. Omedel-

bart fiire sin kroning i Uppsala i januari 1128 vinde sig Gustav Vasa till
riksriden. Han bad dem meddela honom, om nigra klagomil f.6rel3g,

innan konungen ytterligare band sig vid regement€t. Riksridet tog fasta

pi konungens anhillan. Pi menige mans begiran och fijr undvikande av

framtida oroligheter krivde nu riksridet, att konungen icke skulle tillita,
att munkaloch nunnor fiidirpte sina kloster eller gifte sig, di detta var
>moth gode gamble cristelige siduenie>. Vidare borde konungen tillse' att
klostren hade resurser att uPPretthilla gudstjinsten t som belefvat vat i
Visteris>. Riksridet kr?ivde vidare, att vigselakten skulle fftas med mds-

sof, som av ilder och god sedvinja varit haver, att fastan skulle respekteras

och att de, som ito ki;tt pi f.redagar och lordagar skulle straffas.

Fiir riksridet har det silunda stitt klart, att Vlsteris riksdag lingt
ifriLn att ha rubbat, istlllet slagit vakt om katolsk tro, katolskt guds-

tjinstliv och kyrkobruk i Sverige. Gustav Vasa synes ha delat ridets
mening om vad som verkligen beslutats i Vlsteris 1527. Omedelbart sedan

han erhillit ridets svar, har han nimligen litit krona sig som landets

konung.
Hade Laurentius Andree och kretsen kring honom haft nigra vitt-

svivande reformistiska planer i samband med riksdagen i Vlsteris, fick
dessa snabbt skrinliggas. Riksdagen framstir, sedan den avklitts sin

nationalistiskt-historieromantiska mytbildning' som en klar manifestation
av svenskarnas vilja att fasthilla vid sin flderneirvda katolska tro. F<ir

Gustav Vasa var detta varken en iiverraskning eller nigot ovilkommet.

- Svenska riksdagsakter l, s.97.
1a F6r autenticiteten av uttrycket >holles .. ' sedvlnior>> se utredning hos S. Belfrage,

*a., s.37,
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Annu nigra &r synes konungen ha hillit de lutherska kyrkomlnnens fiir-
hoppningar om ett religionsskifte vid liv. Gustav Vasas politiska milsitt-
ning var emellertid en helt annan.

Hans frimsta strlvande hade varit att omintetgdra de katolska bisko-
parnas inflytande vid l<isandet av de stora politiska och samhelleliga fri-
gorna. Detta hade konungen redan uppnitt vid riksdagen i Vlsteris. Den
Katolska kyrkan, som i sekler varit konstitutionalismens och den politiska
frihetens sikraste stdd i landet, var snart lven ekonomiskt krossad. De
lutherska kyrkomlnnen, som icke klnde sin hirskare, hade tj2instvilligt
verkat f6r hans syften. Men sedan milet nitts, hade Gustav Vasa icke
behov av nigra protestantiska religionsforbattrarc.

Den fiiljande tiden skulle snart visa, att konungen betraktade dem som
f<irbrukade krafter i det politiska spelet. De hade fyllt sin uppgift och
kunde firljdriktigt avf<iras frin arenan I den Katolska kyrkans stllle
organiserades en nationaliserad statskyrka med konungen sjllv som h<igste

ledare. Tillviigagingsslttet piminner om liknande itglrder i vira dagars
osteuropa. Frin Gustav Vasas nya statskyrka var all politisk opposition
utesluten. Statsledningen beh6'vde icke lingre oroa sig f<ir en f6rkunnelse,
som <ippet stred mot dess politiska syften. Vlgen lig iippen for det av
Gustav Vasa itridda envildet. De fiiljande seklen kom ocksi inrikespoli-
tiskt att kinnetecknas av allt mera milmedvetna kungliga diktaturstrl-
vanden, utrikespolitiskt av en aggressiv nationalistisk lventyrspolitik, efter
vars fullstindiga sammanbrott det svenska folket firrst skulle tillnyktra i
b6rjan av 1700-talet.

Hans fdgerstad.
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En brygga till fiirsoning

I ftirsta numret av Cred.o f<ir inneva-
runde &r finns en h<igintressant artikel av

Sven Stolpe med titeln: >Ensidig ber?ittelse

om Columbia.> Artikeln ':ir en recension av

en bok frin detta land, som bland annat

skildrar striden diir ute mellan katoliker och
protestanter.

Man ir van vid en absolut of6rskrickt
ton frin Sven Stolpe. Han ?ir en man som

sjunger ut med vad han har pi hj?irtat. I
denna artikel s'dger han 

- 
pi tal om histo-

rieundervisningen i Columbias skolor 
- 

att
det ocksi lr hans egen mening att reforma-
tionen iir >ett av historiens svartaste brott>.
Han tilligger: >Minskligt sett er Luthers
gbrning den mest fcirddande som Vister-
landet iiverhuvud skidat.>

De stringa domarna mot reformationen
motiveras inte i artikeln. Pi ett annat stille
i denna finner man emellertid i ett citat
frin ett katolskt fiirsamlingsblad det ytt-
randet att >protestantismen lr ateismens

va88a>.

Hlrtill siiger Sven Stolpe korteligen:
>Att utpeka lutherdomen som ateismens

vagga f<irefaller riktigt, bevisbart riktigt,>
Det ir detta sistnimnda uttalande som jag
finner si siirskilt intressant. Vigar jag tro
ltt Credo skulle vilja iippna sina spalter f<ir
en diskussion? Jag tror den skulle kunna
mycket bidra till att rena luften.

Di skulle jag ,tilja fiirutskicka att den

som hlr ger sig in pi diskussionen handlar
helt pi eget samvete och alltsi icke pi
minsta sitt lr att betrakta som representa-
tiv fiir nigon som helst organisation, vare
sig kyrklig eller annan. Jag Ir angeligen
att understryka detta; hiir talar bara en en-
sam minniska. Vad jag hlr siger fir der-
fiir icke tolkas si: detta medges frin pro-

testantisk sida. Hela ansvaret fiir de f6ljande
tankarna faller pi mig personligen,

Nir jag kinner mig uppfordrad att in-
gripa, si Ir det helt enkelt ftir att jag ilskar
Luther, trots hans djupa neuros, som jag

tror mig vara mycket medveten om, Och
ibland kan kerleken se det som d<iljer sig

fiir fiendskapen eller likgiltigheten.
Jag ville gdra en tr3,gaz Ar det nigot

samband mellan Sven Stolpes mening att
reformationen ir >ett av historiens svartaste
brott> och tanken att >protestantismen

lr ateismens vagga>? Vill artikelfiirfrtt*en
ha sagt att eftersom lutherdomen i sina

konsekvenser leder till ateism, si lir den

brottslig?
Om det inte lr detta eller inte blott

detta som avses, kunde man inte di i
Credo 

- 
hir i ett av lutherdomens gamla

kernlender 
- 

llgga fram en sammanfat-
tande kritik av reformationen och Luther?
Vi behiiver ju si v'ril komma grundligt till
tals med varann. Naturligtvis Ir den ka-
tolska litteraturen fylld av sidan kritik och
vore man tillrickligt belist, skulle man inte
behiiva nigon klarhggande sammanfatt-
ning. Men vi kinner fiir litet till den ka-
tolska litteraturen hlr i landet; den miste
ju vara ett hav att iisa ur och redan ge-

nom sin v?ildiga omfattning svirtillgiing-
lig. Situationen i vlrlden ir inte heller si-
dar. att ett lkta samtal iiver grinserna
ostraffat kan skjutas itetil pL framtiden.

Att i en tidskrift publicera och stanna

vid si hiiftiga anklagelser utan nlrmare f<ir-
klaring miste ju verka olyckligt. Det miste
giira lutherska mlnniskor uppriirda och

sklrpa motslttningar som redan ftirut iir
hirda nog.

Bakgrunden till Sven Stolpes hiiftighet
iir det tema han skriver om, Och detta sy-

nes vara ett exempel pi fiirtal mot katoli-

8t
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kerna. Vildsdid mot protestanter i Colum-
bie synas i Sverige ha bediimts utan hln-
synstagande till hela den politiska bakgrun-
den i ett uppr<irt land och med fiirtigande
av vad protestanterna frin sin sida litit
komma sig till last.

Vad som skett i Columbia kinner jag en-
dast genom nigra korta notiser och genom

Sven Stolpes artikel. Men det tycks mig all-
deles i stil med en gammal linje, om hlr
hos oss historiska tilldragelser bed<ims i anti-
katolsk riktning. Jag kinner starkt att man
i Sverige varit och mingenstlde's alltj?imt
?ir djupt orittvis mot katolicismen. Aldrig
skall jag glcimma min hipnad nlr jag fiir
fcirsta gingen fick ett viktigt lktkatolskt
verk i min hand. Det var den tyska upp-
lagan av Silverio-editionen av Santa Teresa

av Avila. Vilken ny bild av klostren och
deras minniskor! Jag vintade hirdhet, fa-
natism och ofiirdragsamhet och tlnkte nir-
mast att suspekta sjiilvst?indighetstendenser
frin en nunnas sida 

- 
om nu hon och hen-

nes tankar <iverhuvudtaget tillerkindes ni-
gon betydelse 

- 
omedelbart skulle komma

henne att hamna hos inkvisitionen dlr man

skulle g<ira processen kort. I stlllet finner
jag personer av fiirunderlig ro och resning,
genomlysta, vll f<irfarna i en delvis be-

undransvird sjllas6rjarkonst. Visserligen
kom biktfiiderna ^tt mycket pliga henne
eftersom de linge 

- 
med en i de flesta

andra fall slkert vllmotiverad skepsis 
-vlgrade tro pi sanningshalten av hennes vi-

sioner och de rdster som talade till henne.

Men vilken mildhet och vlrdighet, vilket
mdnskligt fdrtroende i umginget, vilken
iikthet i samtalen, vilket djup, vilken hj?irt-
lig 6nskan att rldda en sjiil. Inte friga om
ftirdtimelse och straf blott darfdr ett tan-
kar och bilder, misstinkta som blendverk,
d<ik upp eller uttalades. Men tilmodig,
lingvarig begrundan av dessa fenomens
verkliga karaktir. Kloka och erfarnt rld
till nddviindig stillhet och iidmjukhet, till
ett dppet sinne fdr olika miijligheter. Na-
turligtvis allt detta blandat med mycken
minsklig ofullkomlighet, minga missgrepp.
Men slutligen hos allt flera iivertygad viss-
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het att den ande som verkade i Teresa var
god. En virme mellan henne och de and-
liga ridgivarna, iiverstrcimmande ljus och
gliidje mitt i sm'drtorna och tringmilen.
Och en stlndigt tilltagande viirdnad kring
hennes stora, friska, Skta och djupa mo-
dersgestalt 

- 
en vtirdnad som innu efter

hundratals ir miste vlrma inte minst en

kvinnas hjirta.
Oklart vintade jag intellektuellt m6r-

ker. Och vad fann jag? En brinnande vet-
girighet, en strivan till systematisering, till
analytisk klarhet, till pedagogiskt tydlig
framstillning. En underbar psykologisk

djuplodning. Vilja till stlndigt fdrblttrad
sjilvkinnedom, kerlek till vetenskapen och
till det vetenskapliga tinkandet, tillit till
kunskapens f6rmiga att ldsa svirigheter.

>Fdr Flerrens kerleks skull ber jag abe-
dissan till varje tid, att hon alltid av bisko-
pen eller provinsialen utverkar denna he-
lisa frihet, att hon ibland fir tillkalla liirda
min, fastin de inte Ir de vanliga bikt-
fiderna, si att hon sj?ilv och alla systrarna
kan fi tala med dem och meddela dem sina

sj?ilsliga angeligenheter, sirskilt nir der
fattas lirdom hos (de vanliga) biktfiderna,
hur duktiga dessa ln annars mi vara. Med
vetenskapen ir det nigot stort; den skin-
ker ljus it allt . . . Ju mer nid Herren vi-
sar er i bdnen, desto niidvlndigare ir det
att edra verk och er b6n vilar pi fast
grund.>> (VSigen till fullkomlighet, femte
kapitlet. )

Kort sagt, min syn pi katolicismen 
-f<irut priglad av stiirsta okunnighet 

- 
f<ir-

Indrades grundligt ni'r jag personligen
lerde klnna nigra geniala katolska fiirfat-
tare. Resultatet blev att jag fick tillging
till rika hjiilpkallor och att det uppstod en

f6rblivande tacksamhet f<ir den mottagna
hj?ilpen.

Si ?ir jag mer ln villig, jag Ir ivrig att
fi medge a,tt j^g tycker vi har fiirsyndat
oss i virt allminna sltt hir i landet att be-
dtima katolicismen. Jag lir ivrig att fL s'dga

att jag ocksi anser att det var nigot fruk-
tansvert som skedde vid reformationen di
en oerhdrd kulturkris kistes med si mycket
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krig, si mycken blodsutgjutelse mellan

kristna br<ider. Overhuvudtaget betraktar
jag broderkrigen i den kristna vlrlden som

hemska fiirbrytelser. Jag beglir inte blttre
in art f& komma till tals med en lrlig och

allvarlig medminniska om den saken. Jag

tror ocksi att Luthers outlekta ingest-

neuros var mycket iidesdiger. Det var pi
minga sitt en farlig sidd och vi har skdr-

dat bitter frukt.
Men lndi iilskar jag denne Luther' Jag

ilskar honom av alldeles samma anledning

som jag llskar Teresa. Jag himtar kraft och

styrka i bidas inspiration. Deras fullkom-
liga redbarhet griper och tinder mig, denna

bottenlrlighet som talar frin varje sida.

Jag 51skar deras sjllvstlndighet i t'dnkan-

det, heroismen i deras liv, deras osparda

mtida, deras innerlighet, deras brinnande
lingtan att hialPa minniskorna.

Och Teresa iilskar jag sirskilt ftir hen-

nes milda och stora besinning, hennes it-
minstone mot slutet av livet sunt utbalanse-

rade vlsen. Och Luther llskar jag sirskilt
och oslickligt fiir hans mod till ensamhet.

Aven jag mentr att drar man ut kon-
sekvenserna av Luthers glrning, si hamnar

man i ett slags ateism. Men gentemot den

syn pi saken som Sven Stolpe fdrfiktar
ville jag stillsamt slga och understryka, att
klrleken till Luther inte leder oss till vil-
ken ateism som helst. Hiller vi fast kon-
takten med den reformatorn och iivervin-
ner vi ingestneurosen, si leder han oss till
en av Kristus helgad och genomgl6dgad

ateism, ett tillstind dir vi med all inner-
lighet och all kraft kan bevara den ur-
sprungliga inrikmingen: >Detta ir mitt
bud till eder, att I skolen ilska varandra.>>

Intelligenta katoliker ir visserligen viil-
g6,rande skeptiska som man miste bli nlr
man sysslar mycket med si farliga ting som

driimmar och visioner. Men de har, sivitt
jag f<irstitt saken ritt, dock alltid fortsatt
att rlkna med att somliga drdmmar och

visioner har verklighetsavsldjande karaktlr.
FZr jag berltta om nigot som jag stendigt
tycker mig se f<ir min inre syn? Det ir den

visionen att en ny kulturkris 
- 

en mer

djupgiende in reformationstidevarvets -
skall kunna l6sas utan en fiiriidelse som

kunde bli dodlig for allt liv pi jorden.

Jag ser ftir mig en brygga slagen, en bro

av kiirleksfull och besinningsfull f<irstielse,

som strlcker sig iiver vredens och skrlckens

avgrund mot minniskorna pi iimse sidor:

mot de gudstroende och ateisterna i lika
min. Den bron ir slagen i Luthers efter-
fdljd - 

och i katolska geniers efterfdljd -
au ateister sotn Kristus 9rifrit, ldkt ocb hel'
gat.

Naturligtvis ,rlntar jag inte att man

strax skall fiirsti mig bettre frin katolsk

sida in frin luthersk. Men jag ir tacksam

till botten av mitt hjitta om jag blott fir
lov att berltta om min vision, att frambira
dess budskap. Jag lr tacksam om man inte

hinar och avskyr mig' Och om man hinar
och avskyr mig, si fdrblir lag likvll innerst

alltid glad 
- 

aft lA bira smilek fdr det

namnets skull, som det stir i Apostlagir-
ningarna.

Om sanningshalten i min driim vet och

pistir jag sjllv intet. Visar det sig att
drcimmen iir falsk och visionen ett bhnd-
verk, si mi det vara si. Vem kan uppresa

sig emot skeendets egen dom? Jag klamrar

mig inte fast vid iinskedrtimmar. Jag s<iker

blott sanningen.
Bistad Piskdagen och

19t7.
Annandag pisk

Birgit Lange

Det lr en heder f6r Credo att fi publi-
cera detta nobla inliigg av en respekterad

tidigare medarbetare, som utan att lr'ara

kyrkokristen indi upplevat och pi det ?id-

laste sitt gett uttryck f<ir si mycket av au-

tentisk kristen grunderfarenhet.
Huruvida en stiirre debatt kan etableras,

Ir ovisst; i v*je f.ill stir vira spalter dppna

f<ir sakliga inliigg. Fcir egen del vill jag bara

anf6ra fdljande.
Reformationen stir verkligen f6r mig

som den visterllndska historiens ojlmftir-
ligt stdrsta olycka. Jag ?ir fullt medveten

om dess historiska orsaker. Jag klnner v'il
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till vilka fdrhillanden Luther reagerade

emot, ocksi vilken dilig teologi han var
inspirerad av. Och det har fiir mig alls
ingen svirighet att mlnskligt-konstnirligt
tjusas av hans vildsamma och pittoreska ge-

stalt, med dess humor och ohyggliga nevro-
ser, dess bristande balans och - 

samtidigt

- 
pi vissa punkter djupt kristna erfaren-

heter. Lhgg miirke till det sista, fru Lange!
Ingen vettig katolik bestrider lengre, att
Luthers grunderfarenhet var autentisk kris-
ten. Niir han talar om sjllens hjelpldshet
utan niden, talar han ett sprik som alla
kristna i alla tider kommer att fdrsri. Hans
misstag 2t bata, att han tror att det vlsent-
liga, det lktkristna i denna upplevelse pi
nigot sltt skulle vare utestengt frin eller
ligga utanfdr katolicismen.

Att protestantismen ocksi kan alstra an-
nat en ateism, ir jag fullt medveten om;
jag h* massor av goda vinner bland Sve-
riges protestanter, Jag har heller aldrig be-
stritt detta. Jag har bara sagr, att luther-
domen historiskt sett Ir fiirberedelsen till
den moderna avkristningen och ateismen.
Denna sats Ir ingalunda ny 

- Jacques Ma-
ritain har utfiirligt lett den i bevis. Man
kan vara fascinerad av Luthers gestalt utan
atr derfdr behiiva blunda f<ir de fruktans-
vlrda f<iljderna av hans rrorsiga girning,

Ty miirk d.etta, ftu Lange: vi skulle
aldrig driimma om att tillhijra katolska
kyrkan, om den icke vore Kristi egen
kyrka, den kyrka som han sj?ilv uttryck-
ligen instiftat, som han lovat fylla och leda
med sin ande till tidens slut. Ett aldrig si
nobelt och uthilligt m'dnskligt samfund,
som t. ex. en svensk eller anglosaxisk sekt,
kan jag respektera, men jag skulle aldrig
drtimma om att ansluta mig till nigonting
si ftirg'dngligt. Jag kan endast tillhiira den
kyrka som iir Kyrkan sj?ilv. Kristi kyrka,
den evigt bestiende, den av hans Ande
ledda.

Om denna kyrka vore ett vanligt mhn-
niskosamfund, skulle den vara fylld av
liign. Den skulle di icke ha autenriska full-
makter att arbeta, Det skulle utge minsk-
liga pifund fiir att vara gudomliga bud.
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Det skulle litsas lga en gudomlig auktori-
tet och makt som, inte fanns fdr handen.
Ett sidant samfund finge Luther f6r min
del girna springa i luften.

Men Luther vinde sig i demoniskt trots
och i ofattbar f<irmitenhet mor I(risti eg€n
kyrka, sidan den existerat sedan hans egen
tid, och dirmed ocksi mot Kristus sjllv.
Vilket lidande kan fiir Kyrkans herre tin-
kas vara sttirre en att en ftirvirrad kristen
man, hlrligt utrustad av sin skapare med
vilja, geni och mod, vinder sig 

- 
med

missfiirstidda kristna argumenr 
- 

mot
Kristi egen kyrka och tillfogar den ett si
fruktansvirt slag, att de kristna sedan dess

iir splittrade och har f<irlorat det viktigaste
av allc, sin enher, sin sammanhillning, dir-
med ocksi en stor del av sin auktoritet in-
fiir miinniskorna? Ar icke detta djlvulens
finaste triumf, si vet jag icke vad det dj?i-
vulska skulle vara, De brister Luther sig,
sig en rad andra 

- 
Franciskus, Katarina av

Siena, Birgitta, Teresa av Avila, Dominikus,
Ignatius. Men ingen av dem drtimde om
diirf<ir gi till storms mot kyrken sjilv, ut-
sltta den av Kristus sjilv instiftade kyrkan,
vir enda triist och hillpunkt i detta liv,
fiir hat och f<irbannelser.

Luther hade otvivelaktigt en stor kallelse.
Det lr inte svirt att se, vilken vlldig g?ir-
ning han skulle ha kunnat utfiira inom
Kristi kyrka, om han bara velat gi samma
vig som helgonen 

- velat iidmjuka sig i
stillet fiir att hivda sig. Han svek sin kal-
lelse. Han ville sjiilv skapa en ny kyrka.
Han spelade ut sin egen lilla auktoritet mot
kyrkans samlade erfarenhet och orubbliga
auktoritet. Resultatet kunde bara bli en ka-
tastrof. Protestantismen remnade i hundra
sekter, var och en med sin egen teologi, och
de protestantiska landskyrkorna runnades
ut, fick en alltmera uppbliitt teologi och
blev till sisr si maktliisa som de iir i dag.
Om en upprorisk munk har ritt att kor-
rigera Kristi egen kyrka, si har naturligtvis
biskopen i Lund rlitt att korrigera evange-
lierna och peka ut okristna moriv hos t. ex,

.Johannes. 6ver huvud dr .varje reservation
miijlig och tillSten. Denna subjektivism,



-
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denna vigran att utgi frin den objektiva
sanningen, denne iver att ersltta det objek-
tiva med egna pifund, egna mer eller min-
dre flyktiga iivertygelser, fiir med niidvin-
dighet till intellektuell och andlig uppliis-
ning.

Det mest djZivulska i denna konflikt mel-
lan de protestantiska sekterna och Kristi
kyrka ?ir, att motslttningarna numera till
stor del lir inbillade. Stiindigt hiir man frin
protestantiskt hill, att Guds moder undan-
trlnger Kristus, att katolicismen ir antropo-
centrisk och rymmer glrningsliira, att hel-
gonen dyrkas som gudar etc. Allt detta ir
tomma pistienden. Enklaste sittet att be-

visa detta lr att lita en katolsk prlst sti
upp och ta stlllning till vad man frin pro-
testentiskt hill kallar katolicism. Om han

identifierade sig med dessa galenskaper,

skulle han iigonblickligen vara wingad att
l?imna sin tjiinst och sin kyrka, Vore det
inte derfcir rimligare att se efter vad ka-
tolska kyrkan faktiskt llr om Guds moder,
om glrningarna, om niden? Kunde en

fiirutslttningsliis sidan analys utfiiras frin
protestantiskr hill, skulle man till sin hiip-
nad finna, att men i irhundraden angripit
katolicismen fiir nigonting som den inte
stAr fiir, aldrig stitt f<ir, stiindigt awisar.
Man ville f<iresli den lutheran som ivrar fdr
sola lides att lisa Teresa av Jesus-barnet.
Han kommer der att iterfinna det auten-
tiskt kristna och evangeliska i Luthers id6.
Man ville be en lutheran, som ivrar f<ir det
nyuppteckta protestentiska kyrkobegreppet,
att ta del av katolicismens kyrkobegrepp;
han skall finna, att lutherdomen efter sek-

lers fdrvillelser nu ir pA v'is tillbaka till

contra

en syn pi den historiska, av Kristus instif-
tade kyrkan som katolicismen aldrig slippt;
felet lr ba;ra, att man inte ir konsekvent

och ocksi tar nlsta steg, dvs. inser att
denna historiska kyrka, av Kristus instiftad,
aldrig kan identifieras med ett samfund
som skapats av en upprolisk munk utan
miste vara den katolska kyrkan, sidan den

bestitt frin den dag Kristus gav Petrus
hans uppdrag. Det ohyggliga Ir, att si
minga av de anklagelser som protestanterna
riktar mot katolicismen lr falska. Motsitt-
ningarna finns dlr inte. Men man f<irmir
lnnu inte acceptera vad katolicismen fak-
tiskt ler och stir fiir.

Dlrmed lr inte sagt, att alla motsiitt-
ningar skulle vara inbillade; visst inte. Kvar
stir ett tydligt kltteri, vissa irrliror som

stir i tydligaste strid med evangelierna och

med den av Kristus ledda kyrkans ord-
ningar.

Fcirstir fru Lange kanske nu blttre, var-
fat iry, med sidan fasa betraktar reforma-
tionen, trots att jeg ir vil hemmastadd i
den moderna forskningen och kinner till
vilka autentiska kristna motiv som ingick i
dess komplex? Att det klart antikristna be-

klmpar kyrkan, iir lika sjllvfallet som att
horkarlen miste rasande angripa vad som
'rir renhet och oskuld. Men att kristna mo-
tiv kan mobiliseras mot kyrkan sjllv, det

ir en mycket v'drre demoni. Till denna

of*tbare olycka har en enda man skulden,

och det iir den geniale, olycklige, splittrade,
av dilig teologi, otemt temperament och

otuktad hlrsklystnad drivne Martin Luther'
Mi Gud fdrlita honom hans synd.

Saen Stolfe
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Simone Weil octr sanningen

Ingen initierad kan l5ngre bestrida eller
ens ifrigasltta Simone Veils rangstlllning:
hon ir en modern Pascal, en av de stora i
fransk litteratur.

Dhremot ir det en svirbesvarad friga,
hur mycket av hennes f<irfattarskap som
skall visa sig hillbart, hur minga av hen-
nes djirva teser 

- 
och erfarenheter 

- 
som

en ging skall komma att visa sig ofullstln-
diga eller direkt ohillbara.

Den katolska kritiken i Frankrike har
naturligtvis inte drcijt med att fiirs<ika
istadkomma en vlrdering av denna egen-
domliga katolik utanf<ir kyrkan, denna
mystiker som beklnde sig till kristendomen
och kyrkan men som iindi aldrig ville till-
hiira kyrkan. Det finns redan en hel lit-
teratur i imnet. Man kunde hinvisa till je-
suiten P. Rouqettes artikel >Le Mystdre de

Simone lfetL i Etudes (jan. 19i1), Marcel
Mor6s studie >La pens6e religieuse de Si-
mone \[eil> i Dieu Yiuant (nr 17) och
P. A. L6onard: >Simone Veil et l'apparte-
nance invisible )L l'6glise>> i SuPpldment till
La Vie spi.ri.tuelle (r 21, l9t2). Man bdr
ocksi lisa Pierre Blanchards Saintett
d'aujouril'hui, som ingir i Etudes car-
militaines> (19ta); boken finns f. <i. ocksi
pi tyska under titeln Heiligkeit heute, eine

Analyse der religi\sen Situation in Schrift-
tum unserer Zeit (Yerlag Herder l9J6);
den har genom sin analys av Gide, Sartre,

Saint-Exup6ry och andra ett mycket stort
allmint intresse.

I det f<iljande skall siirskilt Pierre Blan-
chards vlrdering av Simone Veil fiiljas.

Han biirjar med att citera P. Rouquettes
ord om att Simone Veil redan har utcivat
))ett stort, profetiskt, uppskakande, vllg<i-
rande och samtidigt farligt inflytande>>.
Han citerar en ung student som i Simone
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Veil framfcir allt ville se )>typen fiir den
moderna antikyrkliga frestelsen>>. Han be-
tonar hennes 

- 
kanske iidesdigra 

- 
bero-

ende av filosofen Alain, som en tid var
hennes lirare, han pekar pi hennes fiirvi-
nande intensiva avsky fdr det judiska 

- 
i

religion och politik 
- 

och han samman-
fattar hennes livs innehill i tre punkter:
1. en reell erfarenhet av Kristus; 2, en obe-
hagskinsla gentemot kyrkan; 3. ett avvi-
sande av kyrkan.

Var Simone \ireil till att bdrj:- med en
autentisk mystiker? I(an hennes Kristuser-
farenhet godklnnas? Blanchard menar att
detta ir fallet..Sirskilt viktigt lr att min-
nas, att hon sjllv f6re sitt mystiska mdre
med Kristus inte kinde mystikernas be-
skrivningar av liknande erfarenheter, ja
inte ens var villig att acceptera mystiken
som en form av erfarenhet. D?irtill kom-
mer upplevelsens autentiska, kristocentriska
karaktir, den fiirvandling av hennes egen

sjll som den resulterade i och dess dogma-
tiskt klanderfria innehill. Simone Veil var
en kristen mystiker, det var ingen annan
in Kristus hon m<itte.

Men kyrkan awisade hon. Det lr egen-
domligt att hon, som sjilv ofta varnade f<ir
att alltf<ir mycket lita till inre erfarenheter,
Indi alltid siger sig vinta pi att en inre
riist skall befalla henne att ansluta sig till
kyrkan, innan hon kan viga gdra det. Till
dess tror hon som bekant, att hon har en

uppgift utanf<ir kyrkan (och uppenbart ir
att hon har det: hur minga agnostiker har
hon inte f<irt fram till kyrkans triiskel un-
der senare ir, lven i Norden?). Hon kan
slga de varmaste, de mest uppskattande ord
bide om prister och om Lyrka, men lndi
Ir hon radikalt awisande. Kyrkan >fiirri-
der>> Kristi ande, heter det i La connais-
sance surnaturelle, ja, hon tvekar inte att
kalla kyrkan >>en r<ivaraktig och akten-
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skapsbrytande brud>>, >en falsk profet med

ett lamms horn och en orms sprik>, >apoka-

lypsens pseudo-profet>. Till sist ir det hos

henne inte alls friga om att venta pl teck-
net och sedan ansluta sig 

- 
hon tar stlll-

ning mot kyrkan, alldeles definitivt: man

miste vinda sig bort frin kyrkan, om man
iiver huvud skall kunna ni {ram till den

sanne Kristus.
P. Rouqette skriver:
>Simone Weils subjektiva gnosis it far-

lig, diirftir att hon skiljer Kristus och kyr-
kan frin varandra. Och denna grinsdrag-
ning ir den st<irsta lrtentr f*an ftir kato-
licismen i vir tid. Alltf<ir minga katoliker,
som tar avstind frin den protestantiska

tankens subjektivism och anarki och som

vill hilla fast vid den katolska trostradi-
tionens hela innehill liksom vid det sakra-

mentella livet, fiirhiller sig trots detta i
praktiken si som om kyrkan icke vore
Kristi kropp och som om liroimbetet icke
vore det verktyg som Kristi ande anvinder
sig av.>>

Flennes vln Gustave Thibon skriver
ocksi: >>Att inte vilja intrlda nir man re-
dan stir pi triiskeln, lr tecken pi ett stort
inre avstind.>> Den kanske alltftir vllvil-
lige och nigot okritiske dominikanen P.

Perrin tror att Simone Veil fiirr eller se-

nare skulle ha konverterat, om hon fitt
leva, Att mirka 1r di, pipekar Pierre
Blanchard, att Simone Veils Kristuserfa-
renhet ir f<irlagd till ir 193s, medan hen-
nes hiftiga awisande av kyrkan upptrl-
der iren 194243. Flennes vig gick alltsi
i denna mening bort frin kyrkan.

Gick den ocksi bort frin Kristus? Det
vet vi inte. Men frigan br viktig: kan man

tala om en ikta erfarenhet av Kristus, om

kyrkan kategoriskt awisas? F6rblev Simone
Veil verkligen trogen den nid hon en glng
beskirdes?

I sjilva verket ir det inte svirt att i
Simone \feils tlnkande uppticka en klart
kettersk linje 

- 
ett eko av hellenistiska,

synkretistiska och illuministiska tanke-
gingar.

Simone Veils farliga beroende av helle-

nistiska tankeg&ngar visar sig bl. a., pipe-
kar Blanchard, i hennes esteticism: fdr
henne tycks det egentliga sanningskriteriet
v^r/ - 

skdnheten, Hon klandrar kristen-
domen f6r att den offrat virldens skiin-
het 

- 
hir g<ir hon visserligen ett undantag

fiir Franciskus. I sjllva verket g<ir denna

besynnerliga id6, att hon aldrig kommer i
nirheten av en string kristen kunskapslira

- 
hon hamnar i ett slags irrationalism.

Var och en som llst Simone Veil klnner
hennes beundran f6r stoicismen. Hon be-
griper inte att kristendomen liisgjort sig

frin Stoan, hon tycks helt enkelt inte fatta
i vilken grad kristendom och stoicism ute-
sluter varandra 

- 
vilket annars hennes

stora franska f<iregingare Pascal, Male-
branche och Maine de Biran klart idaga-
lagt. Stoicismen fiirnekar syndens realitet
och n&dens oumberlighet, den pekar i sista

hand pi minniskans egen kraft att h6ja sig

dver sig sjilv. Simone Veil anser slllsamt
nog, att stoicismen ir full av ddmjukhet,
ja, att den stoiska dygden och den kristna
ir identiska.

Andra okristna antika tankegingar fdre-
kommer ofta hos Simone \(eil, Det ricker
att vara utan fri vilja fiir att bli Gud lik,
skriver hon en ging i La connaissafice silr-
naturelle, som iiver huvud 1r en hasarderad

och farlig bok, Hon kan ocksi n'rirma sig

tanken, att sanningen tillh6r anden, medan

allt kiittsligt 5r synd. >Aktenskapet ir ett
sanktionerat sk'dndande>, ir en av hennes

teser. Ja, hon skriver en ging: >>Om vi ir
fodda i synd, r'epresenterar uppenbarligen

f6delsen en synd.>>

Uppenbar 5r hennes synkretism. Den re-
ligiiisa sanningen Ir fdr henne syntesen av

alla religiiisa sanningar. Kristendomen biir
sisom katolsk integrera allting i sig, iven
vissa kitterier, som t. ex. manikeismens.

Alla religionet dt bra, och det 1r om<ij-
ligt att ordna dem i nigon virdeord-
ning. Hon meddelar att Platon !r en sann

mystiker och att >hela Iliadeo ir genom-

str<immad av kristet ljus, samt att Dionysos

och Osiris i viss mening lr identiska med

Kristus>>. Varje llsare av Simone Veil kiin-
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ner till dessa och minga andra liknande
passager. Simone Veil llskar sidana far-
liga paralleller. Hon jlmstlller Kristi flykt
till Egypten med Dionysos' dolda barndom,
judarnas passah-miltid (som iir en fiirebild
till nattvarden) med kaukasiska herdars
sakramentala miltider, jungfru Maria med
Demeter och Proserpina, gldmskans flod hos

Platon med dopet etc. Hon skriver en ging,
att Grekland, Egypten, Indien, Kina, vlrl-
dens skdnhet, varje ekta avglans av denna
sk<inhet i konst och vetenskap 

- 
att allt

detta >i samma grad som allt pitagligt kris-
tet har bidragit till att dverlimna mig som

fingen till Kristus>. Hon tilligger: >Ja, iin
mer. Kirleken till dessa ting, som ligger
utanfcir den synliga kristendomen, hiller
fast mig utanfiir kyrkan.>>

Slutligen anser Simone Veil, att man
framf<ir allt miste lyda vad man uppfattar
som den Helige Andes rop i ens inre, me-
dan man btir akta sig fiir minskliga rid,
mlnsklig ledning 

- 
dit rlknar hon kyr-

kans. Hon accepterar Joh. 14: 26 och
16: 13 men inte t.ex, Luk. l0:16.

Pierre Blanchard sammanfattar sin kritik
pi f<iliande sltt:

>Vad var det alltsi som saknades hos Si-
mone Veil f<ir att hon skulle ni fram till
den fulla sanningen, trlda in i den katolska
kyrkan, bli ett helgon? Frin intellektuell
synvinkel en allvarlig och grundlig teolo-
gisk utbildning, som kunde ha skinkt henne
en omfattande uppfattning av kyrkan, vil-
ken hon endast sig i dess m?inskliga aspekt,
Frin moralisk synvinkel en verklig <idmjuk-
het. I ett brev till P. Perrin erklnner hon,
att hon ir besatt av ett luciferiskt hdgmod.
Detta uttryck [r fiir starkr; man miste
stryka adjektivel men lita huvudordet sti
kvar. Som intellektuell siikte hon icke-va-
rat. Hon lekte med formler i stillet fiir att
leva i andens iidmjukhet. Hon ville inte
vara ett barn, iter bli ett barn, att vara all-
deles utblottad. Hur kom det sig, att hon
inte upplevde denna erfarenhet som hon pi
ett si utm'drkt siitt har skildrat? Varfiir
fiirverkligade hon inte den fiirutslttning,
som hon si klart framlagt: 'Niden iir upp-
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fyllelse, men den trlder till, endast dir det
rider en tomhet som kan ta emot den; och
det ir niden sjllv som skapar denna tom-
het.'>

Saen Stolpe

Erik Cinthio: Lund.s ilom-
hyrh-a under rotnansk tid. Acta Ar-
chaeologica Lunilensia, 19 57,

Under de senaste aren har genomgri-
pande restaureringsarbeten pigitt i Lunds
lrev<irdiga domkyrka, virt lands friimsta
monument frin romansk tid. Den antikva-
riska kontrollen av arberena har Riksan-
tikverien uppdragit it Lunds universitets
historiska museum, och i egenskap av as-

sistent vid museet har Erik Cinthio fitr sig
denna kontroll anfdrtrodd. Han har dir-
vid haft mrijlighet att studera annars svir-
itkomliga byggnadstekniska detaljer, och
resultatet av sina iakttagelser har han nu
framlagt i en akademisk avhandling.

Det fordras vetenskapligt mod att ge sig
i kast med de byggnadshistoriska problemen
kring ett monument, som sedan mer in
hundra ir tillbaka varit ftiremil f6r ve-
tenskapliga behandlingar, och f<ir 

^ttkomma med ett antal teser, som delvis stir
i starkast miijliga opposition mot hittills-
varande stindpunkter. Men det fordras
ocksi en utpr?iglad vetenskaplig konstruk-
tionsfiirmiga. Med hjelp av tvi metodiska
fdfaringssitt, dels en formanalys som be-
traktar byggnaden som en sluten enhet och
dels ett studium av betydelsefunktionen,
vlxer en byggnadshistoria fram, som ir
splnnande som en en detektivroman. Men
man skall dirfdr inte tro, ztt den ir li*-
liist som en sidan. Framstiillningen ?ir del-
vis ytterst komprimerad och vissa punkter
skulle ha behiivt en lingt utfiirligare be-
handling for ett bli tillgengliga iven fdr
lisare utanf<ir de rena arkitekturforskarnas
krets.

Det l<inar sig emellertid att f6lja med pi
det str6vtig i tid och rum, dlr Erik Cinthio
er firdledare. 1000-talets slut och framf<ir
allt det tidiga 1100-talet lr ett skede som
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priglas av stark aktivitet inom kyrkan. Det
ir den heliga Bernhards tid, en tid av

djirva prestationer pi den andliga odlingens
omride, bide konstnlrligt, filosofiskt och
teologiskt. Och det klassiska arvet blir re-
dan nu, si lingt fdre den egentliga renis-
sansen, ett kraftigt ferment, en fiireteelse
som avspeglas Sven i domkyrkans gestalt-
ning.

Ar 1060 delades Skine, som tidigare i
kyrkligt hinseende h6rt under Roskilde, i
tvi stift. I Dalby fick en av Hamburg-
Bremen invigd biskop sitt slte, medan ko-
nungen pi Lunds biskopsstol satte en engels-

man, som emellertid dog efter nigra ir.
Biskopen i Dalby flyttade di de elva kilo-
meterna till Lund, och Dalby med sin pi-
biirjade stora kyrka upphiirde at vara bis-
kopsslte. Om den allra f<irsta biskopskyr-
kan i Lund vet man ingenting men dir-
emot genom dokumentariska uppgifter att
Knut den helige pi 1080-talet lit bygga en
kyrka, som b6r ha varit i bruk fram till
1131. Om denna kyrkas utseende och om
var den legat har ritt mycket delade me-
ningar. Pi grundval av nigra murrester som

kommit fram vid arkeologiska trlvningar
samt ett i den nuvarande kyrkan kvarsti-
ende parti av en hiigmur rekonstruerar
Cinthio denna I(nut den heliges kyrka, som

alltsi skall ha legat inom omridet f<ir den

senare kyrkans murar. Den har varit en-
skeppig, omkring 40 m ling och mycket
hiig liksom samtida anglosachsiska kyrko-
byggnader. Ett inflytande frin detta hill
bestyrker ftirfattaren iven genom en hen-
visning till den kyrkopolitiska situationen,
som bl. a, karakteriseras av en strevan att
frigiira landet frin Hamburg-Bremens <iver-

hiighet och av en intim kontakt med Eng-
land.

Kring denna kyrka anlades, sedan Lund
f103 blivit lrkebiskopssite, under fdrsta
iren av 110O-talet en ny och betydligt
stdrre kyrka, Man torde ha b<irjat samtidigt
i bide iister och vister och fogat samman

de b?igge partierna f<irst nlr den gamla kyr-
kan kunde rivas, dvs. nir kulten kunde
flyttas tiver till kryptan i den nya kyrkan.

Vissa oregelbundenheter i den nuvarande
kyrkan betingas av detta tillvigagingssitt,
som inte alls ir enastiende i den kyrkliga
byggnadskonstens historia. Detta skede har
tidigare i allminhet stlllts i samband med
de stora katedralbyggena i Mainz och
Speyer. Aven hiir gir Cinthio sin egen vig
och finner de nirmaste parallellerna i om-
ridet kring Engelska kanalen.

Med Srkebiskop Eskil (113S) intrider en
byggnadsperiod, som framf6r allt prlglas
av den rika ornamentala skulptur, vilken
fitt sina impulser frlmst frin Italien, dlr
vid denna tid starka bysantinska och antiki-
serande stildrag giir sig g'illande. Till detta
skede h<ir absidens vackra och rena exre-
riiir, som ir ett exempel pi den konstnir-
liga sjllvstindighet som trots alla frim-
mande impulser pr'dglar Lunds domkyrko-
bygge och 96r det till ett av de stora ll00-
talsmonumenten.

Det har varit glidjande och nlstan fiir-
bluffande att se med vilken iver yngre
svenska konsthistoriker under senare ir Ig-
nat sig it symbol- och innehillsstudium,
medan formalsynpunkterna tidigare varit
helt dominerande. Surrealistiska och symbo-
listiska riktningar inom den moderna
konsten har vll her haft sitt ord att slga.
Vigar man tro, att det infdr den kristna
konsten vaknar ett om ocksi ofta omed-
vetet behov att ni fram till en djupare fiir-
stielse in gl:idjen <iver att ha gissat ritt pi
en gita? Cinthio har hir som katolsk fors-
kare haft miijlighet att ttinga in i och ana-
lysera sivlil bildernas som hela kyrkobygg-
nadens symboliska innebtird, si som det en-
dast ir miijligt fdr den som uppfattar des-
sa symboler som tidsbetingade tecken fcir
alltjZimt och fiir evigt levande realiteter.
Kyrkobyggnaden har lnda frin fornkristen
tid betraktats som symbolen fiir det him-
melska Jerusalem och detta iterspeglas bide
i helhet och detalj. Man vill glrna tro f<ir-
fattaren nir han slger, att symbolen kom-
mit till slrskilt klart konkret uttryck i
Lund, derfiir atr man hlr varit fri frin den
>belastning> som en liinge och rikt utveck-
lad formtradition kan utg<ira. Aven vid
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tolkningen av tvi reliefbilder av Kristus
och en iirkeingel har han pi grundval av

det ikonografiska faktum att Kristus blr
stola sisom tecken pi sin dversteprlsterliga
virdighet kunnat visa, att skulpturerna
miste ha varit placerade i nlrheten av al-
taret 

- 
troligen pi lektoriet 

- 
och stitt i

samband med gallikanskt influerad liturgi.

DagnY Arbman

Sigrid Undset: Katarina au

Siena. Stockholm 1957, Norstedts'

Nigra veckor fiire Sigrid Undsets ddd

frigade den i Norge verksamme, franske

dominikanen pater Lutz henne, hur det

gick med hennes bok om den heliga Ka-

tarina av Siena. Sigrid Undset svarade di:

- 
Den blir aldrig fardig. . .

Efter hennes d<id hittade man emellertid
ett stort manuskript pi hennes skrivbord i
hemmet i Lillehammer. Detta sindes fiir
kontroll till dominikanerna i Oslo och ri-
kade dlr i hlnderna pi den norskf<idde
priorn, pater Fritz Thorn. Han kunde litt
konstatera, att boken inte var helt avslutad,

och att den hlr och var inte kunde sigas

vara definitivt genomarbetad. Drygt fiirsta
helften av manuskriptet fdref6ll .uata tefi-
sliriven pi maskin. Den andra hllften av

manuskriptet kunde sigas scinderf alla i
tvenne delar. Av dessa forefoll den f<irsta

vara nigorlunda definitivt utformad, men

den var alltsi lnnu inte llmnad till ren-

skrift. Den sista fjardedelen befann sig diir-
emot >i vild oordning>. Arken lig inte ens

i riitt fiiljd. Det var silunda tydligt, att
denna del av boken inte befann sig i det

sliick Sigrid Undset skulle ha <inskat' Hade

hon fitt leva och haft krafter, skulle hon

otvivelaktigt ha fyllt ut, kanske disponerat

om och i varje fall bide sakligt och stilis-

tiskt bearbetat slrskilt denna sista del' m<ij-

ligen ocksi manuskriptet i dess helhet.

Det ir alltsi pater Thorns bestlmda me-

ning, att boken iir >et uferdig arbeide fra
S. Undsets hind>.

Uppenbart ir, att detta betyder en stor
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oligenhet. Sigrid Undset hade tidigare med
mlstarhand skildrat helgon 

- 
bl. a. i sin

storslagna bok om de norska helgonen 
-,

och hon var vetenskapligt skolad, hade fdr-
fattat vetenskapliga avhandlingar i medel-

tidens kultur och litteraturhistoria, Det
frapperar, nir man tar del av detta verk,
att hon bara objektivt berittar men tar
obetydlig eller alls ingen hlnsyn till den

stora vetenskapliga diskussionen under se-

nare ir om Katarina av Siena; jag tinker
sirskilt pi R. Fawthiers djirva arbete

Sainte Catherine d.e Sienne, essai de criti.que

iles sources (l-2, 1927, 1930), som vlckt
en sidan storm bland rittrogna dominika-
ner pi grund av sitt hlnsynsliisa underk?in-

nande av itskilliga klassiska klillor till hel-
gonets historia, och kanske framfdr allt det

mlrkliga arbete samme forfattare tillsam-
mans med Louis Canet utgivit under titeln
La ilouble ex|drience de Catherine Benin-
casa (1948). I s.iiilva verket befinner sig

Katarina-forskningen i en svir kris: strikt
vetenskapliga metoder har haft lika svirt
att bryta sig igenom i denna djungel som

nir det giller t. ex, Jeanne d'Arc.
Om denna diskussion finner man ingen-

ting hos Sigrid Undset, ehuru hon torde ha

kent till den; hon var lerd och omsorgs-

full. Till den som skriver dessa rader sade

hon stillsamt om sitt planerade verk: >>Jag

skall bara beritta, hur det gick till. . .>>

Risken ir emellertid, att hon kommit att
godtaga och utnyttja killor som knappast

hiller.
Vidare fir denna bok icke betraktas som

ett prov pi Sigrid Undsets stilkonst. Man
fir bl. a. komma ihig, att en annan 

- 
vis-

serligen h<igst ftirfaren 
- 

hand miste hop-
foga sirskilt sista avdelningens fragment,
stryka upprepningar, gdra iivergingar och

kombinationer. En skarpiigd llsare kan
trots detta her och var mirka oniijaktig-
heter i disposition och behandling av stofiet.

Man kan beklaga detta, ty naturligtvis
skulle det ha varit av stiirsta virde, om

Sigrid Undset med sina unika erfarenhet
och lerdom hade kritiskt tagit stillning till
hela gitan Katarina av Siena. A andra si-
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dan har saken ocksi sina f<irdelar. Detta ir
det arbete som blev Sigrid Undsets sista 

-det lig som sagt pi hennes arbetsbord, nir
hon avled. Detta lr vad som in i det sista
sysselsatte hennes tankar. Boken var visser-
ligen, om man si vill, ett bestillningsarbete
f<ir ett url:indskt f6rlag 

- 
hon brukade

siga, att den bok hon helst ville skriva
skulle behandla Linn6, vilkens bord hon
ocksi i v<irdnad kysste pi Hammarby 

-,men naturligtvis satte hon sig inte med obe-
r<irt sinne att skriva en bok om den kvinna
som blivit kallad historiens mirkligaste ef-
ter evangelierna. Vi f6,rs alltsi i denna litet
tungt skrivna och oferdiga bok mycket
nira Sigrid Undset sjllv, inte kanske i hen-
nes stiirsta krafts dagar, di hon lett l6ste

skenbart <iverminskliga uppgifter, utan i
hennes trdrta, delvis starkt fiirdystrade il-
derdoms da,gar, dL hon efter landsflykten
ftir nazisterna och den storartade produk-
tionen i Amerika under krigsiren intligen
kom hem till sitt land och sin gird igen
och skulle samla si.q till ett sista verk.

Suen Stolfe

Gunnar Rosendal: Yirt
katolsh-a afl. L:ur'd t 9 i 6, Gleerupska
Univ.-bokhandelns Ftirlag.

- Ydr allraheligaste tro. L:und
19i6, samma fdrlag.

Med en viss fiirvining frigar man sig,
om Rosendal verkligen inte vet bittre,
besked om avlatens teologi, in han visar i
sin bok om Svenska kyrkans >katolska arv>
(s, l0l). Menar han verkligen, att den ka-
tolska kyrkan pistir sig kunna beddma tids-
ordningen i livet efter detta?

Men faktiskt har Rosendal i vissa punk-
ter sdkt sig tillbaka frin Luther till den

katolska synen, si att han i viss min intar
en mellanstillning mellan lutherdomen och
den gamla kyrkan. En trogen lutheran
skulle knappast gi med pi att kalla lkten-
skapet fiir ett sakrament (s. 113 lL). En-
ligt reformatorn lr det ju ett iiusserlicb,
uteltllcb Ding. Ltther skulle siikerligen ha

virjt sig mot Rosendals krav, atr >teologi
och filosofi iter mEste m<itas> (s, Z\. Ach
Rosendals egen biskop, Anders Nygren,
skulle svirligen instimma i att teologi som
vetenskap lr f<irmer ln religionshistoria
(s, 2a). Si fiiljer Rosendal genom sin tros
hr.nehfrll och dess fdruts'dttningar delvis den
katolska kyrkan. Detta bekriftas genom
hans lilla broschyr om Vdr allrabeligaste
tro, ,tilken urarbetars som grundval f6r
undervisningen.

Osbys kyrkoherde lr dock ingalunda ka-
tolik. Det vlrsta Ir inte, att han anvinder
ordet >katolsk> i en frin det allmlnna
sprikbruket awikande mening, si att oini-
tierade kan vilseledas. Det som egentligen
skiljer honom frin Rom, [r hans sett arr
f.L tlllgdng till tron. Han granskar lerosats
efter lirosars och nir siledes fram till hela
sin tro i enskilda p3. .val,rndta ftiljande steg.
Han betjinar sig av ett slags induktiv
metod. Den katolska f orrnala principen 

-f<ir att anvinda facktermen 
- ir annor-

lunda. Katoliken sriidjer sig pi kyrkans
lirolmbete. Aven han bdrjar med en kri-
tisk granskning. Han utgir frin att priiva
llroimbetets berlttigande. Han frigar sig,
om det ir fiirsvarbart infiir f6rnuftet att
6verlimna sig it kyrkans ledning, Men si
snart han i den liirande kyrkan igenklnner
Kristi riist, kan han med f<irtroende bejaka
alla hennes liror. Si snarr han i den ro-
merska vilnaden igenkinner Herren (jfr
Mark 5: 49), har han nitt fram till hela
tron pi en ging.

Rosendals sl5ktskap med den katolska
kyrkan lr stor; kanske Ir avstAndet ennu
stdrre. \Y, K.

Ludvsig Herrling SJ: Ge-
schicbte der Kircbe in tlen Ver-
einigten Staaten. Berlin 19i4, Mo-
rus Verlag,

- 

Gescbicbte der katlcolischen
Kirche. lbid.

Utifrin mycket blygsamma, ja primitiva
utgingspunkter har i Ftirenta Staterna
inom mindre ln 200 ir en bide till antal

9t



-

Litteretur

och kvalitet mycket imponerande katolsk
kristenhet vuxit fram. Sjilva detta faktum
Ir kint i Europa, men betriffande frigan
hur det gick till, befinner sig de flesta bil-
dade europ6er i stor okunnighet. Denna ut-
veckling i USA och dess betingelser - 

i
kyrkans historia utan motstycke - 

fram-
stills av professorn vid Gregorianska uni-
versitetet i Rom, L. Hertling, pi ett sett
som g<ir hsningen av boken till en njut-
ning. Man '* f6tf.. tacksam, att han si in-
giende hinvisar till de geografiska och eko-

nomiska, kulturella och politiska fakto-
rerna, som den nordamerikanska kyrkans
utveckling var beroende av, samt att han
inte gliimmer att de stora linjerna till trots
lita si klara och viilnyanserade skildringar
av enskilda ledaregestalter framtrida, sir-
skilt av John Caroll, irkebiskoparna Cor-
rigan och Ireland samt kardinal Gibbons.

Lisaren i Sverige kan inte undgi att fun-
dera <iver, vilka av den amerikanska ut-
vecklingens erfarenheter som man pi s'dr-

skilt sitt skulle kunna tillgodogiira sig fdr
Sveriges del. Det lr framfcir allt tvi frigor
som i detta sammanhang tycks mig fdr-
tjina slrskild uppmlrksamhet' Fdr det
frirsta frigan om fdrhillandet mellan de

>nationella> fiirsamlingarna av uteslutande

bl. a, polsk, tysk, italiensk karakt'ir och

n6dvindigheten och strlvandet att gilra

kyrkan hemmastadd i Staterna, att lA:.a efi
inhemskt, amerikanskt katolskt liv viixa
fram. Utvecklingen i Amerika visar tydligt
den erfarenheten, att ju mindre man hg-
ger tonvikten pi denna friga, desto smidi-
gare kommer i ena sidan de invandrade
>>nationella> grupperna att alltmera assimi-

leras av immigrationslandets katolska liv,
men i andra sidan att ett fdr ensidigt beto-
nande av nationella egenarter hos detta
lands kyrLa kommer att i sin tur utestenga

visentliga krafter, som just pi grund av

kyrkans katolicitet skulle kunna berika den

inhemska fiirsamlingen.
Naturligtvis kan utvecklingen i Amerika

inte helt enkelt tjina som mall frir bedii-
mande av situationen i Sverige. Bl. a. fiire-
ligger ju den stora skillnaden att folk och
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stat i USA byggdes upp nlstan samtidigt
med kyrkan. A andra sidan har kyrkan
<iverhuvud taget fiirst kunnat fi fast fot-
flste i Amerika tack vare invandringen 

-ett moment som ftirtjlnar stdrsta uppmerk-
samhet hlr i virt land.

Den andra frigan bercir lekminnens in-
satser. De karakteriseras genom stor an-
svarsklnsla och stor iidmjukhet. odmjuk-
het i den fasta sammanhillningen sinsemel-
lan och med hierarkien. Ansvarsklnsla som

driver till girning. Dir finns inte bara
kvinnor utan ocksi mln som ber och som

med stor och of6tr6ttsam offervilja, bide
vad tid och pengar angir, hjllper till med

^tt byg9a upp kyrkan. Man behdver bara

tinka pi skolvlsendet eller pi National
Catholic \(elfare Committee, vars effek-
vititet inte minst efterkrigets Europa fick
en tacksam erfarenhet av. Betr'iffande lek-
mlnnens insats i USArs katolska utveck-
ling, si skulle man i denna tidskrift <inska

sig en sirskild studie iiver Orestes Brown-
son. Pi pristerligt hill ar en - 

frin
visteriindsk horisont nigot ensidig 

- 
in-

riktning pi den konkreta, praktiska sjila-
virden pifallande. Dir talas inte si mycket
om spekulativ teologi eller kontemplativt
klosterliv, men dess mer om den personliga

kontakten mellan pr?ist och f<irsamling'

Bide fiir prlster och lekmin hrr denna

bok om den nordamerikanska katolska kyr-
kans historia mycket att bjuda - 

inte fdr
atr utan vidare imitera utan fdr att lera. I
en senare upplaga skulle man girna finna
en vanlig geografisk karta <iver Staterna

samt nigra aktuella sammanfattande statis-
tiska uppgifter, t, ex. betrlffande stift och

fdrsamlingar, skolor m. m.

I detta sammanhang vill jag g*na hin-
visa till samme f<irf:s allmlnna kyrkohisto-
ria. Dlr sammanfattas pi ett mycket ini-
tierat och lettlist sltt allt det v':isentliga,

samtidigt som nya synpunkter anllgges be-

trlffande sambandet mellan det allmiinna
kulturella livet och sjilavirdsmetoderna,
mellan de geografiska fiirhillandena och

kyrkans tillviixt.
Peter Hornung SJ
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