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OPUS JUSTITIAE PAX.
12 mars inträffar för andra gången den årliga högtidsdagen av
pius XII:s kröning efter hans val i en konklav av en korthet, som
icke äger sitt motstyake i historien. Betraktat såsom begrepp t i d betyda
två år av en påves regeringstid mindre och likväl har denna relativt korta
tid varit tillfyllest för att giva tillkänna, att under ett tidsskede, då världskristendomen befinner sig i en svår kris, en personlighet av stora mått
bestigit påvetronen. Redan nu vet man, att Pius XII icke står sina stora
föregångare efter, icke i Leo XIII:s på lång sikt planerade diplomatiska
och förutseende blick, ej heller i Pius X:s ödmjukhet eller Benedikt XV:s
aristokratiska värdighet och mildhet, förknippad med Pius XI:s järnhårda vilja. I Pius XII har icke blott Katolska kyrkan erhållit ett överhuvud alr stor betydelse, utan har tillika hela den kristna världen fått
en kraftfull, oförskräckt forkampe för de kristna idealen. Icke blott
alla katoliker utan även hela den söndrade kristenheten måste vara intresserade i förverkligandet av hans planer.
Vad vill Pius XII? Vilka krav ställer han på folken och deras ledare?
Kräver han betydande fördelar för den Katolska kyrkan, privilegier för
Vatikanen eller utvidgning av dess världsliga makt? Nej, den Helige
Fadern har icke fordrat något för egen del, ej heller något blott och bart
för den Katolska kyrkan. FIan har fastmer uppställt ett >fredsprogram>,
vilket skall rädda världen och föra den mot en bättre och lyckligare
framtid om det fullföljes. Om man i ett kort och träffande uttryck
vill sammanfatta Pius XII:s strävanden, så behöver man blott citera derättlördigvisen på hans vapenskald.z Opus lustitiae Pax d.. v. s. Fred.en
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Vad den Helige Fadern fordrar är en verklig förändring av den andliga inställningen, en det godas revolution, en själarnas vändande hän
mot kristna grundsatser, en hela det offentliga livets genomsyrande av
kristen erik. I juli 1939 inflöt i en ansedd schweizisk tidning, de i spörsmål angående Vatikanen alltid väl underrättade Basler Nacbricbten, en
vatikanrapport, som väckte stort uppseende och som citerades mycket
i världspresen, alldenstund den just vid denna tid meddelade de påvliga
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S. Pilgrim
fredssträvandenas totala misslyckande. I denna artikel heter det bl. a.:
Det är måhända nu på tiden att något tydligare tala om påvens i många
hänseenden missförstådda och misstolkade förehavande. Det var mycket
omfattande, storartat, ja, näranog gigantiskt i sitt aspekt. Pius XII:s
avsikt syftade till världsfreden. En andlig förnyelse planerades, ett sanerande av Europa, ja, av hela världen. Men denna gigantiska plan var
icke skisserad av en världsfrämmande idealist, som lever i utopiska framtidsdrömmar. Ehuru Pius XII är diplomat, har han trott.på möjligheten
att förverkliga sina idder. Detta sitt hopp öste han ur sin djupa religiositet. Utifrån denna inställning hade han bevarat sin tro på statsmännen
och på deras ansvarskänsla.
Redan då kardinal Pacelli fu L93J av Pius XI, med anledning av jubileumshögtidligheter, sändes till L o u r d e s såsom påvlig legat, framhöll
han i ett anförande, att roten och upphovet till allt onr och till alla närvarande lidanden äro att söka i >Kristi detroniserande> inom det offentliga livet, i de breda intellektuella och proletära lagrens avfall från Kristi
lära, i jakten efter fantomen av ett jordiskt paradis, i vilket ingen plats
för Gud gives. Och kardinallegaten talade vidare om de makter, vilka
sätta en negativ och förstörande myt upp genremot Kristi mysterium.
Mot dessa makters alla hotelser och lockelser uppställde han Kyrkans
oböjliga kraft, denna kraft nämligen som rrer att lida m e d Kristus och
som icke dagtingar med antikrist.
Så snart som kardinalstatssekreteraren framgitt ur konklaven såsom
Pius XII, driijde han icke ett ögonblick att sätta sin plan för ett pånyttkristnande av världen i verket. Genasr i sitt första radiotal uttalade den
nye påven sin vädjan om fred. En fred, >som är en frukt av kärleken
till nästan och av rättvisan. Vi uppfordra alla människor till fred, till
en det goda samvetets fred i vänskap med Gud, till fred i familjerna,
vilka i Kristi kärlek böra leva eniga och endräktiga, till fred slutligen
också mellan nationerna i broderlig ömsesidig hj:ilp, i vänskaplig samverkan och i hjärtligt samförstånd>. Blott få veckor senare yttrade sig
den Helige Fadern med anledning av påskmässan i Peterskyrkan ännu
tydligare i denna riktning: att freden icke kunde komma, så länge nationerna läto den ömsesidiga förståelsen för varandra fattas, så länge högtidligt edsvurna pakter och ingångna förplikrelser icke längre hade något
värde. Utan ordning gåves det ingen fred och utan rättvisa ingen ord-

ning.
Så

ofta som under försommarens kritiska veckor bjöds honom tillfälle

att tala till en större allmänhet återvände den Helige Fadern ständigt
till samma krav och uppmaning: fred genom rättvisa. >Lycklig den
stat och det folku, betonade han
2

i

sina ord

till Bolivias nya diplo-

Opus lustitiae Pax
matiska sändebud, >vars härskare bemöda sig att göra det offentliga livet
öppet för Kristi verksamhet, f& att på detta sätt en kristen förståelses
och känslas anda må stabiliseras och alltmer fulländas i det offentliga
livet>. Och när den politiska spänningen vuxit ytterligare, talade han
vid det tillfalle, då den nyutnämnde p o I s k e ministern vid Vatikanen
introducerades, återigen om en >sann och varaktig fred, grundad på rättvisa, på folkens ära och frihet>. Han beklagar att, materialismens anda
avlägsnar Europa från gången tids religiösa ideal och framhåller att orätt
måste vara frukten av den inställning som giver den brutala kraften föreräde för rättvisans heliga ideal.
I ett budskap dll Kanadas kato- orsakerna till den allmänt rådande
liker yttrade Pius XII, att de djupare
oron och förvirringen i världen vore att söka i de lössläppta lidelse,rna,
som hindra mänskligheten att se sanningen och rättvisan. Allenast de

kristna grundprinciperna

och därvid

i all synnerhet

kärleken till

nästan
vore ägnade till- att finna en lösning. Rättvisan är fredens
beskyddarinna. Rättvisan och freden äro övermåttan stora andliga värden,

för vilka vi

måste bringa offer.

Ungefär vid samma tid (10/8) sammanfattade den Helige Fadern i
ett tal till venetianska pilgrimer på Castel Gandolfo sina
egna och sina föregångares personliga insatser, för att bevara världsfreden.
FIan sade bl. a.: >Vi ha från vårt pontifikats första dag försökt och gjort
allt vad som stod i Våra krafter, för att avvärja krigsfaran och för att
medarbeta i uppnåendet av en hållbar fred, som är baserad på rättvisan
och som lämnar folkens frihet och ära oantastade. Vi ha ålagt Oss klok
resery, för att ej göra det hos någon part svårare eller omöjligt för Oss,
att kunna arbeta till fredens förmån, medvetna om allt det, som Vi på
detta område voro och äro skyldiga Kyrkans barn såväl som hela mänskligheten. Vi vilja och våga icke ens nu uppgiva hoppet, att känslan för
måttfullhet och objektivitet är i stånd till att undvika en konflikt, som

efter allt vad man kan förutse, skulle överträffa den föregående i förruin. Vi upphöra ej att hysa förtröstan,
i
att folkens styresmän avgörandets stund skola rygga tillbaka för att
övertaga det outsägliga ansvaret av en appell till våldet.> Så följde den
24 augusti,i den sista, avgörande timmen, hans gripande r a d i o a p p e I I
till världen: >En allvarlig timme slår åter för den stora mänskliga
familjen, en stund av fruktansvärda avgöranden, för vilka Yärt hjärta
ej kan vara ointresserat, icke ointresserad Vår andliga auktoritet, som
kommer ifrån Gud, för *t leda själarna på rättvisans och fridens väg.
Här äro Vi. . . , ej beväpnade på annat sätt än med sanningens ord och
stå ändå över de politiska stridigheterna och lidelserna. Vi tala i Guds
namn . . . Det är med förnuftets makt och icke med vapnens som rättstörelse samt materiell och andlig

S. Pilgriru
visan banar sig vägen. De riken, som icke äro grundade på rättvisan,
bli icke välsignade av Gud. En politik som är frigjord från moralen,
förräder den som vill ha den sådan. överhängande är faran, men det
är ännu tid. Intet är förlorat med freden. Allt kan vara förlorat med
kriget. . . Vi bönfalla dem (de starka och mäktiga) f.ör Kristi blods
skull, vilkens världsbesegrande kraft var saktmod i livet och i döden.
Och i det att Vi bönfalla dem, veta Vi och känna Yi, att Vi ha med
Oss alla rättsinnade, alla dem som hungra och törsta eftqr rättvisa, alla
dem som redan nu lida smärta genom livets ondska. . . Med Oss är hela
mänskligheten, som förväntar rättvisa, bröd, frihet, ej järn som dödar
och förstör. . . Med Oss är den Kristus, som har gjort brödrakärleken
till sitt bud, det fundamentala högtidliga budet, till sin religions substans,
till löftet om frälsning för de enskilda och nationerna.>
Den 20 oktober utkom encyklikan Surnmi ponti.ficatus, vilken framkallade instämmande och beundran i hela världen vida ut över katolska
kretsar. T. o. m. vänsterriktade tidningar i neutrala länder förklarade,
att påven såsom de neutrala makternas högsta potens hade talat i religionens och sedlighetens namn. Vi behöva här blott hänvisa till de ställen,
vilka direkt hänföra sig till här berörda tema. Det säges bl. a. där:
>Komma de fredsfördrag och den nya internationella ordning, som skola
f.ölja p& detta krig, att besjälas av rättvisa och billighet för alla, av en
anda, som befriar och skapar fred, eller skola vi se en beklaglig upprepning av gamla och nyligen begångna orättvisor? Erfarenheten visar, att
man förgäves väntar en avgörande vändning enbart av den blodiga utgången av härarnas sammandrabbningar. Segerns timme blir en triumfens
timme för det läger, som lyckas vinna den. Men den blir även en frestelsens timme, då rättvisans ängel åtföljes av våldets demon. Segrarens
hjårta hårdnar allt för lätt; måtta och förutseende klokhet förefalla som
svaghet. De sjudande mänskliga lidelserna som underblåsts genom lidande
och umbäranden, skymma of.ta blicken även för ledarna själva och göra
dem oemottagliga för mänsklighetens och rättvisans råd, vilkas röster
tystas ned och kvävas av det omänskliga Voe aictis! De avgöranden och
beslut, som fattas under sådana förhållanden, riskera att bliva orättvisa
under rättvisans täckmantel.> Bland vår tids stora villfarelser är det
framför allt två, som föra till ödesdigra konsekvenser: Man glömmer
den mänskliga samhörighetens och kärlekens höga princip, och man vill
lösgöra den statliga makten Lrän varje samhörighet med Gud och bundenhet vid en övervärldslig lag. >Nationernas räddning kommer icke genom
yttre medelr g€oorD svärdet, som visserligen kan påtvinga fredsvillkor men
ej skapa fred. De krafter, som böra förnya jordens ansikte, böra komma
inifrån andenr, från aktningen för naturrätten och från den gudomliga
4
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uppenbarelsens ljus. Man måste på nytt i religiöst och andligt avseende
uppfostra människorna efter Evangelii och Gudsrikets grundsatser.
Encyklikans huvudaccent ligger ingalunda vid en återblick på förgångna
händelser, utan den hänvisar med särskilt eftertryck till den f r a m t i d,
inför vilken Europa, ja, världen står. Vill man dll fullo förstå Pius XII:s
avsikter, måste man taga i betraktande de av honom gjorda uttalanden
alltsedan hans val för att kunna fatta den klara obrutna linje, som han
därvid fullföljer. Man kan sammanfatta denna avsikt i en enda kor[ sats,
lydande sålunda: En andlig förnyelse, ett sanerande av Europa, ja, av
världen har planerats. Pius XII visar dem, vilka vilja se det, helt tydligt
och klart, hur denna framtid måste gestaltas och utformas. Om staten
skall fyllas av kristen anda, måste hela samhällets urcell, familjen, återgivas den självklara rätten att uppfostra barnen i denna anda. Ur kristna
familjer skall då den stat åter uppstå, som icke försöker förbanna Gud
ur det offentliga livet. Såsom ett huvudvillkor för denna nya ordning
uppställer den Helige Fadern vid ett senare tillfälle åter igen, att regeringarnas ansvariga män avstå frän att dyrka makten och att missbruka
den mot rätten.
I sitt tal på j u I a f to n e n 1939 till kardinalkollegiet uppställde Pius
XII följande riktlinjer för en rättvis fred: Försäkran om rätt till ett
eget statsliv och oavhängighet för såväl starka som svaga nationer. Avrustning. Skapande av internationella organisationer för genomförande
av internationella överenskommelser. Häruynstagande till de folkliga
minderheterna. Men allt detta kunde icke räcka till för fredens skapande, betonade han åter, om folkens ledare
och folken själva
icke
accepterade denna ansvarets anda, vilken ordnar de mänskliga inrättningarna efter den gudomliga rättvisans enkla och orubbliga normer.
Likaså gisslade han i sin påskpredikan i mars 1940 det rättsoch fördragsbrott som fört till kriget, och slutade sitt tal med följande
ord: >Finnes det något annat botemedel för allt detta onda än Kristus?
Blott han kan sätta en fördämning för erövringslustan, tygla lidelserna,
förbättra den kalla hårda rättvisan genom kärleken och barmhärtigheten.> >Om man vill komma ut ur den nuvarande krisen>, betonade
han vid en audiens i juli, >måste det utan tvivel vara nödvändigt att
uppbygga samhället på fastare basis, d. v. s. mera överensstämmande med
den kristna moralen, den förnämsta källan av den sanna civilisationen.
Det som fattas oss och hela världen, för att kunna leva lycklig och i fred,
är offrets anda. För att återvinna freden behöva människorna blott
erinra sig vad Kristus och Kyrkan lär sedan århundraden tillbaka: offrundet av de egna önskningarna och böjelserna, så långt som dessa synas
oförenbara med det allmänna bästa och med det allmännas intressen.>

S. Pilgrim

Och en annan gång: >I närvarande stund består faran att fosterlandskärleken, denna ädla och råttfårdiga känsla, skall urarta till en hämndens
lidelse, till omättlig stolthet hos den ena och oläkbart agg och harm hos
den andra parten. I Kristi ande vinna själarna ofta den heroiska kraften
till en sådan ömsesidig förståelse, som i'cke står i motsats till rättvisans
och den sårade rättens återupprättande, men som också kräves, om det
skall vara möjligt att återställa en sann och varaktig enighet.>
Även under det pågående kriget och för framtiden, så mörk den än
må te sig, sätter vår Helige Fader alltså sitt orubbliga hopp på de krafter,
som trots allt kunna garafltera en ny ordning. >Vi tro>, sade han i augusti
1940 vid ett tillfälle, >att Gud både vid krigets utbrott och vid dess slut
är allestädes närvarande, och Vi tvivla icke pä att den gudomliga försynen
låter andliga och moraliska värden uppstå t. o. m. ur detta krig.> Därtill
kommer och måste komma de kristnas aktiva insats, för vilken den Helige
Fadern vid en massaudiens för den italienska Katolska Aktionens delegerade i september uppställde programmet: Kamp Iör att, Kristus återvänder i samyetena, att han åter kommer att finnas i familjen, i de offentliga sederna och bruken, i relationerna melan de olika klasserna, i den

medborgerliga ordningen och de internationella förbindelserna. Kristi
Konungadöme måste försvaras och stadfästas bland människorna.
I sitt tal på julaf tonen 1940 sammanfattade Pius XII sitt fredsprogram i de fem punkter, vilka efter hans mening måste följas som grundlag för en nyordning: Seger över hatet. &ger över misstroendet mellan
folken. Seger över den olycksaliga, olycftsbringande principen, att makten
skapar rätten. övervinnandet av de ekonomiska svårigheterna genom
en aktion, som forhjalper alla länders medborgare till en dllbörlig levnadsstandard. Seger över den kalla egoismens anda.l
Alla stater måste samarbeta enligt dessa den gudomliga rättens principer.

Av alla vår Helige Faders ord och uttalanden, som vi här anfört, framgår klart, att han icke låter sig avledas genom några som helst militära
frungängar vare sig på den ena eller andra sidan från fordringar, vilka
hans kristna samvete tvingar honom att oupphörligt förelägga de krigförande $tatsmakterna och hela världen: Freden såsom ett rätwisans
verk! Världens nyordning genom själarnas sanerande och pånyttkristnande, genom återvändande

till

Evangelii lära.

S, Pilgrirn.
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SPERO.
ilI.1

NTä. jag var barn tror jag aldrig ordet\ilf kristenbet anvåndes annat än i
1 \ romantiskt samrnanhang, såsom i alter Scotts romaner och
till islam. Säkedigen tänkte man inte på ordet såsom betecknande något som existerade. Ordet rihet f.örde hos mig tanken på Indien och Sydafrika. Det förra lerde jag känna genom min fader, som stod

som en motsats

på synnerligen god fot med de indiska furstarna och ingav mig en djup
respekt för dem och deras självuppoffrande arbete, som blev mig bekant
genom nästan varje gäst i vårt hem. På Sydafrika tänkte man i C e c i I
Rh o d e s' och skalden R u d y a r d K i p I i n g s ordalag; skalden syntes
mig på en gång gripande och rå; R h o d e s var knappast förbunden med
annat än avskyvärda associationer sådana som miljonärer med Kimberley
och Johannesburg, diamanter och guld såsom bakgrund. Därför lämnade
mig den romerske skalden V i r g i I i u s, möjligen på grund av kontrasrverkan, en bild av en mystisk Res Rom.ana, en hela världen omfattande

andlig verklighet, på något sätt dolt i ett gyllene töcken, men jämfört
med denna verklighet fOrefOll mig varje mänsklig politisk eller social
honstruktion vara €n otroligt underlägsen sinnebild. Härav kom det
sig att en rad av en senare hednisk skald
Urbem. fecisti qaod prius
orbis erot
>Du har gjort en Stad av vad -som förr var blott en världr
- mig så fort jag fann
förtrollade
likaså
[ar tibi, Rorua, nibil
-cwrn sis prope tota ruina; >O, Rom, den;
jämföras
intet kan
med Dig, ehuru
Du är föga mer än en ruin>. Roms laster och fel, dess förstörelse, berydde
intet jämfört med det Rom, vilket med allt sitt som bar äkthetens prägel,
tillhör Aeternitati
evigheten.
fss var snarare på modet, dä jry var
ung, att misströsta-om den mänskliga
naturen, och det dr<ijde verkligen
jag
många år för mig innan
ens barjad.e tycka om mina medmänshor.
Intet förvånade mig mindre ån rtt de
eller jag
skulle fördärva
- i ruiner! Icke
allt vi kom i kontakt med. Intet under -att Rom bragtes
desto mindre förblev det andliga, det väsentliga i Res, >Saken>, oförkränkt.
Jag ber om förlåtelse för all denna självupptagenher men det skulle
vara dumt av mig att skriva så mycket som en enda rad om >Kristendom>
det tredje ordet som håller på att återuppstå
om jag underlät att med
-tacksamhet nämna vad som bidrog till att jag- överhuvudtaget
lyckades
finna någon mening med världen.
t De båda första >Spero>-artiklarna av den engelske konvertiten P. C. C. Martindale
ha varit införda i denne tidskrifr 1940 sid. 241--246 och 2et-220.

C. C. Martindole
Säkerligen bör våra dagars katolik taga mycket illa vid sig och noga
sitt samvete om han tänker blott på ett nationellt eller t. o. m.
>affärsmässigt> vis, när det gäller mänskliga angelägenheter. Men ännu

rannsaka

mera upprörd bör han bliva, om han betraktar Kyrkan under näsran
sekteriska synpunkter; såsom en minoritet inom det land, han tillhör;
såsom hans personliga livsinnehåll, vilket han har jämsides med att
övrigamedborgareharett annat. Kyrkan kaninte vara j ä msides med
något annat, ty den är väsensskild från allt annat. Den. är inte en av
många inbördes stridande eller ens i vänskap samtidigt verkande grupper.
Den är evig och universell, den enda i sitt slag, ja, den är inte ens arr
något >slag>, lika litet som Gud är det.
Men sedan vi väl tillägnat oss den stora uppfattningen av Res Catbolica
ja, det är vår plikt
äro vi i vår fulla rätt
att fästa blicken på det
som är mindre och avgränsat,
och icke minst- på det land envar av oss
tillhör. Jag fruktar att katolike rna år alltför .vana att tänka på sig själva
såsom existerande i ett land, som korinter i en kaka, inte ens en gång
som tänder i en käke, (vilka har mera organiskt sammanhang med kroppen
i övrigt, då det finnes neryer som på ett vitalt sätt förbinder dem med
denna, vilket var och en som har tandvärk endast alltför väl känner till . .).
Jag söker nästan f.äfängt, efter en engelsk katolik, som verkligen i riktig
mening känner England, och till helt nyligen har jag, förlåt om det är
ett misstag, haft det intrycket, att Kyrkan i de skandinaviska länderna
har varit som en isolerad grupp och icke ett ljus och en kraft som genomtränger landet eller ens försöker göra detta. Detta är kanske oundvikligl,
så länge Kyrkans präst€rskap måste tagas från andra länder (måtte detta
ftirhållande snart bliva rättat), och så länge den katolska yerksamheten
på varje ort måste underhållas med penningmedel från andra orter. Detta
är enligt min mening alltigenom olyckligt; nästan varje offer är bättre
än att låta förhållandena förbliva så längre än absolut nödvändigt.
Vill jag då föreslå >nationella kyrkor>? Naturligrvis inte! Somliga
katoliker i England säga att om Kyrkan i E n g I a n d såg mera >engelsk>
ut, skulle den >locka> fler konvertiter. Bortsett frårn att jag inte är
mycket fOr iddn att >locka> folh (t. o. m. prakten i våra ceremonier
är ett offer till Gud, icke ett lockbete för åskådaren), önskar jag att folk
ville vara litet mera realistiska. H u r skulle vi bära oss åt för att verka
mera >engelska> ?
Ha vi en nationell stilart inom arkitekturen, inom konsten? Nej. Vill
vi ha gula mäss-skrudar, eller vill vi ha vita under fastlagstiden, som det
brukades ibland i England för några hundra år sedan? Det är väl ingen
som är så dum att han tror att d e t skulle omvända någon. Engelska
hymner? Nåja, förutsatt att de vore vackra. Vi ha många sådana, men
8
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de äro dåliga, fastän ett par av dem blivit älskade genom traditioneru
makt. En liturgi på modersmålet? Detta är ett svårt problem. Men jag
är helt och hållet motståndare mot att Mässan skulle läsas på ett annat
språk en latin. Några ha t. o. m. framkastat den groteska id6n, att den
anglikanska kyrkan skulle kunna bliva >unierad>, om ärkebiskopen av
Canterbury gjordes till >patriark>. Man skulle knappast kunna slå detta
rekord i dumhet, ja, i ren skymf. Ärkebiskopen torde kanske inte vara
en synnerligen begåvad människa, men han nedlåter sig inte till atq taga
mutor
och vem skulle väl vilja m u t a någon att ingå förbund?

-

Min bristande kännedom om de skandinaviska landerna
till någon >rörelse> av m€ra ovanligt

gör uppenbadigen, att jag ej känner

att det sedan länge förefinnes n å g o n
sorts rörelse. Jag kan märka det i Danmark, jämsides med dyrkan
av bekvämlighet. Johannes Jörgensens arbete började för länge
sedan, men det utgick från Danmark och är verksamt i alla nordens länder (vilka äro de enda jag just nu tänker på); måtte hans bok om Sankta
Birgitta av Sverige göra en ännu större verkan både i detta land, i norra
Europa och i Amerika! Ingen kan undgå att yarsna den >anda>, som
genomtränger Sigrid Undsets biicker
och Gud vare tack att vi
humanism. Men jag
i dem ha både denna anda och därtill en verklig
tänker nu inte bara pä katoliker. Strax efter kriget ägde några märkliga
sammankomster rum i Oxf ord. De kallades >Religion och Liv>. De
voro ärligt menade att. göra religionen till en kraft i den nya världens liv.
slag därstädes, m€n jag'å'r säker på

De följdes av mötet för >Liv och Arbete> i Stockh olm är 1925,
vilket åter även var en följd av mötena för >Tro och Ordning> är 1920.
Härpå ftiljde Lausanne-konferensen och andra liknande möten. Jag
fruktar att jag inte trodde mycket på dessa mötens eventuella framgång,
åtminstone inte i vad de rörde sig om frägan om återförening. De kunde
inte eru f.ä nä.gra klara linjer, när det gällde praktiska problem, såsom
kristendomen och finansfrågorna; ja, det syntes mig nästan komiskt,
hur mötet i Stockholm är 1925 var behärskat av en president Vilsons
id6. Man tycktes i själva verket se framåt mot en sorts Nationernas
Förbund med en lätt >religios> anstrykning, eller, något som nästan motsvarar detta, ett Religionernas förbund med en vagt internationell färgläggning. (Men vadhelst Nationernas Förbund månde proklamera, så
fanns där ej den minsta utsikt att de olika regeringarna skulle gå med
på något som innebure någon som helst nationell uppoffring.) Men vad
jag vill framhålla är, att, hur ofullgångna dessa konferenser än voro, gåvo
de dock uttryck för en verklig önskan att sätta det Andliga i hög-

C. C. Martindale
sätet. Till och med lyckan, för att, nu inte nämna freden, skulle springa
fram ur en, låt vara obestämd, tro på Kristus.
vi m å s t e taga vara pä de krafter inom nationerna, som ännu tro och
hoppas på det andliga, eller vilka åtminstone inse att man måsre misströsta
om allt annat. Det vore bra, om i alla edra länder funnes en översättning av Rosalind Murrays The Good, Pagatt's Failure, som garrs
ut strax efter det jag reste från England (1940). Hon är gift med historikern A. Toynbee och dotter till Sir Gilbert Murray, som
\Iar en mycket hängiven anhängare av Nationernas Förbund, och som
verkligen trodde att det var möjligt att leva i enlighet med de högsta
kristna etiska idealen utan de kristna dogmerna. Flärav kom det sig att
hans dotter, uppfostrad i denna tro, fick se hedendomen från dess ä dI a s t e och intelligentaste sida. Hon blev också vittne till denna rros
fullständiga sammanbrott och den fullständiga förvirring, som grep dess
hedniska ledare, vilka verkligen lovat världen ert fredens och lyckans
tidevarv och vilka också trodde att deras >uppryckning> skulle åstadkomma detta. Man kan inte tänka sig något förfärligare än deras krossade
illusioner. Helt säkert ha denna världens styresmän under senare tid
varken haft bruk för den kristna tron eller den kristna etiken: men de
ha visat världen, att de som ej bekänna den förra, ej heller kunna bevara
den senare; och jag undrar om världen någonsin varit olyckligare än nu?
En omedelbar f.äljd av en klar tro på >det andliga> är, vilket England
nogsamt erfarit, att man iterf.är der sanna begreppet mänsklig personlighet: därför har ordet >person> åter kommit i bruk i samma stund som ordet >andlig>. >Personen> exisr€rar verkligen i kraft av en andlig grundbeståndsdel, och där en >person> i denna mening exisrerar, där finnes något
med okränkbara rättigherer. Den första av dessa är Friheten, som inte
alls betyder att man sätter Lagen ur kraft
i själva verket behöver
- inrernarionell lag. Det
Friheten skydd av Lagen, både nationell och
gleder mig att der var en engelsk medeltida skriftsdllare, som skapade
ordet liber et legalis bamo: den ende sanne medborgaren var den människa,
som var både fri och laglydig; friuilligt laglydig, och i praktiken fri just
emedan han var laglydig. Libertas, sade samme författare, B r a c r o n,

est naturalis facultas ltom.inis: naturen själv har givit människan rätten
till frihet; det är den lyckliga utövningen av denna rättighet, som lagen
måste skydda. Härav se vi genast, vad sorts stat, d. v. s. vad sorts välordnat mänskligt samhälle, en fri människa måste kräva. Och han kommer att kräva det och skapa det just då han vet sig vara och uppträder
som en varelse med själ och ande.
Men tragedin är, att vi kristna själva ha blivit så >hedniska> i den
mening att vi knappast leva mera >andligt> än de som ej bekänna sig till
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vår tro. För att nu läsa mitt eget Confiteor måste jag säga, att i den
stund våra katoliker i England uppnådde >emancipationen>, var det alltför många av dem som inte endast begagnade sig av den frihet (legala,
politiska och yrkesfriheten), som de verkligen hade rätt att taga, vtan
även nästan försökte visa, att de >var lika goda som någon annan> i
och i själva verket blev det omöjligt att särskilja dem
alla världsliga ting
från dessa andra. -Jag beder nu om ett verkligt återupplivande av det
kristna asketiska livet, icke med våld påtvin9at, ty vi bli alla
tvungna att leva fattigare, utan arr fritt val. Endast härigenom skola vi
frigöra Anden, endast härigenom stärka den, endast härigenom utbreda
den. Endast på detta sätt skall vi kunna skapa ett nytt och verkligt samhälle på ruinerna av det för alltid krossade gamla och falska samhälle,
i vilket vi växte upp.
C. C. Mortind'ale.

DEN KATOLSKA ETIKENS

FÖRSTA

FUNDAMENT.
f)å icke-katolskt håll har det väckt en viss undran, att vår Helige Fader
L Pius XII i sin första encyklika Sunmi Pontificatus, då han >med stor
skärpa hävdar den gemenskap som når över statsgränserna> och då
han >talar fast och stramt om de värden och ideal som i det faktiska
statslivet måste försvaras>, >vädjar till naturrätten, till den rad av etiska
principer som i den av Gud skapade världen förutsättas vara självklart
ändamålsenliga för allt mänskligt liv, vare sig de kristnas eller icke>.l
Här beröres en fräga, som är värd att en gång behandlas något mera ingående, nämligen frägan om den kristna, i synnerhet den katolska moralfilosofiens grundtankar och huvudlinjer: det sedligt goda eller onda,
sedlig förpliktelse, natudag, naturrätt o. s. v.
Det är visserligen icke möjligt, att inom det begränsade utrymmet hos
en tidskrift bjuda på en systematisk och fullständig framställning, än
mindre på en fullt tillräcklig och tillfredsställande och alla inkast bemötande bevisföring. Sådant måste man överlämna åt bokverken, endast
där kan en fullständig upplysning lämnas.2 Vi måste inskränka oss här
till att i snabba drag teckna några skisser av de väsentligaste tankegångarna
' 1fr Vår Lösen 1940:4i och Creilo 1940t139.
'Vi hänvisa t. ex. till det nya tyska standardverket Handbuch der katholhcben
Sittenlehre i fyra band, utgivna av prof. dr Fri tz Tillmann, Dösseldorf, Mosella
l9t3/40, där i de båda delarna av l:a bandet prof, dr Th. Steinbiichel på utmärkt sätt framställer Die pbilosophische Grunillegung iler katbolkcben Sittenlehre
och där rita uppgifter lämnas om annan litteratur även till de enskilda frågorna.
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och att på så sätt giva åtminstone n å g o

t

begrepp om hela tankebygg-

nadens ändamålsenlighet, fasthet och skönhet.

>Instinktivt> och >intuitivt> tillskriva vi alla vissa mänskliga handlingar ett särskilt värde och andra åter ett särskilt ovärde. Vi tala om
,goda> och >onda> eller >dåliga> handlingar. En närmare och djupare
reflexion över detta faktum skall utvisa berättigandet av detta vårt värderande.
Såsom grundsats i all sund moralfilosofi, åtminstone i den katolska
som har den heliga Thomas av Aquin till sin främste ledare och
läromästare, gäller det, att blott de fria handlingarna äro goda i den fulla
och egentligaste meningen, att således människan blott genom fritt hand-

Iande blir riktigt god eller ond, berömvärd eller klandervärd, förtjänt
av lön eller av straff. Det är denna godhet eller dålighet vi närmast mena,
när vi tala om >etiskt> eller >moraliskt> gott eller ont. Men denna handlingarnas och den handlande människans därav följande s. k. >subjektiva>
moraliska godhet resp. dålighet beror på godhercn eller dåligheten hos
dessa handlingars objekt och föremål eller på deras s. k. >objektiva> godhet resp. dålighet. >Viljandets godhet beror på godheten av det man vill>,
säger den helige Thomas (S. th. L,2, g. 19, a.7;1,2, q. 19, a. 1).
Men hur kunna vi veta, när ett objekt för vårt fria handlande är gott
eller icke? Vad är överhuvud >gott> och >ont>? Hur skiljer sig det
moraliskt goda och onda ifrån allt annat gott eller ont?3
Redan Aristoteles
definierade det ogoda> såsom >det vilket alla
eftersträva>.
begära eller
Därmed uttryckes visserligen icke så mycket
det godas väsende som dess första och allmänna verkan. Det goda eftersträvas väl av alla, men det är icke gott darför att det eftersträvas, utan
det eftersträvas emedan det är gott eller värt att eftersträvas.
En sak är äträvård eller värd atr eftersträvas, alltså god, om den överensstämmer med eller är passande, tillbörlig för dens natur och vara, dens

eller förmåga, som begär eller eftersträvar densamma, eller om
den är ägnad till att fullkomna den som eftersträvar, må det nu vara
dårf.fu att saken för honom är nyttig eller angenäm, eller värdefull i sig
själv oberoende av nyttan och tillfredsställelsen den skänker. Och just
i detta sista fall tala vi om sakens godhet i moralisk eller etiskt avseende.
Det moraliskt goda är det goda, som helt enkelt som sådant är ett passande och tillbOrligt objekt för människans begär och strävande.
FIos varje sund människa föreligger på något sätt den >instinktiva>
och narurliga övertygelsen att det finns en bestämd, uppåtstigande rang" Vi komma här närmast blott att tala om det goda. Det onda är ju det godas
negation och motsats, och allt vi här säga gäller därför på liknande sätt, om än i omvänd
och motsatt mening även för det onda.
böjelse

l2

Den
skala
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i allt det, vi kalla gotc eller eftersträvansvärt,

och att det finns en

form av det goda, som väsentligen skiljer sig från och väsentligen överträf{.ar allt annat värdefullt, och det är just det vi kalla det moraliskt
goda. Det är någonting väsentligt annat och väsentligt förmer än det
blott nyttiga, som icke är eftersträvansvärt för sin egen skull utan blott
såsom medel. Det är också någonting väsentligt annat och förmer än allt
det som utgör, säkerställer, fråmjar vår kropps biologiska existens, hälsa,
välmåga, utveckling. Dec år vidare någonting väsentligen annat och
förmer än den estetiska skönheten hos de vackraste konstverk, ja, det
övergår t. o. m. väsentligen de högsta andliga rikedomar, som begåvning
och snille, vetenskap och vitterhet, uppfinningsförmåga och skapande
fantasi, viljestyrka och finkänslighet innebära och förläna.
Det moraliskt goda, som på detta sätt överträffar allt annat gott, gör
människan, som omfattar det med sin fria vilja, helt enkelt god, god i
den innersta kärnan av hennes förnuftiga, d. v. s. med förstånd och fri
vilja utrustade personlighet. Allt det andra, det >fysisktu goda såsom
man också kallar det, kan göra oss goda i visst, bestämt avseende, t. ex.
till goda lärjungar och lärare, till goda arbetare och ingenjörer, vetenskapsmän och konstnärer, idrottsmän och soldater o. s. v., men aldrig till goda
människor. Någon må vara än så rik på alla dessa andra, >fysiska>
företräden och fullkomligheter, han kan icke kallas god i ordets högsta
mening, i fall den >moraliska> godheten fattas honom.
Den mänskliga handlingen, som riktar sig på det >fysiska> goda och
omfattar det, k a n vissedigen vara
och ä r det också i de flesta fall
- d. v. s. god eller dålig handling,
en även i moraliskt avseende betydande,
men också i det fallet blott därför att denna handling sättes i samband
med personlighetens innersta kärna och förrättas med >vett och vilja>
och med ansvar inför den mänskliga naturens säregna värdighet såsom en

förnuftig

varelse.

Narurligtvis måste en riktig moralfilosofi vid uppskattningen av den
f u I I a betydelsen och innebörden av det moraliskt goda, i motsättning
till allt fysiskt gott, också taga i betraktande dess förbindelse med och
fOrhållande till Skaparens yil ja och människans eviga slutmå1, sådana dessa genom förståndets naturliga insikt kunna bli föremål far
vår kunskap
dock därom skola vi tala en annan gång. Här, på denna
vår
etapp av
betraktelse, är det av stor vikt och av avgörande betydelse
att man gör klart för sig, att den katolska etiken anser som en första och
grundläggande norm och utgångspunkt för karakteriseringen och värdesättningen av det specifikt moraliska goda den mänskliga natu-

r€n i dess väsentliga €genart såsom en andlig,
d. v. s. med förstånd och fri vilja begåvad personlighet, viken just
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därav på ett särskilt utmärkt sätt deltager i Guds värdighet samr är
bestämd till att utveckla sig till allt större likhet med Honom, den Allgode
och Helige. Jesu Kristi uppmaning: >Varen fullkomliga såsom eder Fader i himmelen är fullkomlig> (Matt. l: 48), ter sig alleå i viss mån redan
på detta mera >naturliga>, d. v. s. för vår naturliga insikt tillgängliga
plan av värdebedömningen såsom vår högsta bestämmelse och den värdefullaste och de högsta värdena skapande uppgiften fOr allt vårt mänskliga strävande.
Den första och grundläggande nonnen och utgångspunkten i vår
katolska etik är all*å den bild av människan i den >naturliga> ordningen,
som den helige Thomas tecknar: Människans värdighet, d. v. s. det företräde i varandet, hon äger på grund av sin förnämliga, framstående rang
inom den av Gud skapade ordningen, och således hennes värde, som övergår allt annat inom den jordiska skapelsens rike, beror på hennes bumani.tas. Denna är den konkreta människans väsen, vilken såsom dnimal år
förbunden med varandets rike u n d e r henne, men såsom ruönnisha ojämfOrligt höjer sig över detta rike genom att .vara en person, i kraft av
den andlighet som är både förstånd och frihet. Genom dessa båda är
människan någonting annat i jämförelse med allt undermänskligt. Ty
i sin insikt ställer hon detta undermänskliga mitt emot sig själv, särskiljer
och framhäver sig själv av detsamma såsom en särskild varelse och såsom
härskare, men förblir dock själv riktad hän mot Gud, för vilken hennes
frihet i det sedliga handlandet skall bestämma sig genom att själv, likt
en härskare, forma sitt väsende enligt Guds vilja. Hennes burnonitas,
som deltager i allt jordiskt, i det animaliska såväl som i det andliga, är
alltså ett av värde fyllt vara, men ett sådant som hon fått i uppdrag, som
hon kan begagna i riktningen hän mot Gud eller bort ifrån Honom. Såsom den personlige Gudens avbild är hon den fria människan, som kan
svara på Guds anspråk, på personligt sätt liksom Gud själv, om än, liksom
varje annan skapad varelse, blott i analogi med Gud.a
Det sedligt eller moraliskt goda, som vi >instinktivt> och >intuitivt>
uppfatta såsom värdefullare än allt annat gott, har alltså verkligen ett
högre värde, ja, det. högsta värdet, emedan det står i en särskild förbindelse med det högsta som finnes i denna synliga värld, människans andliga,
med förnuft begåvade natur och hennes personlighet, som gör henne till
en Guds avbild. Denna bumanitas, sådan den är skapad av Gud, år dårmed också den första utgångspunkten och grundvalen för vårt bedömande,
vad som är moraliskt gott eller ont, den är m. a. o. den första grundläggande normen i vår etik eller morallära, även oberoende av varje positiv lag
'Jfr Steinbiichel, l.c. I, 1:38, f.
denna sin andlighet är en sann bild av den andlige Guden och
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eller uttryckligt påbud från någon sida, vare sig från Gud eller människor.
Det serskilda, högre värdet av det moraliskt goda, i motsats till allt annat
gott, hädeder sig i sin rot och första grundval alltså icke av en mer eller
mindre tillfällig utveckling i det mänskliga vårderandet; eller blott av
den allmänna opinionen; eller av kloka och visa mäns mycket praktiska
påhitt i >folkuppfostrande> syfte;
eller bekväma
av med-lidande med de små-och svaga; icke ens av Guds positiva viljaeller
och påbud.5
Det finns ju handlingar och hållningar som oberoende av varje positiv
lag och varje uttryckligt påbud stå i det rätta förhållandet till den mänskliga naturens inre väsen och värdighet eller i en oförenlig motsats till dem
och som av ingen makt i världen kunna omskapas i detta sitt värde eller
ovärde. Tänka vi blott t. ex. på k:irlek eller hat mor Gud, bön till Flonom
eller hädelse; extrem omåttlighet, som förstör kroppens hälsa och r. o. m.
dess existens eller sund avhållsamhet; tjuvnad eller ädel hjalpsamhet o. s. v.
Vissa allmänna, oföränderliga riktlinjer för det som är passande och
tillbarligt f.ör alla människor, oberoende ifrån i vilken tid och i vilket
land de än må leva, vilket kulrurstadium de än må tillhöra, låta sig alltså
efter denna norm uppställa, men den mera konkreta bestämmelsen av
deras räckvidd och deras tillämpning i det enskilda fallet kunna växla,
kanske t. o. m. hos densamma människan i olika tider och tillfällen. Ju
längre den andliga utvecklingen både hos den enskilde och hela mänskligheten fortskrider, desto klarare blir också insikten i människans innersta

natur och

i

alla dess förhållanden

till

den övriga världen, och därmed

växer värdeomdömet om det som måste anses mera passande och tillbAdigt
och omistligt i moraliskt avseende. Verkligt framsteg i >antropologien>
betyder dåfi.öt också alltjämt en bättre förutsättning för en sann etik.
Då den andliga mänskliga naturen som sådan är den första utgångspunkten och
normen för all sedlig värdesättning, men å andra sidan människan består av både kropp
och själ samt äger både sinnliga och andliga förmågor, måste alla f ria handlingar,
även de som mera beröra kroppens sfär, förandligas,
d. v. s. upphöjas till det
förnuftigas och andligas plan. Vi människor äro visserligen även underkastade sensuella
behov och böjelser och vi få, ja, måste och böra under vissa omständigheter också tillfredsställa dem
men det skall alltid ske på ett sätt, som anstår med förnuft begåvade
varelser. Det lägre inom oss skall vara ett verktyg i det högres tjänst. Det anstår oss,
att sörja för vår kropp och våra sinnliga krafter, så att de kunna understödja och
främja förståndets och viljans verksamhet. Det är däremot oskickligt att försumma
kroppen så långt, eller å andra sidan hänge sig så utsvävande åt sinnliga njutningar, att
den lägre, den kroppslig-sinnliga delen inom vår natur upphör att vara själens verktyg

till

dess högre

syften eller att förnuftet förlorar herraväldet över de lägre drifterna.

u

Att Guds vilja, som uppenbarar sig i samvetets röst och i den kristna uppenbarelsen,
giver det moraliskt goda ett ännu större värde och det moraliskt onda ett ännu större
till att göra det goda
ovärde, samt först skapar en egentlig, absolut förpliktelse
och undvika det onda, förnekas här icke, men därom skola vi komma att tale en annan
tåDg'
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Också själva sättet, hur människan förhåller sig och handlar i de mera materiella och
kroppsliga bestyren, måste alltid vara etr sådant som anstår en med förnuft begåvad
varelse. Förnuftet måste liksom lysa fram även i alla dessa handlingar genom att de
förrättas med omtanke, omsorg, uppmärksamhet, noggrannhet, ansvar o. s. v. Den
yttersta bevekelsegrunden, även vid sinnliga njutningar, bör vidare aldrig vara den sinnliga njutningen som sådan, lösryckt från allt högre syftemål och otyglad av högre,
andliga krafter.
Men denna förnuftiga varelse, som människan är, står icke ensam i världen, utan
fastmer i mångfaldigt sammanhang med andra ting och varelser. Både de livlösa tingen

och de visserligen levande, men oförnuftiga varelserna äro av sin natur bestämda till
tj'åro människan på mångfaldigt sätt, för att uppehålla, utveckla och allt mera
^tt
fullkomna den egna naturens krafter och förmågor, att skapa med deras hjälp allt gynnsammare betingelser för den egna tillvaron och uwecklingen. Det är därför icke passande och tillbörligt att betrakte och använda dem som självändamål eller som likaberättigade med människan, ty de äro endast medel.
Av vårt väsen och vår natur äro vi även hänvisade till den sociala sammanlevnaden
med våra medmänniskor. Därför är allt, som i sig självt och av sig självt är ägnat till
att befrämja denna sammanlevnad och att gestalta den i allt fullkomligare och mera fruktbärande former, passande och tillborligt för oss, m. a. o. gotr, men allt som hindrar och
stör och förstör, icke passande eller ont och dåligt.
Slutligen kan den sanna moralfilosofien icke se bort ifrån det samband, som förbinder
oss med vår Skapare och Flerre, sådant detta samband redan kan uppfattas och närmare
bestämmas med vårt förnufts naturliga insikt. Allt som befrämjar vår kännedom om
Gud och om vårt förhållande till Honom samt vår hängivenhet för Flonom, är i hög
grad passande och tillbörligt och alltså gotr för oss och gör oss goda, medan allt som
hindrar eller avhåller oss från denna vår gudstjänst är mot vår innersta natur och så

i hög grad dåligt.

Denna bild av människans innersta yäsen, som är utgångspunkten och

första normen

för den katolska

moralfilosofien, är naturligtvis ofullju blott den >naturliga> bilden, sedd med vår naturliga
insikts ögon. Faktiskt står människan i en övernarurlig ordning, i nådens
ordning, vilken som sådan blott är tillgänglig för trons ögon och moralständig,

ty

den är

teologiens

värdering och vägledning. Den fullständiga, alltigenom
huruanitds måste darför omfatta och uttrycka hela denna
övernaturliga verklighet, d. v. s. icke blott människan i hennes narurliga
vara och förrnäga utan ärren i hennes första övernaturliga upphöjelse, i
hennes fall i synden, i hennes återlösning och återupphOjelse genom nåden,
som Kristus förvärvat, vidare i allt, det hon enligt Guds positiva vilja
och lag och Kristi föredöme skall och får eftersträva, samr i hennes slutgiltiga fulländning och lycksalighet i övernarurlig, evig livsgemenskap
med den trefaldige Guden. Inför glansen av denna upphojda bild bleknar
den andra, med den utplånas icke, den stannar kvar inunder som en första,
ofullkomlig skiss. >Gratia supponit naturo.rn
Nåden förursätter
- ordningen, utan natur€n> ! Naturen förstöres icke i den övernaturliga
upph0jes i och till den. Och så äro icke heller de riktlinjer, vi kunna uppställa
sanna bilden

t6
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för ett moraliskt liv på grund av den naturliga människobilden, värde-

i den övernaturliga ordningen, de äro där icke fullt tillrä'ckliga, men
de äro heller icke felaktiga. De äro en ovärderlig hjälp för att förstå
G u d s tanke om och vilja med oss, såsom en senare artikel skall komma
att visa, De tjäna som en värdefull bas till samarbete också med sådana,
vilka sträva efter ädel människovärdighet, men icke erkänna den kristna
uppenbarelsen och derf.ör heller icke den kristna moralteologiens
synpunkter och vägledning.
Men vi vilja dock än en gång klart framhålla
och så långt har det
i början av denna artikel påpekade tvivlet sitt berättigande
att blott
-,
en filosofi eller världsåskådning som vet om Gud, upphovet till och slutmålet för all skapelse, och som på något, om än kanske oklart sätt i den
mänskliga personligheten ser den personlige Gudens avbild, k a n komma
överens med oss i denna vår utgångspunkt för en sann och människovärdig moralfilosofi. En sann etik
och därmed också ett sant sedligt
- >transcendens> och utan varje f&handlande o,ch strävands
u6xn all
bindelse med och f<;rhållande till en övervärldslig, personlig Gud, k a n
icke finnas till. Det är ju denna >fruktansvärda sanning>>, som t. ex.
>alltjämt dyker fram ur D os t o j e w sk i s demoniska gestalter>, nämligen >att den moderna okristliga humanismen tillintetgör människans
bild i hennes innersta väsen. Genom att lösrycka henne ur den andliga
övervärlden och göra henne till en flyktig företeelse av den empiriska
världen, berövar den henne den för hennes väsen säregna djupdimensionen.
Genom att förneka existensen av gott och ont, befriar denna humanism
människan vissedigen ifrån hennes tragiska avgrund med de ansvarsfyllda
avgörelserna, men också ifrån möjligheterna för det högsta sedliga uppstigandet, och fasthåller henne vid varandets materialistiska, utilitaristiska
yta. Och här, på ytan av en blott jordisk, rent rational civilisation bryta
då alla dessa demonier, utopier, dårskaper och omänskligheter fram, vilka
vår tids historia bokför under namnet kulturkris. Här drömmer den till
>människoguden> vordna människan drömmen om >viljan till makten>
och det >allt år tillåtet>
och livet blir till djuriskt >Karamasoveri>>;
här drömmer hon drömmen om människosläktets allmänna lyckliggörande
och det uppreses järndiktaturen av de få över den allmänna myrhögen.
Och drömmen farblir dröm och blir t. o. m. dll en skräckdröm, alldenstund människan icke är gjord för makten och icke fOr hjordlyckan. Utan
hon är gjord för att först och före allt annat och i alla tider
vara människa, d. v. s. vara denna varelse som ut ifrån sin innersta frihet, fastän
stående där inneslut€n av tid och rum, söker förbindelsen med sitt eviga,
gudomliga upphov.>o
l. Gerlacb.
" Karl P f I e g e r, Geister, die um Cbristus ringen. Bonn 191i. S. 220 f.
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DEN HELIGA BIRGITTAS KLOSTER I
ALTOMUNSTER.
TILL IOO-ÅRSMINNET AV

DESS ÅTERUPPRÄTTANDE.

pirgittinerorden, eller som dess kanoniskt riktiga namn lyder,

l)

sanctissimi Salaatori.s, räknade då den stod

Ord.o

i

sin skönaste blomstring
över 70 kloster i Europa. Av dessa befunno sig icke mindre än elva på
tysk mark.l Med undantag av ett enda av dessa senare hava alla dessa
svenska minnen sopats bort av de svåra stormar, som under århundradenas
lopp gått fram över de kyrkliga stiftelserna i Tyskland. Såsom genom
en Guds särskilda godhet har emellertid birgittinerklostret i A I t o m ii ns t e r i Bayern forblivit bevarat och befolkat av den heliga Birgittas barn
intill våra dagar. Under de senaste årtiondena kan man t. o. m. tala om
ett verkligt uppblomstrande av denna gren på den ursprungliga stammen
av Birgittas ordensträd i Vadstena. Konventet i Altomiinster räknar i
vära dagar över sextio systrar och har så överskridit det i Birgittas regel
föreskrivna symboliska antalet systrar, om också icke alla äro korsystrar.
De nuyarande farhållandena, då klostret till största delen är hänyisat att
leva på sitt lantbruk, fordra ett större antal tjänande systar än de ursprungliga i regeln tillåtna fyra s. k. focariae eller stekarhussystrarna.
Liksom de övriga i våra dagar ännu bestående klostren av S:t Salvatorsregelns gamla observans (Syon Abbey i England, i Holland, Spanien och
Mexico) så räknar även klostret i Altomiinster endast nunnor. Munkkonventets byggnad står sedan sekulariseringen 1803 tomt på munkar
och har övergått i väddsliga ägares händer. Altomiinsterstiftelsens historia är så intressant, att Cred.os läsare, ej blott katoliker utan varje uppriktig vän av den heliga Birgitta och hennes ursprungliga stiftelse, skola
finna det mödan lönt att taga närmare kännedom om denna birgittinska
stiftelses öden, då den vittnar om vårt stora svenska helgons betydelse långt
över Nordens gränser ända intill väre dagar. Till utlandet resande skandinaver skulle därför icke heller förcumma att besöka detta kloster med
Birgittas namn och regel. Det årldtt att nå från Mönchen (Hbh)
med den lilla bana, som har Altomönster som slutstation. Enbart den
vackra, magnifika klosterkyrkan är värd ett sådant besök och ett ingående studium, byggd som den är enligt Birgittas uppenbarelser för hennes
ördens kyrkors konstruktion.
Den lilla idylliska köpingen Altomiinster ej långt från D a c h a u vid
Miinchen har fått sitt namn efter den helige A I t o, en av de första tros-

t
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i Stralsund,
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förkunnarne i denna trakt. lran var en skotsk benediktinermunk, som här
grundade en första klosterstiftelse, av vilken numer inga nämnvärda spår
finnas kvar. llan dog omkrin g 770 och hans huvudskål finnes i en dyrbar
infattning bevarad i det nuvarande klostret. Ett annat minne av den
helige Alto är även den kniv, med vilken han märkte de träd, som skulle
användas vid byggandet av den första kyrkan på platsen. Flans grav tros
hava befunnit sig på den plats, där nu S:t Altoaltaret reser sig i den nuvarande helgedomen, vars fasad prydes av en mäktig i trä skulpterad

staty av helgonet. S:r Altokällan i den forna munkträdgården erinrar
oss om ett under, då på den fromme munkens bön en vattenrik källa
sprang fram i den vattenfattiga marken.
Den helige henediktinermunkens stiftelse förstördes genom ungrarnas
plundringar i början av 900-talet och munkkonventet förde en tynande
tillvaro, till dess de kvarlevande medlemmarna
till A I t d o r f'V'ein garten (1047). Klosterbyggnadernautvandrade
befolkades därefter med
nunnor av den h. Benedikts orden. På aderton av abbedissorna äro namnen
ännu bevarade. De ogynnsamma tidsförhållandena förorsakade emellertid
även detta klosters undergång och den helige Benedikts döttrar flyttade
till de berömda klostren Frauen-Chiemsee i Bayern och Nonnb e r g vid Salzburg i österrike. Det var då, som den heliga Birgittas
söner och döttrar drogo in i de helgade rummen.

Som Birgittinerklostrets grundl å,ggare räknas hertig Georg
den rike av Bayern-Landshut och hans fromma gemål H e d v i g av
Polen, vilken i sitt hemland lart känna och uppskatta den heliga Birgittas
orden, Att hertigens tankar kommo att riktas just på Altomiinster som
en passande plats för ett Birgittakloster, tillskrives hans trofasta vän, rådet
och riddaren Volf gang av Sand izell,vilken tillika med sin
gemål Eva beslöt sig för att inträda i det nya dubbelklostret för art där
i skilda konvent viga sina liv enbart åt Guds tjänst. Volfgang fick i Rom
av den Helige Fadern själv mottaga den gråa birgittinerdräkten med det
vita korset på manteln. I Rom inredde han på sin bekostnad och lit pä
dyrbaraste sätt smycka med målningar, det sidokapell i kyrkan San Loremzo in Panisperna, i vilket den heliga Birgittas dOda kropp en gång
bisatts före dess överförande till vadstena. I detta kapell förvarades sedan
i långa tider de åt de i det tillhörande klostret boende klarissernunnorna
skänkta relikerna av den h. Birgitta.z En bit av Sandizells gravsren finnes
ännu bevarad i det nuvarande klostret i Altomiinster vid nedgången till
systrernas gravkrypta. Från Rom hade broder \Tolfgang medfört kostbara

reliker av den heliga Birgitta
'Numera

106 f.

förvaras en del av dessa reliker

i

ochhennesdotterKatha-

nämnda kyrkas sakristia. Se Credo
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r i n a, vilka sedermera inf attades i de ännu i Altomönster förvarade dyrbara silverbysterna av dessa helgon. Även ett stycke av den i Birgittas
hus i Rom förvarade bordskiv an, på vilken Birgitta skall ha utandats
sin sista suck, kom genom broder Volfgangs bemödande till klostret i
Altomiinster och förevisas i den från Volfgangs dd ännu härstammande
infattningen. Vid systrarnas taleport, där de få samtala med besökande,
kunna vi även få tillfelle att se några ytterligare dyrbara Birgittaminnen.
Bland dessa frarnf.ör alla andra tu dyrbar i vära ögon den heliga Birgittas
i ett silverfodral inneslutna pilgrimsstav (som det försäkras, förfardigad av svenskt envirke). Den är synlig genom små glasförsedda
öppningar i silverhöljet, som bär den italienska inskriften: Mazza di Santa
Brigida. Lika värdefull är den lilla träskåI, som Birgitta på sina pilgrimsfärder använt att dricka ur och som den moderne svenske pilgrimen till
hennes kloster i Altomiinster med största vördnad och rönelse mottager
ur priorinnans händer. Den är fOrfardigad av svensk masurbjörk, såsom
en undersökning skall ha visat. I dess inre äro inskurna de ord, som Birgitta brukade uttala, då hon drack därur: IESU, NAZ. REX lUD. Miserere. Ännu en inskrift i latinska minuskler från 1400-talet på med
möda läsbar hexameter kunna vi upptäcka vid ett närmare skärskådande
av skålen: HUIUS ERAT LIGNI SÄ7R1X BIRGITTA BEATA
HOC VASE DIGNI V/VENTES CUM PACE GRATA. (Planterat
detta träd har den heliga Birgitta. Värdiga detta kärl äro de, som leva
i ljuvlig frid.) Enligt denna inskrift skulle Birgitta själv ha planterat
det träd, av vars virke skålen forfärdigats. Den italienska inskriften på
skåIens utsida: Ciotola we beueua Santa Brigida, tyder tillika med förutnämnda italienska inskrift på pilgrimsstaven på att dessa föremål kommit från Italien, troligen från något av ordens forna italienska kloster
(t. ex. Florens, Genua eller Hospitset i Rom), i Altomiinsterklostrets ägo.
Vid vilken tidpunkt detta skett, är omöjligt att f. n. säga, då inga urkunder
häröver giva upplysning, såvida icke de pä allru sista tid i Rom funna
arkivhandlingarna från Birgittas hus därstädes kunna bringa ljus i frågan
om dessa minnens öde. Annars måste vi nöja oss med den ständiga traditionen, och vetskapen att de förvarats i Altomiinster, så långt man kan
minnas, sqrrker vår tro på deras äkthet såväl som de övriga Birgittaminn€nas, som vi där ännu kunna beskåda. Bland dessa, som vi med största
pietet vörda, befinner sig ett s. k. Agnus Dei, som Birgitta burit om sin
hals, ett stycke av en klädnad, som hon skall ha burit, en slöja, som av
ålder nästan faller sönder, samt en gördel från hennes yngre dagar.
Ä,r 1497 på S:t Agnes dag höll det f örsta klosterf olket av
Birgittinerorden sitt intåg i det efter Salvatorsregelns föreskrifter
omändrade klostret. De bägge konventen utgjordes av ätta patres (präst20
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munkar), tre tjänande bröder samt femton systrar, alla sända från S:ta
Birgittas kloster i Maihingen (Bayern). Munkarna togo i besittning
det forna benediktinerkonventet på kyrkans sydsida och systrarna slogo
sig ned å dess nordsida i de för dem nyuppförda husen, av vilka i våra
dagar ännu delar kvarstå och bebos alr systrarna.
Från moderklostret i Vadstena härstamma Birgittinerna i Altomiinster
alltså genom kloscret i Maihingen, som i sin tur var ett dotterkloster till
birgittinerkonventen i Gnadenberg vid Niirnberg, om vars forna
glans endast den vackra gotiska kyrkoruinen i dag vittnar. Detta sistnämnda kloster hade fått sina första ordensmedlemmar från M a r i b o
kloster i Danmark, dit Vadstena 1416, som vi läsa i Vadstenadiariets anteckningar, sänt de första bröderna och systrarna, vilka dari även namngivas. Klostret i Gnadenberg hade grundats av Johan I av Neumarkt,
som genom sin gemål Katarina, syster till Erik av Pommern i Sverige, oss
bekant från Vadstenaklostrets historia, lärt känna den svenska ordensstiftelsen vid Vättern och själv där vistats.
Av den från Maihingen till det nya klosret i Altomiinster utlånade
personalen kunde efter femton år, sedan Altomiinsterkonyenten genom
nyinträdande vuxit sig starka, en del återvända till sitt moderkloster.
Snart skulle dock för den nya stiftelsen en svår prövning komma, då den
s. k. re f o r m a t i o n e n s upplcisande läror också svepte fram över denna
nejd. Dock, endast fyra patres och fyra bröder smittades av irrläran och
utträdde ur orden. Bland prästmunkarna, som lämnade klostret i Altomiinster befann sig också den sorgligt ryktbare, i Basel 1l3l som irrlärare
avlidne Oe kola mp a d ius. Då han lämnade Altomiinsterklostrets
stilla hallar, skall han till den tjänande brodern vid porten ha sagt: >Ni
bröder i eder enfald komma till himmelen, under det att vi doktorer i
vår lärdom fara till helvetet.,
Klostrets intill våra dagar bevarade d ö d b o k giver oss en del, om
också knappa upplysningar om det dåvarande klosterfolket, särskilt om de
första abbedissorna och generalkonfessorerna, och låter oss få en inblick
i de prövningar och svårigheter, som de hade att utstå under de år, som
följde efter den s. k. reformationens disciplinupplösande läror i kyrka och
stat Under bondekrigets härjningar plundrades moderklostret i
Maihingen och gick förlorat far birgittinerna, trots Altomiiruters försök
kriget tvang 1J46 konatt rädda det. Det schmalkaldiska
söka sin tillflykt i Miinchen. Ett hårt slag för
venten i Altomiinster
^tt.
orden var underrättelsen, att det första i Tyskland anlagda birgittinerklostret i Gnadenberg också fallit offer för den nya lärans allt förstörande
framfart bland kloster och fromma stiftelser, deras skolor och lärdomsanstalter.
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lyckades dock överleva
Klostret i Altomiinster
dessa stormar. År 1104 hade församlingen i köpingen införlivats
med klostret, så att dess kyrka tillika blev församlingskyrka och klostrets
präster övertogo kyrkoherde- och kaplanstjänsterna i församlingen ända
till dess munkklostret 1803 träffades av sekularisering och upplösning
genom de statliga myndigheterna. Ar 1617 ombyggdes och förstorades
varvid
den äldre, omkr. 1200 byggda romanska klosterkyrkan,
munkarnas kor förlades till den plats i öster, som det även vid den sista
stora omgestaltningen pL l7}}-talet kom att behålla intill våra dagar, i
strid med Vadstenaregeln, som vill se koret födagt i väster. En kvarleva

av den äldre kyrkan i Altomiinster finnes ännu kvar bestående av den
s. k. mörka gången på den norra sidan av den nuvarande kyrkan. Själva
konventsbyggnaderna hade under åren 1t89-1 I93 undergått diverse
om- och tillbyggnader. Efter de bägge andra bayerska klostrens undergång finna vi Altomiinster i närmare förbindelse med birgittinerklostren

i

Maria Forst och Marienbaum.
trettioåriga
kriget föl;'er för birgittinerna i Bayern en
svår hemsökelsens tid. Brännande och harjande inföllo svenskarne i landet
och konventen tvingades åter att sätta sig i säkerhet i Miinchen, där en
del av nunnorna funno sin tillflykt i det s. k. Angerklostret, där i våra
dagar de även i Sverige verkande skolsystrarna ha sitt moderhus. Tre
Rhenlandet,

Med

gamla systrar hade dock ej kunnat följa de flyende. Två av dessa dogo
av hunger och umbäranden i sjukstugan, då däremot den tredje, efter att
hava i nio dagar hållit sig gömd i källrarna, lyckades undkomma till
Miinchen (1632). Tvä är senare tog pesten sex av de flyktade systrarna
samt tre patres. Ar L646 måste birgittinerna äter fly för svenskarne
och de med dem förbundna fransmännen. Nya härjningar {ölja i augusti
1648, varefter Altomiinster och omnejd utsögs av de kejserliga trupperna.
Ännu i våra dagar spisa systrarna vid de gamla långbord, som de svenska
soldaterna stjälpt ikull för att använda dem som foderkrubbor åt sina
i refektoriet installerade hästar. Att klostret icke nedbrändes vid dessa
svenskarnes härjningar, tillskrevs den omständigheten, att en av de svenska
officerarna i läspulpeten i refektoriet fann ordensregeln och den heliga
Birgittas uppenbarelser och så erfor, att det svenska helgonet var ordens
stiftarinna. Knappast hade freden slutits 1548, så kom åter den hemska
gästen, pesten, på besök, varom

S:t Sebastianaltaret, som efter

dess

upp-

hörande restes till tack för befrielsen från denna hemsökelse, ännu i dag
påminner klostrets och den lilla kapingens invånare. Det stora processionskors, som vid de upprepade flykterna till Miinchen ledsagat de sig i säkerhet sättande ordenspersonerna, förvaras alltjämt som ett dyrbart minne
i klostret.
22
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Så småningom kunde konventen repa sig efter alla dessa prövningar,
men krönikan förmäler dock även därefter enstaka hemsökelser, såsom
en svår översvämning 1666 och längre fram ein erscbrecklicber Erclbiileru.
Vid abbedissinvigningen 7676 befanns tillståndet i klostret gom efter den
visiterande biskopens utlåtande. Det nuvarande kyrkoherdebostället med
sina yackra rum utgöres av det nägra är senare för de visiterande biskoparna uppförda gästhuset i överensstämmelse med farhållandena i det
gamla Vadstena,
I över hundra är (1692-L797) vistades alltid några patres och tjänande
bröder från Altomiinster som väktare av den heliga Birgittas hus
och helgedom i Rom, där också några av dem ligga begravna.
Det är rroligen deras kvarlevor, sem vid birgittahusets iståndsättande av
de svenska birgittasystrarna t930 påträffades i väggen till den under
kyrkan belägna kryptan. Mycket intressanta att studera äro de av dessa
Altomönstermunkar gjorda anteckningar och förda dagböcker från denna
deras vistelse i Birgittas hus i Rom, vilka ännu finnas till stor del bevarade
hos nunnorna i Altomi.inster.
På generalkapitlet i Köln 7671 valdes Altomiinsterpatern Simon
Hörmann till ordens generalkonfessor med säte i Altomiinster. De i
den nuvarande kyrkan där liksom även i klostret förvarade, dyrbart infattade kvarlevorna av romerska martyrer fördes genom hans bemödande
från den Eviga staden till det bayerska klostret. Pater Hörmann, vars
porträtcbild skymtar fram på den gamla, från Altomönsfer stammande
altartavlan i birgittasystrarnas kapell i D jursholm (vid Stockholm)
var väl en av de ädlaste personligheter Altorniinst€rkonventet hyst inom
sina murar.
Att Birgittinernunnorna av den gamla observansen fingo behålla det
vackra V a d s t e n a o f f i c i e t och icke behövde övergå till det romerska
breviariet tillskrives Pater Flörmanns bemödanden i denna fråga. Detta
privilegium besitta Altomiinstersystrarna, Syon Abbey i England samt
de gamla ännu bestående klostren av orden ännu i dag i motsats till de
senare grundade ordnarna och kongregationerna, som måste använda det
allmänna romerska breyiariet. Så läses alltjämt i Altomilnster varje vecka
Senno Angelicus, som en ängel säges hava dikterat för den heliga Birgitta
och ljuda där alltfortfarande de speciellt birgittinska lovsångerna.
P. Hörmanns efterträdare som prior blev P. Carl Schmiedhamm e r, som varit den förste superiorn och generalprokuratorn i Birgittas
hus i Rom. Under hans tid indrogs Bayern i det spanska arvf öl jdskrigets oroligheter och 1703 stodo holländare och engelsmän
utanför klosterportarna i Altomiinster. De drogo sig dock tillbaka, denna
gång nöjande sig med en summa av 200 gulden. Då de däremot följande
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år återkommo, anställde de stor förödelse, slående sönder kakelugnar,
fönster och husgeråd, vräkande ner klockorna frän torner och drivande
bort klostrets boskap. Ar 1723 kunde man likväl påbörja nybyggandet
av munkklostret, som fullföljdes bit efter bit för att ej ställa munkarna
utan tak över huvudet på en gång. Så tog det nya klostrets fardigstallande en tid av fem år, innan det framstod i det stora nuvarande komplexet, tyvärr numera i privat besittning. Man kan dock ännu i dess
långa korridorer, biblioteksbyggnad och forna refektorium samt i den
under klostret befintliga, med vackra valv försedda, numer som potatiskällare använda f. d. begravningskryptan för den heliga Birgittas fåder,
liksom i en del inredningsföremål få en god bild av det forna munkklostrets inre utseende. Dess ståtliga yttre smyckas alltjämt av tvenne stora
statyer av den heliga Birgitta och den heliga Katarina av Vadstena. Mellan
klostret och kyrkan befinner sig ännu den gamla munkträdgården med
den helige Altos källa, vars vackra överbyggnad härrör från pater Hörmanns tid. Den nuvarande ståtliga och sällsynt vackra kyrkan uppfördes
under abbedissan Victoria Huberins regeringstid (l7ts-1790). Vi finna
hennes gravsten på epistelsidans vägg i lekmannakoret nere i kyrkan.
Denna gravst€n och hennes efterträderskas äro de enda minnesmärken
över klostrets forna abbedissor, som finnas bevarade. (Efter klostrets
återupprättande 1841 bär dess föreståndarinna endast titeln priorinna.)
En beskrivning av den till sitt byggnadssätt egendomliga och till sin utsmyckning synnerligen intressanta kyrkan är värd en egen arrikel, då
kyrkan såsom den enda nu exisrerande, efter birgittinerregeln byggda
helgedom, torde kunna intressera denna tidskrifts läsare.
(Forts. )
S. Nordrnark. Oå1. O. Ss. S.
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händelser förberedas i stillhet. Några studenter vid Paris' universitet
sammansluta sig till ett religiöst vänskapsförbund. På Marie uppr-)
tagelse-festen lf34 avldgga de det löftet att efter avslutningen av sina
teologiska studier färdas till det Heliga landet, Iör att där arbeta på de
otrognas omvändelse. Denna plan strandar mot yttre omständigheter, och
de unga männen begiva sig till Rom, där de ställa sig till påvens förfogande för att medarbeta i den kyrkliga förnyelsen. Paul III stadfäste
1140 det nya ordenssamfundet Cotnpania de Jösus. Men vad kunde slutligen dessa få män, vilka med forkerlek kallade sig >ruinim.a societas lesa
Jesu ringa sällskapn, betyda i denna tid av väldiga omvälvningar, där
-Kyrkan
ställdes inför så svåra uppgifter, som hon tidigare aldrig mött?
Och ändå skulle oanade verkningar framgä ur den nya ordens oansenliga
början. Den var kallad att pi avgörande sätt deltaga i gestaltningen av
Kyrkans öden i den Nya tiden.
Jesu Sällskaps instiftelse infaller i en tiden s vä ndpun kt. Man
är van vid att se huvuduppgiften, som då tillkom Kyrkan att fylla, i f.örsvaret mot trossöndringen g€nom inre ref orm. Men så viktigt det
än må varit för Kyrkans bestånd att tränga tillbaka den protestantiska
nyheten, så låg dari dock blott en del av den uppgift, som det gällde att
bemästra. I verklighet var övergången från Medeltiden till den Nya tiden

Q tora

en vida mera omfattande händelse än ordet >Reformation> uttrycker.
Det rör sig om en helt ny tids inbrott med nya ideal, nya levnadsformer,
statliga och sociala nydaningar. Gentemot medeltidens i koncentriska ordningar uppbyggda och på alla livsområden bundna system ställa humanismen och renässansen den självständiga, individuella personligheten med
stegrat självansvar. Reformationen överför den nya livskänslan på det
religiösa området och stegrar den där till överdrift. Den rena idealismens
tidsålder är nu icke mera i fjårcan. Samtidigt därmed utvidgas den europeiska människans yttre synkrets. De nya upptäckterna i östern och
västern ställa även Kyrkan inför nya missionsuppgifter.
Hur farligt för Kyrkan läget var, lade reformationens snabba tramgång överallt i dagen. Upplösningen av de hittills förefintliga politiska
och sociala banden syntes nästan med nödvändighet föra med sig en upplösning av Kyrkan, vilkens nära förbindelse med det statliga livet rentav
var medeltidens signatur. Därtill kommo ännu de stora missförhållandena,
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blott äro begripliga vid slutet av en så lång epok, under vilken Kyrkan fått stå där obetvivlad och oantastad. Det kunde knappast råda något tvivel om, att de hittills till förfogande stående krafterna icke kunde
vara tillräckliga för den nya tiden. Men vad var det som satte den nya
orden, Jesu Sällskap, i stånd att på omfattande sätt gripa sig an med den
reform, vilkens nödvändighet rbdan ofta känts och betonats? Varför
hade denna kraft en så mycket större verkan än talrika välmenade ansträngningar tidigare? På dessa frågor har för en korr tid sedan J o s e p h
L o r t z givit det avgörande svaret i sin imposanta Ref ormationsbistora.L
De nya arbetarna i Flerrens vingård hade icke något annat i sinnet än
att föru ett apostoliskt liv enligt evangelium. Men kärleken till Gud och
Kristi, den Korsfästes efterföljelse voro för dem icke blott en av tradirionen
övertagen, liksom inlard lära, utan en djupt uppskakande inre upplevelse.
Evangeliums radikala fordringar, martyrkyrkans heroiska hållning hade
för deras själar åter blivit till en självklar angelägenhet. Luthers mäktiga
inflytande bottnade ytterst väl däri att hans förkunnelse framgick i,cke
ur död bokllrdom utan ur personlig kamp om evangeliets innebörd. Oavsett den stora betydelse som vid reformationens utbredande måste tillmätas de politiska faktorerna, får man icke förbise att det var allvaret och
kraften av hans levande religiositet, som verkade uppskakande och vände
just de religiöst intresserades uppmärksamhet på honom. Även hos Ignatius
och hans lärjungar verkade och segrade den personliga upplevelsen av
Guds närhet liksom den levande gripenheten av evangeliets kraft. Därav
framgick övertygelsen om att varje förytligad kristendom är dOmd till
vanmakt. De nya arbetarna i Flerrens vingård önskade icke något annat
än att få arbeta tillsammans med Kristus för själarnas frälsning. Men de
gjorde denna evangeliums fordran till ett absolut och undantagslöst krav
i sitt eget liv. Den oförbehållsamma hängivenheten åt Gud, den heroiska
tjänsten för Kyrkan, Kristi brud, det radikala allvaret i den kristna fromheten uppvaknade igen hos dem till nytt liv. Och fastän de voro så få
i början, så strömmade ändå en ny kraft ut från dem. Otaliga trogna
Kyrkans medlemmar uppfylldes av nytt mod. Alla som känt traditionen
$om en tyngande börda, sågo numera äter Guds Ande och kraft verka
inom Kyrkan. Ung och livskraftig inträdde den gamla Kyrkan nu i den
nya tiden.
Det var en dubbel uppgift, som Jesu Sällskap hade att fylla, om det
ville svara mot stundens historiska krav. Närmast gällde det att skydda
Kyrkan, som var hotad i sitt bestånd genom våldsamheten hos de nya livskänslorna och genom de hänsynslösa angreppen från hedniska humanisters
som
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och protestantiska nyhetsstiftares sida. Här bevisade sig Jesu S;llskap såsom €tt oryggligt bålverk för den kyrkliga traditionen. Gentemot individens ohämmade självmedvetande företrädde det Guds rättigheter. För
en tid, som begynte att göra människan till alla tings måttstock, lät det
framstå idealet: helgonet som helt underkastar sig Gud. Gentemot föraktet mot auktoriteten betonade det påvens överhöghet och hierarkiens
rättigheter. Ställningstagandet för påve och Kyrka har därför alltid ansetts såsom ett kännetecken för prästerna av Jesu Siillskap. Men man
skulle misstaga sig på ordens egentliga insats och stiftarens genialitet, om
man skulle tro sig kunna innefatta Jesu Sällskaps hela väsen i denna konservativa hållning, i försvaret av det överkomna. Den egentliga historiska
prestationen bestod fastmer däri, att Ignatius av Loyola med genialisk
blick såg det som i den tidigare, medeltida epoken varit blott historiskt
betingat, och för att övervinna det, banade vägen till ett kyrkligt uppbyggnadsarbete i övererustämmelse med andan av den nya tidens bästa

krafter.
Det motsatsfOrhållande mellan protestantismen och den nya orden, som
med nödvändighet måste gå fram ur de motsatta kyrkliga idealen, har
fört därhän atr man är van vid att intill denna dag förbise ordens moderna
och för verkligheten öppna drag. Faktiskt hör Jesu Sällskap till de unga
katolska krafter, som på en och samma gång formade den nya tideru anda
och formades av densamma. Protestantismen hade snart en förnimmelse
av
och detta med r'åtta
att den nya orden var den farligaste motståndaren, som kom i första stället när det gällde att befästa katolikerna
och återvinna förlorade landområden. Men faran låg ingalunda i några
som helst yttre ting och världsliga maktmedel utan däri att fäderna inifrån övervunno den religiiisa revolutionen genom att skapa en ny enhet
mellan den nya tidens anda och Kyrkan, utan att dock bryta med arvet
från gångna tider. Det religiösa livets förnyelse ur den fäderneärvda trons
djupa källsprång fråntog reformationen stötestenen, som varit anledningen
till deras protest. Med fin känsla för mångfalden hos de mänskliga anlagen och karaktärerna odlade jesuitfäderna en modern psykologiskt nyanserad form av själavården. Deras från humanismens levande krafter
uppburna studieordning bar icke mera spår efter medeltiden och säkrade
deras skolor snart ledareplaben på skolans område. Men mest synligt blir
avståndet, som Ignatius tog från medeltiden, i den nya ordens genialiska
konception.
Ignatius stiftade icke blott en ny orden utan han uppställde e n h e I t
ny ordenstyp. Han såg igenom den rent yttre formen av klosterlivet, sådant det den gången tedde sig för allas ögon, på ordensståndets
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egentligaste väsen. Korbön och munkhabit förknippades i det allmänna
medvetandet så innedigt med ordenslivets begrepp, att det verkade såsom

en revolution, när Ignatius djärvt avstod ifrån dessa former.
Inför hans inre syn stod en apos tolisk orden av renodlad form.
Ignatius ville icke >kloster>> utan >hus> och >kollegier>, icke >munkar>
utan >präster>, vilka kunde vara verksamma mitt i världen. Den som
inträdde i hans orden, behövde ej ändra sitt namn, såsom det varit allmänt
brukligt intill den tiden. Motsatsen mellan värld och orden skulle mildras.
Medlemmarna i Jesu Sallskap skulle icke strängt avskilja sig från världen,
utan helt och hållet vara uppf.yllda av omsorgen för dess andliga väI.
I stället för bundenheten vid ett kloster, sådan den t. ex. framträdde
hos benediktinerna, skulle råda en rörlighet, som gjorde det möjligt för
föreståndaren att sända sina underlydande i varje stund till vilken plats
som helst, där en apostolisk uppgift väntade.
Särskilt värde satte Ignatius på ett noggrant urval och en omsorgsfull
utbildning av de unga ordensbröderna. Det gällde att avlägsna de orsaker,
som så ofta lett till missförhållanden och gjort ordensväsendet förhatligt.
De stränga föreskrifterna betråffande upptagningen utesluta t. ex. alla,
vilka redan en gång burit en annan ordens dräkt. Ett sådant vacklande i
kallelsen kunde ju ha sin grund i brist på inre fasthet. Tiden för novitiatet utsträckes, i motsats till den dittills brukliga, till två år. Noviserna
underkastas en rad av prov, som skola bevisa äktheten i deras kallelse och
deras duglighet för ordens uppgifter. Efter novitiatet f.ölja långa studieår
och slutligen ännu en gång ett tredje provår, som skall ytterligare fördjupa uppfattningen av kallelsen. Först då, tio till tjugu är efter inträdet,
följer den slutgiltiga bindningen vid orden genom avläggandet av de s. k.
sista löftena. För att utesluta äregirighet, som motsäger den evangeliska
ödmjukhetens anda, förplikta sig Sällskapets professi genom ett särskilt
lötte, att aldrig sträva efter andliga värdigheter, i synnerhet icke efter
biskopsämbetet. Blott i missionerna, där en biskops ämbete mer är en
börda än en ära, kallar påven även jesuitfäder till biskopar.
kännetecken för Jesu Sällskap blev apostolatet i
me n i n g, Redan mendikanterna, i synnerhet predikareorden,
hade med stor iver ägnat sig åt själavården. Men nu blev apostolatet till
en ordens egentliga ändamåI, som bestämde hela dess inrättning och författning. Icke blott varje medlem är innerligt förpliktad att förbereda
sig för apostolatet, utan detta erkännes och begagnas fastmer för första
gången konsekvent såsom medel till självhelgelsen. Ut ifrån det apostoliska
ändamålet måste man även förstå författningen. Kapitelsystemet, som
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arbetar med allmänt och hemligt val, tillämpas blott för den s. k. generalkongregationen, vilken tillkommer hela den lagstiftande makten. Den
verkställande makten däremot ligger hos en monarkisk ledning, som befaller med stram disciplin och garanterar den nödvändiga enheten och

i

det aktiva apostolatet.
Jesu Sällskaps historia kännetecknas intill denna dag av en d y n a m i s k
a k t i v i s m, en gärningens mystik, en inre livaktighet, som bevarade
jesuitorden för ödet att bliva till ett blott historiskt praktstycke med musealt värde. Den verkade alltid som en reformens surdeg och kunde redan
dår6ör aldrig farbliva oemotsagd. Karakteristiskt för Jesu Sällskap blev
en universalism i idder och en vidsynthet i uppfattning, vilken icke lätt
fastlåstes vid särmeningar eller stängde blicken för mångfalden och de narurliga värdena hos skapelsen. För första gången såg man en orden, som
icke strängt avskilde sig från världen utan full av förståelse och öppenhet trädde den emot.
Av den oryggliga fastheten i de kyrkliga principerna har man med orätt
slutit till en särskild hårdhet och omedgörlighet. Faktum ir att jesuitfäderna alltid utmärkte sig genom vidsynt och milt omdöme inom Kyrkans
ram. Uppfyllda av den psykologiska övertygelsen om människans inneboende rotfasta godhet och om svårigheten att göra individen som sådan
rättvisa, gällde det för dem att hellre hjälpa människorna ån att fördöma
dem. I de få fallen då vid 1600- och 1700-talens strider om moralsystemen
en eller annan jesuitteolog måste tillrättavisas av den kyrkliga auktoriteten,
skedde detta icke på grund av för stor stränghet utan av för stor mildhet
andra. Vid alla de uppgifter jesuitfäderna ställdes inför trädde de
icke fram mot förhållandena med förutfattad mening och med ett färdigt
system, utan de läto leda sig av de konkreta omständigheterna. Anpassningens eller ackomodationens system, som enbart gör rättvisa mot folkens berättigade särvärden, voro jesuitmission'årerna de första att införa
och tillämpa i den nya tidens missionsarbete. Nuförtiden har ackomodationen blivit allmän egendom i allt missionsarbete.
Med Ignatius och hans stiftelse börjar ett nytt uppsving för prästerlig
verksamhet. Predikan och religionsundervisning uppblomstra. Nya metoder i katekes och populär skriftutläggning komma till användning.
Boktryck och föreningsliv, t. ex. i de Marianska kongregationernas nya
gestalt, tjäna till det religiösa livets stärkande. Förordandet av den tätare
kommunionen inleder en sakramental vår, som gör slut på medeltidens
stränga tillbakahållning på detta område. Vad som den gången mest behövdes var en ny prästgeneration vilken var helt formad efter själasörjarens ideal. Till den nuvarande höga nivån hos sekularprästerskapet ha jesuitfäderna icke i ringa mån bidragit genom sin verksamhet i de unga
rörligheten
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klerikernas utbildning och genom sitt exempel
deras levnadssätt var ju
icke klostedigt utan liknade sekularprästernas -sätt att leva.
Utrymmet tillåter icke, att hänvisa på alla de andra områden, på vilka
jesuiterna bidragit dll att utforma ett tidsenligt kyrkoliv. Här må blom
ännu påminnas om Frans Xavier och hans medhjälpare, med vilka en ny
stor epok för missionen tog sin början. Man får nog säga att helhetsbilden av den nya tidens Kyrka, i den mån hon skiljer sig från den medeltida, i stor utsträckning har präglats av den hel. Ignatius av Loyolas ande.

Det som utmärkte Ignatius som ,ref ormator var hans säregna förmåge
samla och omsätta den religiösa glOd som Flerrens nåd
^tt
upptänt i honom, i anvisningar och metoder, så att den kunde bliva nyttig
även för andra och verka tändande även hos dem. Flans teoretiska hållning
är icke en världsflyktens teocentrik, utan en världstjänstens, en som ordnar
världen i riktning hän mot Gud. Denna hållning ägnar sig särskilt för
dem, vilka icke tillfallit lotten att leva i ett klosters väl skyddade, helgade
inhägnad, utan måste arbeta och strida mitt i världen, vilka måste bekymra
sig om de jordiska tingena och d ä r v i d dock sträva och uppnå helgelse.
Ignatius skeffar i sina exercitier för första gången en genomgripande metodisk handledning till strävandet efter kristen fullkomlighet för lekmännen.
Flans metod är så fruktbar, emedan den är buren av en djup vördnad för
Guds individuellt i den enskilda människosjälen verkende nåd. Flans
älsklingslärjange Ri.bad.eneyra skriver härtill: >Han brukade tadla de
ledare och lärare, vilka i det andliga livet bedöma alla andra efter sig själva
och vilja fastlägga dem på det samma sätt att leva och bedja, som har visat
sig vara nyttigt för dem själva. Detta vore mycket farligt, brukade Ignatius säga, och skulle förråda en man, som icke känner till Guds mångformiga nåds gåvor och den Helige Andes olika meddelanden och icke
f attar nådegåvornes mångfald i en och saruna Ande ( I Kor. 12: 4). Ty
envar har fått sin särskilda gåva av Gud, den ene så och den andre så
( I Kor. 7: 7).>
Den mycket omtalade j e s u i tl y d n a d e n är icke heller tänkt såsom
en sovkudde för dådkraften eller som en klavbindande boja för det personliga initiativet. De unga män, som inträda i orden, äro för det mesta
icke alls passiva naturer, utan människor med stark böjelse för och längten
efter stora bedrifter. Lydnaden håller denna egenskap inom de skrankor,
som äro nödvändiga för att i gemensamt arbete kunna genomföra de
apostoliska syfternålen. Religiöst sett är denna lydnad på samma gång ett
avståndstagande från denna världens anda. Men redan hos Ignatius'första
följeslagare och underlydande kunna vi fastställa, att lydnaden varken
hindrar vidsynt generositet eller initiatiytagande. Mot den strema discipli30
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nen står det faktiska förtroendet, varmed ordenssamfundet möter sina
medlemmar genom att ställa dem alltjämt på ansvarsfulla poster, som
kräva självständigt omdöme och handlande.

mot protestantisJesu Sällskap har icke instiftats
ja,
m e n,
det har icke ens uppkommit med anledning av reformationen.
Huvudkraften var därför alldd under historiens lopp riktad på arbetet i
de katolska länderna och i missionerna. Men jesuitorden skulle visat sig
otrogen sin sändning, om den icke hade ansett det vara en viktig uppgift
atr tillbakatränga den reformatoriska stormfloden. Det var därför helt
naturligt, att, frän protestanteffias sida skarp motsägelse hOjdes mot Jesu
Sällskap. Men så mycket denna motsägelse än.hade övertaget, får man
icke förbise, att jesuitfäderna också funno anklang på den motsatta sidan.
Icke ens Gustaf II Adolf förvägrade dem en viss aktning, såsom jesuitkollegiernas berättelser i de tyska städerna omvittna, vilka han erövrade
på sina krigståg. De första jesuitfäderna, som i Tyskland kommo i beröring med reformationen, höllo sig medvetet fjårran från den grova
tonen, som då härskade i den konfessionella polemiken. Det skall för
alltid forbliva ett gyllene blad i deras historia, att de helt mot dåtida bruk
visade blott föga hätskhet, men mycken kärlek. Den första jesuiten på
reformationens hemlandsmark, Petrus Lefåure, uppställer i en skrivelse till
ordensgeneralen Laynez följande grundsats: >Den som nuförtiden vill
gagna de vantrogna, måste framför allt utmärka sig genom kärlek till
dem och bannlysa ur sin själ alla tankar, som på något sätt kunde minska
aktningen för dessa människor.> Tyvärr ha de senare jesuitfäderna icke
alla och icke alltid hållit sig på samma höga nivå, utan ofta fallit in i den
fula, bullersamma tonen i dåtidens polemik, ehuru ordensledningen upprepade gånger manade till måttlighet. År 1608 utfärdade ordensgeneralen
Aqunuiua en särskild instruktion, vari det heter: I böcker och broschyrer
mot irrlärarna torde man akta sig för skarpa och sårande ord. Men.ännu
mera skulle man avhålla sig från smädelser, som vore ovärdiga en ordensman.
Så mycket än troslärans renhet låg jesuitfäderna om hjärtat, så
- övrigt aldrig en enda av dem varit medlem av inkvisitionen.
har för
Jesu Sällskap kan icke se tillbaka på en så lång och ärorik historia som
de äldre ordnarna inom Kyrkan. Men under de fyra århundradena av
sin tillvaro har det lämnat sitt bidrag till Kyrkans bästa. Det kan icke
mera tänkas bort ur den nya tidens historia. Även i dag äger det förtroende hos Kyrkans av Gud insatta ledare, hos Petri eftefträdare och biskoparna. Sida vid sida med alla de andra katolska krafterna står Jesu Sällskap ännu i den dag som är i den främsta linjen, där det gäller Guds rike.
Tb. uan Haog.
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SVENSKA STADSVAPEN MED HELGON-

BILD ELLER HELGONEMBLEM.
Q r"dsvapnen hava i allmänhetuppståtturetr äldre sigill. Konung
r-) Magnus Erikssons stadslag såger: ock buar Stader bafui sitt Merkie.
Under senare hälften av 1200-talet var bruket av stadsflagga känt i Skandinavien, och har denna sannolikt i regel visat stadens märke. Antagligen
hava flera städer haft eget märke redan tidigare, än detta pätråffas i

sigill. De äldsta stadssigillen i Väst-Europa uppträda under

1100-ralet,

men bliva mera allmänna först under 1200-talet. Vanligen visa de en bild
av staden'eller dess mest karakteristiska byggnad såsom borg, kyrka, porttorn, brygga etc. Ofta förekommer även en bild av sradens skyddspatron
eller dennes attribut. Dessa bilder betraktas sedermera som vapen och
bliva då där så är nödigt heraldiskt omarbetade samt anbringas i sköld,
denna dock i regel utan hjalm. Vapen för städer kunna i allmänhet icke

omkring 13i0.
Det äldsta kenda svenska stadssigill är K a I m a r stads sigill under etr
brev från tiden 1247-1269; dess typ anger dock att stampen är äldre.
Detta visar ett porttorn stående i vatten. Det första stadssigill, som visar
helgonemblem, är Västerås 1307 och ungefär samtidigt komma Strängnäs 1311 och Skänninge 1316 med helgonbilder. Tillsammans är det 14
av Sveriges städer, som i sina vapen visa helgonbilder eller helgonemblem
och av dessa kunna 13 bygga på gammal, i regel medeltida förebild, blott
en stad, Växjö, har nyantaget yapen, dock helt utformat efter stadens
medeltida tradition.
påvisas tidigare än

Kungsbackas stads sigill finnes första gången omnämnt i anteckningar av Joh. Elers (f 1813) såsom förekommande under stadens privilegier av 1582. Det beskrives som en stående bild med utsträckta arrnar,
hållande i höger hand en stav och i vänstra en kalk. Man har tydligen
icke med säkerhet kunnat avgöra om den i fotsid kladnad framställda
bilden är avsedd att v^r^ €n man eller kvinna. I senare framställningar
har man dock låtit den få kvinnlig gestalt och uppgiver S. P. Bexell
(t 1364) att bilden skulle framställa S: ta Gertrud. De båda attributen, stav och kalk, passa väl för detta helgon. Att bilden överhuvudtaget framställer ett helgon torde icke vara tvivel underkastat. Kungsbacka fu det medeltida Aranäs och med all sannolikhet går den nämnda
1i00-talsbilden tillbaka på en äldre från vilken även srav och kalk
stamma. Intet finnes som talar €mot att Bexells uppgift skulle vara grun32
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dad på en medeltida tradition. Vapnet föres numera sålunda: I blått
fält en stående helgonbild i klednad av silver, hållande i höger hand en
stav och i vänstra en kalk, båda av guld.
vapen visar i gyllene fält en på tron sittande rödkladd biskop, höger hand välsignande, i vänster hand en kräkla av silver.
Vapner förekommer i sigill tlol. Elias Palmskiöld (t l7l9) såger *t
man antager att bilden framställer >den salige Sigf rid>, då en
liknande bild av detta helgon finnes på en kalk i den ej långt från Lidkoping belägna Husaby kyrka. S:t Sigfrid var verksam i denna trakt
av Västergötland, varför intet finnes, som talar mot antagandet att det
är hans bild, som förekommer i Lidköpings vapen.

Lidköpings

Marief reds vapen visar i blått falt en på en halvmåne

av silver
med gyllene krona och nimbus, på vänster
arm hållande barnet, det hela omgivet av en likaledes gyllene strålkrans
(mandorla). Bilden förekommer i sigill 1610, men stammar utan tvekan
från det av Sten Sture d. ä. i slutet av 1400-talet anlagda Monasterium
pacis Marie.

stående gyllene

Madonna

vapen fastställdes 1936 pä följande sätt: i fält av
guld en på röd tronstol sittande blåklädd S:t Olovsbild med krona
Denna bild, som förekommer
av guld och blå gloria, yxa och riksäpple.
att användas som vapen
i stadens sigill redan 1367 kor.r' så småningom
för staden med de ovan angivnr färgerna. Emellertid utbyttes detta vapen under nyare tid mot ett annat, en krönt bokstav N, en yxa och en

Norrkopings

spira. Yxan var sannolikt en reminiscens av stadens skyddspatron.
ovan nämnts beslöt staden 1936 att hos Kungl.

Maj:t

Som

begära fastställelse

av det ursprungliga vapnet.

Skänningel stad

använder sedan gammalt som vapen den bild
vilken finnes i stadens äldsta kända sigill av 1316. Detta visar M a d o nn a n med barnet och på sidorna om bilden orden Beata Maria. Dessa ord
äro i sigillet på ett egendomligt sätt avdelade, nämligen Beat - a Mari - a
och är sista bokstaven i varje ord uppryckt och placerad över vardera av
orden Beat och Mari. Detta sätt att avdela är tydligen icke framkallat
av utrymmesskäI. Att sätta de båda slutbokstävernt A överst förefaller
omotiverat, då utrymmet i det runda sigillet nedtill är fullt lika stort som
uppdll. Bokstävernas placering mitt över samt deras större och mera ut-

t Se äveo: H. Fleetvroo dz Yåsterås, Äbo ocb Skänninge sigill
Rihsberddiherämbetet VII, 1938.
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Credo. zz:a årg. Mars r94r.
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präglade form tyder pä, att här förelegat en särskild mening med denna
bokstavsbilds framhävande. Med all sannolikhet har denna under medeltiden betraktats som ett Maria-monogram. Bilden återfinnes dels i en
del medeltida sigill, där den bl. a. såsom i Västerås och Åbo sigill förekommer ensam omgiven av rosor eller liljor, dels i vissa allmogesmycken.
I de båda nämnda sigillen har bilden hittills betraktats enbart som stadens
initial (Västerås-Aros). De nämnda allmogesmyckena äro skånska
s. k. striglakors, d. v. s. T-formade figurer av silverplåt, vilka buros som
amuletter. På dessas nedåtvända kanter äro fästade små hängkläppar av
silver, vilka hava samma form som denna bokstav A. Att, amuletten i
sin helhet tillades en viss religiös betydelse framgår ay att en del av dessa
striglakors genom åsättande av en Kristus-bild förvandlades till krucifix.
Intet finnes därför som talar emot att dessa amuletter även försetts med
Maria-monogram.
Uppfattningen att bokstaven i Västerås och Åbo sigill skulle vara resp.
stads initial behöver icke hävas av antagandet att bilden är ett Mariamonosram. Med all sannolikhet har bilden tillagts dubbelbetydelsen av
dels Maria-monogram, dels stadens initial. De små kläpparna under striglakorsen hava enligt uppgift av framlidne intendenten vid Nordiska Museet,
Dr. N. E. Hammarstedt2 betraktats som en monogrammatisk förening
av bokstäverna A och M med betydelx,n Aue Maria. Men figuren har
ju bl. a. i det nämnda Skänninge-sigillet använts som blott Ä och även
denna bokstav enbart kan under medeldden mycket väl hava ansett$ vara
ett Maria-monogram. Marias jämförande med Eva är ett mycket tidigt
förekommande tema och en folketymologi av urgammal art är Eaa - Aae.
Genom att omkasta bokstäverna i stammoderns namn erhöIl man hälsningsordet till Guds moder. Man såg häri en mystish, inspirerande mening.3 Bokstaven Ä som förkortning av Aue blev den initial, som i sig
inneslöt en Maria-hyllning. Den blev därigenom även en Maria-initial,
alfabetets första bokstav, alpha, begynnelsen, passade väl för den, som
var begynnelsen till frälsningsverket. Såsom sådan är dess upphöjda placering i Skänninge-sigillet väl motiverad. Men likaväl som denna bild i
detta senare sigill kunde användas dels som Maria-monogram, dels som

blott bokstav A,likväl kan den i Västerås och Åbo sigill hava tillagts
dubbelbetydelsen av Maria-monogram och stadens initial. Det triviala i
att stadens sigill blott visade en enkel bokstav förtogs genom att denna
även innebar en hyllning till Guds moder, till vilken stadens domkyrka
n
N. E. Flammarste dtz Saensk Forttro och Folksed, Nordiska Mus6et 1920.
" ;fr den från förkarolingisk tid stemmande singen Aue Maris stella, där det heter
i andra loersenz Sutnens illucl Aue Gabrielis ore, Funda nos in pace, rnutans Euae nomen
Glädja må ditt öra Ängelns bud att höra. Friden du oss sände, Evas namn
omvände.
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I ett av Magnus Ladulås 1277 7/6 ltfärdat

brev benämnes
denna Ecclesia Beatae Moriae uirginis Arosiae. Liknande är förhållandet
med Åbo. Att bokstavsbilden i båda dessa städers sigill omgavs av rosor
och liljor styrker ännu mera antagandet att denna är avsedd att vara ett
Maria-tecken. Liljan är ju sedan äldsta tid den Heliga Jungfruns attribut
och rosen, rosa mystica, är en av de bilder vid vilken medeltidskyrkan
älskade att likna himladrottningen.
Även som vapen för städerna Västerås och Åbo har Maria-tecknet
sedan länge använts, ehuru det åtminstone under senare tid sannolikt i
regel betraktats som stadens initial, d. v. s. blott som en vanlig bokstav Ä.
Trots detta har bilden icke nämnvärt ändrat form. Som blott bokstav
betraktad skulle det legat nära till hands att under tidernas lopp i sigill
och stämplar använda olika typer. Att så ej skett tyder pi att man haft
en viss känsla för att figuren var nägot annat än en vanlig bokstav. På
grund härav bör den även ur heraldisk synpunkt betraktas som ett säreget tecken, närmast jämförbart med exempelvis bomärken eller järnoch kopparmärken, och är som sådant godtagbart även som heraldisk bild,
vilken den som bokstav icke skulle hava varit.
Skänninge vapens fårger äro: blått fält, Madonnans klädnad silver,
krona, nimbus, liljespira och bokstäver guld.
var helgad.

Skövde stads vapen visar en bild av S: ta Hele na. Enligt rimhrömihan var den heliga Helena eller Elin stadens skyddshelgon, och i
stadens äldsta sigill, vilket i avtryck dock icke påträffats tidigare än från
1191 förekommer en bild av en kvinna med pilgrimsstav i handen och
vid fötterria en sköld med ett hjärta. Staden har allt fort i sitt sigill använt denna bild. Nar stadsfullmäktige 1938 anhöllo att riksheraldikerämbetet efter verkställd undersökning ville uppgöru förslag till fastställelse, föreslog ämbetet ovannämnda bild endast med tillägg av en bok,
vilken S:ta Helena håller i vänstra handen med på boken liggande ett
avhugget finger, detta hämtat frän en medeltida bild av S:ta Helena i
Norra Ny kyrka. Detta vapen fastställdes av Kungl. Maj:t den t2 ianuan
1939 sålunda: >I rött fält en under en baldakin av guld stående bild av
S:ta Helena med klädnad av silver samt nimbus, stav och bok av guld,
boken belagd med ett avhugget, naturfårgat finger; bilden är i stammen
överlagd med en mindre sköld visande i fält av guld ett rött hjärta.>

Stockholm harsedan 1300-taletanvänt ett sigill meden bröstbild
av S:t Erik. Sigillet påträffades visserligen först i ett bevarat sigill
frän 1376, men typen på bilden anger att stampen utförts tidigare, troligen omkring år 1300. Samtidigt hlrmed användes visserligen ett annat
3t
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sigill av äldre ursprung, visande en bild av stadens torn och port, men detta
undanträngdes så småningom av S:t Eriks sigillet. Från slutet av 1400talet förekommer även ett mindre sekret med blott en krona i skald,
helgonkonungens krona. Detta var således en förminskning av det föregående. Under nyare tid användes i stadens sigill och vapen olika mer
eller mindre förvarukade typer arr helgonkonungen. För att skaffa en
enhetlig form för Stockholm vapen beslöt staden 1922 atr som förebild
för vapnet skulle användas en heraldiskt stiliserad avbildning av huvudet
på den vackra S:t Eriksbilden från Roslagsbro kyrka. Denna bild, ett
gyllene S:t Erikshuvud i blått fält, fastställdes av Kungl. Maj:t den 19
januari 1934.

Strä ngnäs stad harsedan l3L, i sigill förtbilderav S: t Petrus
t Paulus ehuru med vissa smärre förändringar. Då det gällde

och S:

fastställelse av vapen för staden uppgjorde ämbetet på grundval av stadens
äldsta sigill ett förslag, vilket av staden godkändes och av Kungl. Maj:t
den 17 december 1937 f.aststålldes sålunda: >I fält av guld S:t Petrus och
S:t Paulus sida vid sida, klädda i röd klädnad och grön mantel med nimbus

av silver och blå nyckel och svärd.>

Södertäl je. Det eldsta kanda sigillet för staden

Södertälje finnes

under perg.-brev av den 3 mars 1386 och visar en bild av S:t Olof.
Nästa sigill, som 'ir antr'iffat, år frän lJ69 x.h har en helt annan karaktär
än det föregående. Bilden visar nämligen Jungfru Maria med barnet.
Så småningom tillades de för Madonnan eljest vanliga attributen, nämligen
en månskära under fötterna och en bilden omgivande krans av solstrålar.
På detta sätt framställd förekommer Jungfru Maria i stadens sigill under
riksdagshandlingar frän är 1190 och tnrnät.
IJtan att någon påvisbar anledning kunnat fastställas har sedan fu 1628
denna {ramställning ändrats därhän att Jungfru Maria med barnet ersatts
med en kvinnlig figur vilken med båda händerna synes framför bröstet
hålla ett kors. På sidorna om bilden äro bokstäverna S och R anbragta,
således med visshet syftande på S: ta Ragnhild. Denna bild har så
småningom tagit nu bruklig form, nämligen en å en månskära stående
kvinna, krönt, och försedd med både mandorla och gloria samt hållande
framför bröstet ett rött, likarmat kors.
Ämbetet ansåg, att vid val mellan bilderna i de äldre Södertälje-sigillen
det blott fanns två alternativ, som lämpade sig till vapen för sraden,
nämligen S:t Olofsbilden och S:ta Ragnhildbilden, den senare dock med
borttagande av allt lånegods från mellanperiodens Mariabild.
Visserligen brukar ämbetet vid uppgörande av förslag till stadsvapen
36
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i regel gå tillbaka till den äldsta kända sigillbilden, men då såsom i detta
fall S:t Olofsbilden föres av andra städer under det att ingen annan stad
har upptagit S:ta Ragnhild såsom vapenbild, har ämbetet valt det sistnämnda alternativet, och detta så mycket mer som S:ta Ragnhild alltmer
invuxit i stadens medvetande såsom skyddshelgon för S<;dertalje.
Något särskilt atrribut för S:ta Ragnhild är icke känt, men torde hon

drottning hava varit krönt,
pilgrim en stav.
såsom

såsom helgon hava

gloria och

såsom

Detta förslag godkändes av staden, varefter Kungl. Maj:t genom beslut
den 2J januari l93l fastställde Södertäljes vapen sålunda: >I blått fält

en bild av S:ta Ragnhild med klädnad av silver, krona, gloria och stav
av guld samt ett rött, grekiskt kors på bröstet.>

Torshalla. För denna stad är ett sigill känt från är 1379, visande
Olof den helige stående mitt i ett drakskepp. Denna bild har
sedermera så tillvida förvanskats att helgonkonungen i senare sigill för
staden framställts sittande på en tron. På riksheraldikerämbetets förslag
1940 beslöto stadsfullmäktige i Torshälla, att vid framställning av stadens
vapen den i det äldsta kända sigillet förekommande bilden skall användas

enligt följande beskrivning: >I fält av silver en av en vågskura bildad,
blå stam och däröver en naturfärgad bild av Sankt Olof, klädd i röd
klädnad, med krona, nimbus, bila och riksäpple av guld och stående i en
på stammen flytande, röd båt med drakstävar.>>
Vapnet har aldrig blivit fastställt.

B

Vadstena stad har sedan medeltiden i sigill fört en bild av S: ta
itt a. Då stadsfullmäktige är l93I begärde att riksheraldiker-

irg

ämbetet skulle uppgöra förslag till vapen för staden i och för fastställelse
uppgjorde ämbetet dylikt på grundval av stadens äldsta sigill, bilden
dock delvis utformad efter en medeltida träskulprur i Vadstena klosterkyrka. Ämbetets förslag fastställdes av Kungl. Maj:t den 2l januari 1938
sålunda: >I fält av guld en bild arr S:ta Birgitta i kladnad och med gloria
av silver, sittande på en röd stol och skrivande i en bok.>

Västerås.

vid beskrivning av Skänninge vapen anförts
i Västerås stads äldsta sigill icke såsom tidigare
ansetts blott stadens initial, bokseven A, lutan dessutom ett Maria-tecken.
Den undersökning, som klarlade detta, föranledde staden att begära fastställelse av vapnet under av riksheraldikerämbetet föreslagen form: >I
fält av silver ett blått Maria-monogram, i stammen ätf.aljt av en röd ros.>
Kungl. Maj:t fastställde detsamma den li juni 1939.
Som ovan

är den bild, som förefinnes

t7
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V ä x j ö. Med anledning av framställning från Växjö stad om undersökning rörande dess vapen och sigill lät riksheraldikerämbeter utföra
sådan. Ämbetet p&tråftade icke något medeltida sigill för staden och icke
heller något sigill eller vapen frän nyare tid, vars bild angåve medeltida
ursprung. De kända bilderna voro dels en bokstav TZ över ett vascen,
dels en byggnad med årtalet 1698. Den redan från 1100-talet kända
staden erhill, t3+z av konung Magnus Eriksson stadsprivilegier, i vilka
nämnas, att detta skedde >Gud och S:t Sigfrid till heder>. Med stor sannolikhet torde man kunna antaga, att stadens samtida sigill visat en bild av
S: t Sigf rid eller något dennes attribut. Det vackra och inrressanta
Växjö domkapitelssigill, känt frän 1292, har hämtat sitt motiv från S:t
Sigfridslegenden. De senare stadssigillen, av vilka det med byggnaden,
>rådhuset>, använts som stadens vapen, hava tillkommit under en tid,
1600- och 1700-talen, då man hade föga förståelse för medeltidens historiska minnen.
På grundval ay dcnna undersökning avrådde ämbetet staden fråin att
ligga nyare tiders sigill till grund för komposition av stadens vapen och
föreslog i stället, att S:t Sigfrids-bilden såsom sammanhörande med stadens
tillkomst skulle upptagas.
Ämbetet utförde ett förslag med nämnda helgon, hållande en kyrka;
i sköldens nedre del synes vatten. Kyrkan syftade pä, att S:t Sigfrid i en
syn fick anvisning på den plats, där Växjö kyrka skulle byggas och där
staden sedan kom att ligga. Vattn€t syftade på S:t Sigfrids dopverksam. Yr..
...
i
net r vaxJo.
Beträffande {årgerna vidhOll ämbetet de av staden använda, röd vapenbild i silverfält, endast vattnet gavs blå färg.
Sedan staden godkänt ämbetets förslag fastställde Kungl. Maj:t den
1 september 1939 stadens vapen och flagga sålunda: >I fält av silver en
av en vågskura bildad blå stam och däröver en naturfärgad bild av S:t
Sigfrid, stående, klädd i röd klädnad och med gloria av guld samt hållande
i högra handen en kräkla och i vänstra en kyrka, båda av guld.>
V i s b y stads äldsta kända sigill visar en gurnse, vars huvud är omgivet av en korsgloria; med vänster framfot håller gumsen €n upptill korsprydd fanstång vilken uppbär en med fyra korta flikar försedd fana.
Framför gumsens bröst står en kalk. Denna bild har sedermera i stadens
nuvarande vapen ändrats till ett Agnus Dei, d. v. s. ett lamm med
gloria och korsbandr. Vapnet har aldrig blivit fastställt. De färger, som
användes äro i rött fält ett Agnus Dei av silver med gloria och bandrstång
av guld, bandret silver med rött kors.
Harald Fleettaood.
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KATOLSKA PERSPEKTIV.
situationen svåra förhållandena har vid
Rolas >studium>, d. v. s. till de kurser, i

Den kristna familjens domstol.
Den Helige Fadern mottog i högtidlig
audiens domare och övriga ämbetsmän i
Sacra Rotnana Rota, der. högsta ordinarie
påvliga appellationsdomstolen, den I okto-

ber 1940, då ett nytt ver[samhetsår {ör
domstolen tog sin brSrjan.
Domstolens deken, Mgr. Grazioli
föredrog en tillgivenhetsadress till Hans
Helighet. Han tackade även den Helige
Fadern

för utnämningen av en ny,

ameri-

kansk domare, varigenom Rolas internationella karaktär än tydligare framträdde.
För närvarande sitta i Rota I italienare,
-I rikstysk, I engelsman, I fransman, I
polack och nu som nämnt även en nordamerikan.
Mgr. Grezioli lämnade
därefter någre uppgifter angåendet antalet
processer och domar under det gångna
året. Antalet godLända appellationer och
genomförda processer utgjorde 69. Då man
tager i betraktande, att det här är fråge
om en appellationsdomstol för en världskyrka med 400 millioner åtminstone nominella bekännare, är detta ett litet antal.
Av processernt voto 67 äktenskapsprocesser, däribland 6i nullitetsprocesser, d. v, s,
processer angående äktenskaps ogiltighet.
Blott i 16 fall dömdes äktenskapen ogiltiga,
anförde, förklaras
Som Mgr, Grtzioli
denna domstolens stränghet av det alltjämt
växande antalet fall dels av avsiktliga de-

fekter i

äktenskapsöverenskommelsen

för

att man sedan skall bliva i tillfälle att

söka

få äktenskapet förklarat ogiltigt, dels av
skrupellösa advokaters machverk, vilka specialisera sig på äktenskapsprocesser och vid
de biskopliga domstolarna söka inleda nullitetsprocesser. Den mest åberopade orsaken
till ett
metus>

äktenskaps ogiltighet

-

var >uis

et

våld och fruktan enligt Canon

1087 i den kyrkliga lagboken, i 30 fall.
| 28 f.a,ll var det andra väsentliga defekter

i

äktenskapsöverenskommelsen.

Trots de genom den nuvarande krigs-

vilka

studerande införas

i den

kanoniska

rättspraxis, 2i3 personer från hela Europe
och även från Amerika låtit inskriva sig,
däribland universitetsprofessorer och civiladvokater, men framför allt talrikr teologie studerande från världs- och ordensklerus. Med tanLe på utbildning av duktiga domare för de biskopliga äktenskapsdomstolarna vore detta att hälsa med
gladje, forklarade Mgr. Grazioli.

I sitt

svarstal gav påven uttryck för sin

stora tillfredsställelse. Di Rotas huvuduppgift består i ett skydde den kristna
familjens rätt och försvara äktenskapets
oupplöslighet, tillkommer henne titeln >Den

kristna familjens domstol>. Som värdig
arvinge till den gammal-romerska rättsvisheten må Rota Romana visa, att ocksi det

kristna Rom fortfar att för folken vare en
rättens lärarinne.
Den Helige Fadern slutade sitt tal med

följande gripande ordr Tillåten, att Vår

tanke och Vårt hjärte till slut går till
kallan till alla Våra sorger. Vi se Våra
söner beväpnade strida mot varandra, som
om de icke vore bröder i samma tro och
hopp. Historien skall en gång hålla
dom över denna blodiga förstörelsekamp,
men människornas tankar och domar äro
icke Guds domar och tankar. Inför Flans
domstol höra folken under seklernas gång
en dom, som ofelbart går i verkställighet.

samma

>Herrens rådslag bliver evigt bestående,>

vHsllgn gör hedningarnas anslag om
-intet; Han kommer folkens tankar och
de mäktigas rådslag på skam> (Ps. 32: 10,

1l). Hans rättfärdighet störrar och upphöjer, giver och tager jordens riken. Han
utplånar deras namn och begraver dem
under spillror och ruiner och ökensand,
liksom han förstrött Israels kvarleva för
alla vindar och över hela jorden (Hes.

5:1-4 och 9r 8-tl;.

Till Honom, den
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rättvise och barmhärtige Guden,

vars

barmhärtighet tronar över alla Flans verk,
vända vi oss och anropa om Hans godhet,
Den enda appellationen från Hans dom
över människornas synder är bönen, sorn
Han i sin nåd vill höra. Låtom oss bedja,
älskade söner, låtom oss bestorma Guds
mildhet och godhet, på det att stormen,
som brutit ut över den olyckliga mänsk-

ligheten, måtte stillna av, himlen åter
klarna upp och den eftedängtade fredens
morgonrodnad uppgå,

Påvens julaftonstal.
Det är att beklaga, att nästen alla stora

tidningar, som offentliggjorde de

fem

punkter, som Pius XII framlagt som grundlag för en nyordning, icke också meddelat
påvens kommentarer därtill.
Så heter det beträffande punkt 1 i
trletz Seger öuer hatet och öler aIIa batalstrande system:. . . Det drives i ett flertal länder en propaganda utan gräns, som
icke ryggar tillbaka för att dag efter dag,

ja, timme efter timme för allmänheten
framställa de nationer, som räknas som
motståndare, i en falsk och skymflig dager.

Men för den, som önskar sitt folks välgång,
för den som vill bevara den för oberäknelig moralisk skada, för den som icke vill
förstöra den andliga och moraliska grundförutsättningen för nationernas samarbete,
måste det bliva en helig plikt och hög mis-

sion att icke låta sanningens, rättfärdighetens, samarbetets naturliga ideal gå för-

i människornas tanLe- och känsloliv,
och framför allt icke den broderliga
lorade

kärlekens höga, övernaturliga ideal,
av Kristus förts in i världen.
Beträffande

som

punkt 2: Seger öuer det
ailar så tyngande öt,er

misstroencle, som

de internationella förbindelserna heter det,

att ett trySget samarbete mellan folken
framför allt mellan starka och svaga, icke
är möjligt utan trohet mot ingångna fördrag.

Beträffande
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punkt 3:

Seger öuer ilen

olycksaliga princifien, att ... blotta makten
skafar rått förklaras, att en sådan princip
är ödesdiger just för de nationer, som proklamera sig som traditionella anhängare

till

de fredliga metoder, som icke stå i strid
med andra. Endast återvändandet till en
allvarlig och djup moral kan utgöra grunden för samarbete mellan nationerna.
Vad angår punkt 4z öaeruinnanile at
de stora ekonomiska skiljaktigbeterna mäste
det beaktas, att påven trlet föt en aktion,
som har till mål att bereda alla länders alla
medborgare en tillbörlig levnadsstandard.
Därav framgår otvetydigt, att påven vill,
att denna aktion skall innebära en taranti
för att de stater, vilka en sådan aktion
skulle komma till godo, också skola låta
sina undersåtar deltaga i förverkligandet av
densamma, Det heter därför, att vid fOrdelningen av råvaror icke blott statsintressena eller rustningsindustrien bör ifrågakomma.

I anslutning till punkt t:

Seger öaer
egoismens anda, som på grund
av sin egen makt förstör de mindre starka
och därmed riktar sig mot andra staters

ilen kalla

suveränitet och ära, förklarar påven, att
en stat, som i sådant sinnelag är stolt över
sin kraft, lätt övergår till att förstöra icke
blott andra staters ära och suveränitet utan
också medborgarnes sanna och disciplinerade frihet.
Men också på andra ställen, där Pius XII
talar om inomkyrkliga problem, säger han

ord, som gälla icke blott katoliker utan
även alla kristna. Så klandrar han i skarpa
ord det sätt, varpå ljumma kristna förhålla
sig i tider av trångrnåI, i det han säger:
> . . . men bland de kristna saknas icke sådana, som under bördan av dagliga offer
och prövningar av allehanda slag gå förlustiga den andliga kraften, denna glädje
och säkerhet icke blott i utövandet av sin
tro utan också i den offentliga bekännelsen av densamma. . . Karaktärer av detta
slag lida förvisso vid anblicken av modern
KyrLan, som de i grund och botten vilja
bliva trogna. De tro väl på korsets mysterium, men de glömma att tillämpa det på
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vår tid. Under de trösterika förklarings-

heter icke svara mot kraven på hjälp, och

dagarna på berget Tabor känna de sig nära

Vi hava den tilliten, att de mäktiga skola
följa den sanna civilisetionens goda traditioner och icke tillåta, att barnen i krig-

Kristus, men under de svåra och mörka
efterlikna de allt för
lätt de sovande lärjungarna. Och om
denna världens auktoriteter gripa till yttre
maktmedel ... fly de undan med fruktan.> Därefter tecknade påven bilden av
en värld, i vilken en nyordning komme
att införes utan fullkomligt instämmande
av dem den anginge. En sådan nyordning
skulle skapa en rent yttre mekanism, den
skulle bliva >utan glädje, utan frid, utan
värdighet och utan värde>. En nyordning

Getsemanestunderna

måste fastmer uppbyggas på moraliska
grundsatser,

förande eller av kriget härjade länder lida
sida uppfordra

ett oförtjänt straff. Å vår

vi

liksom en gång förut alla goda och

kristliga barn

till

bön, liksom

vi

också

vilja mana dem att tänka på deras små
bröder, utan kläder, utan familj. Vi hysa
den fasta förhoppningen, att julens fest
med dess gåvor skola inspirera ella barn,
som ännu leva under fredlige förhållanden

sina familjers mitt, till tusen goda gärningar, så att varje olyckligt barn vare sig

i

det råkat

i

nöd genom kriget eller andra

olyckliga omständigheter får en gåva eller

Julaftonbudskap

till

kardinalstats-

sekreteraren.
Pius XII:s med stor spänning motsedda
julaftonstal till kardinalkollegiet har medfört, att ett annat budskap, nämligen det

till

kardinalstatssekreteraren blivit mindre
beaktat av offentligheten. Och dock framställer detta budskap ett lika viktigt som

skakande faktum. Man ser därav hur
mycket påven lider med alla krigets offer;
han talar om de söners röster, som under
svåra lidanden anropa om hjälp, röster,
som väcka

ett smärtfullt eko i hans faders-

hjärta. Han har försökt allt för att lindra
trigets lidanden, ehuru hans bemödanden
stött på stora svårigheter. Påven har till
sitt förfogande blott sanningens, rättfärdighetens och den kristliga kärlekens vapen, och därför kan han blott om och om
igen uppmana till bön och kärleksgärningar. Tillika vittnar detta tal om den

till sina barn.
öde, som i dessa dagar

Helige Faderns djupa kärlek

Han beklagar deras
vid det gudomliga barne$ krubba, detta
barn, som är de smås och oskyldigas vän.
>Hjärtat skälver, om man tänker på dessa
knappt inspäda barns olycka, som
synas vara dömda till att
trädda i livet
blott få lära känna
livets bitterhet... Vi
omfamna och välsigna dessa små med så

stå

mycket större känsla, även om våra möjlig-

.> Påven tackade alla dem,
hittills hulpit, men i synnerhet det

annan hjälp. .

som

amerikanska episkopatet, som bringat hjälp

i

så

I

rikt mått.
januari mottog påven

i

privataudiens

barn, som utgått som segrare i en tävling,
Roms vikariat anordnat i katekeskunskap
och religiös kultur. Påven underhöll sig
ingående med barnen, men i synnerhet med
två blinda gossar från San Alessios blind-

institut. Den Helige

Fadern gjorde sig un-

derrättad om vilken undervisning, de åtnjutit, hur de tillbragte sin dag och deras
framtidsplaner. Få dagar därefter mottot
påven lärare och lärjungar från en lantbrukssLola, som nästan uteslutande mottager föräldralösa barn som elever, Med
särskild glädje mottog påven en stor bukett blommor och en korg med frukter,
som eleverna skördat på sina försöksfält.

Hur skall man

tiäna?

Vid årsskiftet mottog den Helige Fadern
en avdelning av påvliga hedersgardet, som
infann sig med sitt ban6r, I sitt tal berörde han huru en sann kristen måste tjäna.
>Är icke tjänandet kanske den sanna lyckan och den sanna storheten för oss alla,
lärjungar till den, som kom till världen
icke för att bliva betjänad utan för att
själv tjäna? För alla. För Oss, som i bör-

4r
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jan av Våra mest högtidliga akter sätta
titeln 'Guds tjänares tjänare', För Eder,
som äro anställda i denna Guds tjänares
tjänares tjänst. Vi, som Försynen tilldelat
denna post, tjäna, och människorna tjäna

Gud... Ätt tjäna kan betyda förnedring
eller storhet allr efter tjänandets art. Att
tjäna i fruktan eller blott i avsikt att vinna
den stores gunst är slaveri, ögontjänst,
berett till allt. Det är djurets

slaviska

fruktan, vilket kryper ihop för piskan,
berett att bita, så snart det tror sig vara

till detta
är att tjäna av plikt, av kärlek. Det är
redan en ärofull och stor sak att tjän, f.ör
rättens försvar. Vi underkasta oss frivilligt
disciplin, avstå från personlig vinning,
offra, ja, äro beredda, om det är nödvändigt, till det sista, det högsta offret.
Att tjäna så betyder art höjas upp i nivå
med den sak, man tjänar. Men för sanna
kristne, som se med trons ögon, synes till
starkare än sin herre. Motsatsen

och med bakom de mest upphöjda personligheter Jesu Kristi gestalt, som vi i verk-

ligheten tjäna, om vi tjäna människorna.
Och om varje kristligt tjänande lyfter
dem, som utföra sin tjänst utan denna
Kristi storhet, huru mycket mer måste
det icke lyfte oss, älskade bröder, som äro
så nära förbundna med Flonom. I tjänen
ju den, som oaktat sin ovärdighet är vår
osynlige Herres och Mästares synliga ställföreträdare . . . Vi måste visa oss vara

värdiga Gud, värdiga i allt, icke blott i
vår yttre tjänst, utan i hela vårt liv, . .>

Kristen pacifism.
Det finns en kristen pacifism,

skriver

och enligt
kristendomens väsen måste den finnas.

Scbueizeriscbes Kircbenblatl,

Varje pacifism har idag en svår ställning.

lnter artna silent Masae: Att tala

till

en

värld, fylld med vapen och krig, om fred
är svårt, fastän alla tala om fred och lova

fred. Hos

vissa

folk gäller ännu idag kri-

get som alla tings fader och
randc detta
fredsvännen
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anses

motsvtr-

freden, fredsrörelsen,

det minsta såsom

besvärlig

och obekväm, om icke som fiende. Den
katolska läran om kriget är känd, om
orättvist och rättvist krig. Kriget har sina
rötter i arvsynden. Den som icke känner
och erkänner detta, med honom kunna
vi icke vara ense i uppfattningen om pacifism, Vi skola då gå skilda vägar, kanske
icke när der gäller am bedöma krigets närmaste orsaker, men väl dess djupaste rötter.
Den som vet detta, hänger sig heller icke
åt utopin att den gyllene tidsålder skulle
kunna återvända, varom de gamla drömde
och sjöngo. Den kristne måste vera principiell pacifist och arbeta för freden, men
just han hänger sig icke åt illusionen om
möjligheten att förverkliga idealer faktiskt
och allmänt. Det rör sig här blott om ett
särfall av den allmänna karnpen mot det
onda: den kristne måste i princip stå emot
synden och han vet rtt teoretiskt sert kunde
världen och människan med Guds nåd i
det väsentliga komma så långt, att varje

synd utebleve, men praktiskt sett tror
ingen kristen, att detta idealtillstånd nLgonsin kan bli verklighet på denna jord,
Den onda begärelsens makt leder alltjärnt
till missbruk av friheten, Fördenskull fä
vi förvisso ej uppge striden mot synden,
utan fastmer genom Ett allt mera omfattande förkristligande eftersträve ett närmande till idealet. På samma sätt förhåller
det sig med krig och pacifism. Detta be-

tyder ej en

s.jälvmotsägelse,

men

kanske

ett livets paradox, och d e t är tyvärr möjligt.
Livet är icke det högsta goda och döden
icke det största onda. Varje människa kan
komma i ett läge, där livets uppofiring är
högsta ära och plikt gentemor familjen,
fosterlandet o. s. v. Just den kristne som
skattar livet högst, emedan han vet vilket
värde det äger för evigheten, giver det
också, när högre värden därigenom skola
skyddas eller vinnas: man tänke blott t. ex.
på en moder som offrar sitt liv för barnet,
på en livräddning, på ett i verenskapens
tjänst hängivet liv o. s. v. Den moderna
världen, som offrer många människoliv åt
det frivola nöjet, åt sporten och trafiLen,
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blir med ens tillbakahållande och gör sitt
liv dyrbart, när det gäller en hög id6,
fosterlande* tjänst, ett rättvist krig! För

rörelse och borgen för en rätt fred äro
därför icke aågra som helst ywre makrmedel, utan de sanna ordningsprinciperna,

materialisten och egoisten är att leva och att
och från hans
leve ut sig det högsta

- förstå det. Han
ståndpunkt sett, kan man
är hellre beredd att ofira och mista mycket

De katolska lekmännen i missions-

annat än sitt liv, som han vill leva så
länge som möjligt och i största möjliga

En av de största ljuspunkterna i dessa
nöd- och kristider är den storartade tillväxten av präst- och ordenskallelser i mis-

njutning, Med en

sådan pacifism

till

varje

pris, även till det högsta priset, lönar det
sig icke att diskutera
men vi tillbaka- varje gemenskap
visa på det bestämdaste
med den.

Teoretiskt föreligger måhända icke

så

i uppfattningarna om
krig och fred, men praktiskt börja svårigheterna med de frägorna: vilket krig
är rättvist och i vilken utsträckning måste
allt pro och contra vägas med varandra

mycken skiljaktighet

och mot varandra? Den pacifism som fördömer varje krig och uppmanar till vägran
att göra krigstjänst av >religiösa> skäl, är
omoralisk och en nationell f*t. Låtom oss
tega som exempel, att Schweiz skulle orätt-

vist angripas. Lika mycket som vi

önska

aft err krigs o{ärd måtte förskona vårt
land och folk, i lika hög grad äro vi ense
om, att det militäriska, om än kanske materiellt sett föga utsiktsfulla försvaret icke
blott utgör en sedlig rätt utan även en
sedlig plikt. På så sätt tänkte och handlade finnarna, så tänkte edsbröderna vid
S:t Jakob vid Binsfloden och vid Nidwalden

i

frihetskampen o. s.

v.

Falsk pacifism

är antingen överdriven optimism eiler lika
överdriven pessimism: det skulle kunna
komma en tid av allmän, beständig fred
eller det vore bättre att ge efter, alldenstund ändå ingenting vore att göra, Sann
pacifism är realism: den skådar verkligheten i vitögat.
Den kristna pacifismen orienterar sig på
det kristna fredsbegreppet. Icke varje fred
är ett ideal. Freden är enligt Srt Äugustinvs tranquillites ordinis, alltså icke blott
tranquillitas, d. v. s. att på intet som helst

länderna.

sionsländerna.

Allt talrikare bliva

rappor-

terna och meddelandena om prästvigningar
till och med bland hittills primitiva folk,

om grundandet av nya kongregationer,
även i Afrikas
urskogar, men i den
högst berättigade glädjen över denna utveckling bortglömmes blott allt för lätt,
att dec icke kan {innas något katolskt
präst- och ordensstånd utan katolska familjer, d. v. s. utan katolska lekmän. Härutinnan hava emellertid jättestora svårig-

heter rest sig, vilka missionärerna först
decenniers kamp kunnat övervinna
för att nå det första målet i sitt arbete:
katolska familjer med verkligt kristlig
äktenskaplig samlevnad. Kristna familjer

efter

äro de första tecknen på synbar {ramgång,

på vilka den synliga Kyrkan, den första
församlingen kan uppbyggas. Katolska fa-

miljer äro början till ett folks kristnande,
ett mål verpå varje missionsarbete måste
taga sikte.
Ju mera missionsarbetet skrider fnmåt
i de enskilda länderna, desto större blir
lekmannaelementens betydelse. Deras betydelse kan sammanfattas i ordet >lekmannaapostolat>. Kyrkan har alltid varit folk-

kyrka och lekmannaapostolatet i Kyrkan är
lika gammalt som Kyrkan själv. Vi behöve
blott se efter i de paulinska breven, t. ex.
i romarbrevets l6:e kapitel, för att övertyga oss därom. Även i den moderna missionen har lekmannaapostolatet alltid varit
levande, men det har genom den bortgångne Helige Fadern,

Pius XI:s

encyk-

likor fått nya former i den Katolska Aktionen, vilken även

i

missionsländerna

nått

sätt vara störd, utan ostörd i ordningen.

stor omfattning. Då i Kin e l93J den

Grundvalen för en sann och varaktig freds-

första nationalkongressen för

Katolsk
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Aktion avhölls, blev frågan om nödvändigheten och nyttan av katolsk aktion en-

hälligt konstaterad och nya medel och vä-

gar

påvisade,

vilka skulle föra till

ännu

bättre resultar. Urår medförde kongressen ett betydligt stärkande av den Katolska
kyrkans anseende hos de världsliga myndigheter, som deltogo i kongressen, inåt
hade den till följd en större förståelse bland
präster och

folk för

lekmannaapostolatet.

Även i Japan och Indien

har det i

Katolsk Aktion organiserade

lekmannauppvisa vackra resultat,

att
i Afrika. I Sydaf rika representerar Catbolic African (Jnion lekmennrapostolatet och söker förverkliga sitt so-

apostolatet
likaså

cialt-religiösa program: bättre hem, bättre

jordbruk, bättre hjärtan. Här och ännu
mer i Kongoområdet
hjälper lekmannaapostolatet till att slå bryggor över
rasmotsättning^tn , ty enligt överherdens
i belgiska Kongo principer >är det icke
nyttigt att skapa en katolsk och social aktion för de vita och en annan för de infödda. Här skall finnas blott en aktion.>
De katolska lekmännens uppgifter i
missionsländerna äro av högst mångskiftande art. Frånsett de goda föredömen, de

äro, och deras aktivitet för den katolska
trons utbredande bland deras landsmän,
hava de även den stora uppgiften att sörja

för att den katolska tron fördjupas inom
den egna rasen. De leva sina anförvanters
liv och äro på grund därav ännu mera än
det inhemska prästerskapet och de inhemska ordensmedlemmarna i tillfälle att befria den katolska religionens yttre dräkt
från dess specifikt europeisk-utländska karaktär. Denna uppgift är desto mera nödvändig, ju mer nationalismen i det egna
landet stegras, Förebråelsen att kristendomen är en religion för utlänningar mister i styrka just genom de lekmän, som

stå fast på den egna nationens mark och
dela glädje och lidende med sina landsmän,

och den försvinner mer och mer
tack
- och
vare framför allt den Helige Faderns
hans företrädares visa ledning i de olika
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länderna, som å sin side genom kraftigt
gynnande av det inhemska prästerskapet
och episkopatet förbereda skapandet av inhemskt betonade kyrkor.
I nästan alla väddens missioner har man

sörjt för utbildning av

lekmannaledare

inom Katolsk Aktion. Så gott som varje
lands missionshistoria har att uppvisa både
i det förflutna och i nutiden ledaregestalter bland de katolska lekmännen, som fullkomligt förmått infria de förhoppningar,
som ställts på dem, Om Lo Pa Hong
t. ex., den i december 1937 mördade ledaren för Kinas katolska aktion skriver en
landsman i en minnesruna: >Lo Pa Hong
var för oss ett lysande exempel på en katolsk livsföring, bilden ev hans barnrika
familj var för oss idealet av ett katolskr
äktenskap. Hans hängivna, offerglada kärIek till de fattiga var för oss en sporre till

sant katolskt

liv. Av honom lärde vi att

alltid och överallt i vän och fiende se en
broder och en syster i Kristus,> Något
liknande kunde också sägas om den i början

av detta år bortgångne hövdingen för
Basutolandet (Sydafrika), Nathanael
Grif f ith, vilken som sitt lands främste
man icke blott sönderbröt polygamiens
fjättr* och blev katolik, utan som efter
sin övergång även på annat sätt blev ett
härligt exempel på katolskt liv och som i
sin ledaregärning så omsatte kristendomens
läror om rättfärdighet och kärlek i praktiken, att de för tiotusenden blevo till en
levande åskådningsundervisning och föranledde dem att inträda i Katolska kyrkan.
Sådana lekmannaledare äro för varje
mission en den gudomliga nådens skänk.
Helt natudigt gör varje mission vad i dess
förmåga sgil
och häri ligger först och
främst de katolska skolornas betydelse, lik-

som över huvud taget allt

missionens

uppfostringsarfggqs
men varje mission
är städse medveten- om att det till slut
är den gudomliga nåden, som är utslagsgivande for bildandet av katolsk lekmanna-

och ledareelit. Och om denna nåd vilja

vi hjälpa alla

missionärer

att

bedja.

LITTERATUR.
>Eros og Agape.>

Olavi Castrå*

Bernharil uon Clairacux. Zur Tyfrologie iles mittelalter-

Iichen Menschen. Gleerapska Universitetsbokhandeln, Lund 1938,

Kr.

4:

10.

Olavi Castrdn (en finsk protestantisk Prast) underslger i sin Doktorsdisputats (Lund)
Bernhard af Clairvaux's Teologi. Den senere protestxntiske Forskning plejede gerne at
opfatte Bernhard af Clairvaux som en Slags Forelp,ber for L u t h e r og hans sola fiiles
Lare. Castrdn bryder med denne Opfattelse, idet han paaviser, at Bernhard i alle vrsentlige Punkter alviget fra Protestantismens Grunddogmer, at han altsaa er rodfestet

i den middelalderlige Katolicisme.
Hvad det metodiske anBN r, saa staar Castr6n i

stor Gald

til Anders Nygren.

Hans >Den kristna kärlekstanken genom tiderna> forudsattes og hans Begreber anvendes
som en Slags faste Rammer, i hvilke alle Fanomener presses.
Vi maa derfor ganske kort ggre Rede for disse Begreber.
Hovedbegreberne hos Nygren og hans Discipel Castrdn er Eros og Agape.
Agape er det Nye Testamentes Grundmotiv. Den er Guds Vej til Menneskene, den
har nedadstigende Tendens, betyder Offer, Naade, er uselvisk og umotiveret.
Eros er Hellenismens Grundmotiv. Den er Menneskenes Vej til Gud, har opadstigende
Tendens, betyder Begcr og Attraa, er egoistisk og kvalitetsbestemt. Den konstaterer
Verdier og elsker den, mens Agape elsker og derigennem skaber Verdier.
I det fOlgende Skema har Anders Nygren anskueliggjort sine Tanker:
>Eros är begär,

åtrå.

Agape är Offer.

Eros är den uppåtstigande tendensen. Agape stiger nedåt.
Agape är Guds väg till människan.
Eros är männisLans väg till Gud.
Eros är prestation, den bygger på mänsk- Agape är nåd, frälsningen är den gudomEros

lig

självfrälsning.

är

egocentrisk kärlek,

självhävdelse, den

liga kärlekens gärning.

en form av Agape är osjälvisk kärlek, 'den söker
sitt', den är självutgivelse'
högsta, ädlaste, su-

icke

blimerade.

Eros

vill vinna sitt liv, gudomligt, odödliggjort.

Eros

är den på brist beroende viljan att
torvarva ocn a8a.

Eros är

i främsta rummet människans k\r'

lek: Gud är löremål för eros.

Också
då eros tillämpas på Gud, är den skapad efter den mänskliga kärlekens

avbild.
Eros bestämmes av sitt föremåls kvalitet,
dess skönhet och värde; den är ej

spontan,

utan 'awunnen', 'motive-

rad'.
Eros konstaterar aärde hos

och älskar

det.

Agape lever Guds
'mista det'.

liv,

vågar därför att

Agape är det på rikedom och fullhet beroende skänkandet.

Agape

är i främsta rummet Guds kärlek. Gud ör agape.' Också då

agape användes om människan, är
den skapad efter den gudomliga
kärlekens avbild.
Agape är suverän gcntemot sitt föremåI,

gäller både 'onda och goda',

den

är spontan,'framvällande', bmotiverad'.

sitt föremål

-

Agrpe älskar

-

och skapar aårile hos Sitt

föremåI.>l

t

Anders Nygren, Den kristna kärlekstanken genom tiderna. Eros och Agape, Stockholm 1930, Första Delen, 171.
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Nu er det ikke saadan, at disse Motiver optreder i ren Form. De blandes indbyrdes
og med andre. Foruden Eros og Agape kender Nygren endnu et tredje Motiv: N o m o s-

typen : Kerlighedsbud e t.
Den kristne Kerlighedstanke (og forsaavidt den kristne Tanke overhovedet) realiseres
nu efter Nygren i en Blanding af disse tre Grundmotiver. Det egentlig nytestamentlige (og derfor kristelige) er Agapemotivet. Eros betyder den kristne Kerlighedstankes Hellenisering.
Nomosmotivet stammer fra det Gamle Testam e n t e. Disse tre Motiver indgaar Synteser og disse Synteser oplpses igen. >Syntes och
reformation
detta är den kristna iddhistoriens egen rytm,>'indtil Luther gen- Lere, det oprindeligt kristelige og nytestementlige.
finder den rene
Vi kan ikke negte, at Nygrens Yerk gQr et imponerende Indtryk. I Modsatning til
den blot historiske Teologi staar vi her overfor et spekulativt-teologisk Arbejde, som
ogsaa har Bud til katolsk Forskning, Nygren kender Kirkefadrene som faa og han refererer
ikke blot Meninger og Opfattelser, men samler dem under store Synspunkter. Han beskriver ikke blot den >kristne Iddhistoriens Rytme> (vi vilde sige >Kirkens Livs> Rytme),
men han tager Stilling til de enkelte Strgmninger, udvelger, tilbageviser, forkaster efter

Principper: han skriver teologisk Historie.
Men det er netop disse Principper,
som staar til Diskussion.
Nygren's Motivforskning vil vere objektiv, forudsetningsfri Videnskab, >Då vi ovan
betecknat motivforskningen såsom en art av vetenskaplig analys, så är redan därmed
tydligt nog uttalat, att det icke kan vara fråga om ett värderande ställnings-

bestemte

tagande.

Vetenskapens

uppgift

dera.>"
Men at vurdere, at tage Stilling ud fra

är att

förstå,

icke

ganske bestemte Principper,

att

vär-

det er netop det,

g/t. Den Synsvinkel, under hvilken de ser alt, er det g a m m e lStandpunkt. >Under Videnskabens lette Maske fgrer h*r

som Nygren og Castrdn

protestantiske
(Nygren) sin

@deleggelseskamp mod det katolske 'Kompromis' mellem Eros og Agape,
som mente, at den eneste kristelige Opfattelse af Kerlighed,
der kunde y:r;te Ta,le om, var A g a p e og som paa denne Maade troede bag alle helle-

i Navnet af hin L u t h e r,

nistiske Ingredienser at have genfundet Jesu oprindelige Forkyndelse.>'
Nygren skriver den kristne Karlighedstankes Historie set med Luthers Qjne. Han har
Ret til det, men sar maa han ikke udgive sit Arbejde f.or >tuertindiferent>1" hans Verk
er bundet til ganske bestemte historiske Forudsetninger.
At denne Tankegang er rigtig, viser en Prgve paa Regnestykket. Nygren bliver ud
fra sine Principper npdt til at indrpmme, at den fprste Spire til E r o s-motivet allerede
findes i det Nye Testamente, nemlig hos Johannes. Han formoder Indflydelse fra
det hellenistiske Milieu og henviser i denne Sammenheng til det mandeiske Problem.u
Med andre Ord: han stiller sig ogsaa overfor det Nye Testamente paa den frie Forsknings Standpunkt og fornyer Luthers Situation, der forkastede Jakobsbrevet, da det
ikke passede ind i hans teologiske Ramme. Nygren gOr ikke Alvor med Tanken om
Skriften som G u d s O r d, som vi alle uden Diskussion maa. b6je os under.
Nygrens Kategorier er meget letfattelige og enkle, Men maaske er de f o r enkle.
Vi holder ikke af disse Dicbotomier, Katolsk Tankegang, som dybest set er inspireret
zf analogia entis Lere, er skeptisk overfor enhver Retning, som tenderer hen imod >rene>

' l. c. Senare Delen, 1936, lJ.
" l. c. I, 16. Fremhevelsen er foretaget af mig.
IJrs von Balthasar: Eros und Agape, Stimmer
'Flans
u
Castr6n, 61.

6 l. c. I, 116.
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Former. Siden Guds Menneskevordelse er den rette Formel

for al Teologi ikke

mere

eller>, men >baade
og>.
Men -dermed skal Nygrens -Fortjenester ikke forklejnes. Disse bestaar deri, at han
(ligesom Harnack og Luther) her skarpet vor Sans for det stratrgt overnarurlige og kristelige i Modsetning til al naturlig Religion og Kultur,
Til Bogens smukkestr-e Steder hprer de Partier, hvor Nygren bestemmer Guds Agape som
Korsets Agape (isar hos Paulus). Disse Tanker kan kun glede os Katolikker. Nygren
har ogsaa gjort os opm€rksom paa de platonske og plotinske Reiikter hos Kirkefedrene
(de greske isar), som legger sig over den oprindeligt kristelige Arv og skjuler den.
Et egentlig videnskabeligt Opgpr med Nygren (som vi endnu savner fra kirolsk
Side) hgrer hjemme i Filosofien og Teologien. Filosofisk set maette der godtgpres, at
denne Eros, denne Langsel mod Gud (paa det rationelle og det voluntative Omraade)
vokser frem af Menneskets inderste Natur, som vel er svakket, men ingenlunde pdelagt
ved Arvesynden. Teologisk set maatte der paavises, at Menneskets opadstigende Tendens
(Eros) i Kristendommen kun er mulig paa Grund af Guds Nedstigen til os (Agape).
Det er meget interessant, at Nygren (eller Castrdn) aldris henviser til det klassiske
Sted i Brevet til Efeserne (4,9-10), hvor netop disse to Momenter nevnes i Falleskab
og hvor det f6rste Moments Primat udtales. >Men hvad betyder det, at han steg op,
andet, end at han fprst steg her ned til Jorden? Den, som steg ned, er den samme, som
den, der steg op over alle Himle, for at opfylde alt.> Med andre Ord: kun fordi Kristus
steg ned til os i Menneskevordelse os D/d paa Korset, kan vi Mennesker stige op til ham
i Tro, Haab og Karlighed.
Castrdn's Bog beveger sig fuldstendig i Nygren's Fodspor. Man kan sige, at den kun
er Viderefprelse af de korte, men substantielle Sider, som Nygren har skrevet om Bernhard
af Clairvaux." Med uhyre FIid har Castrin samlet alle Steder hos Bernhard og ordnet
dem under de kendte Kategorier (Asape, Eros, Nomos).
I Licteraturfortegnelsen savner vi to vigtige Varker, nemlig Pierre Rousselot:
Pour l'bistoire d,u Problime ile I'amour dil Moyen Äge, Miinster 1908 (Beiträge zur
Geschichte der Philosophie des Mittelalters, Bd, VI, Heft 6.) og Etienne Gilson:
La tbäologie mystique de Saint Bernhard, Paris 1934.
Castrdn er ikke rltid heldig med sin Oversattelse eller Omskrivning af Bernhards
Tekster. Hvad skal man sige til fglgende Oversrttelse:
>Bernbard ist, aie uir gesehen baben, sehr gena.u irt bezug darauf , ilass man ilas 'Vesen
ilnd ilie Eigenschaften Gottes nicbt uoneinand.er trennen darf, aber der Erdenstaub, der
>enten

Stof (limus terrae) tuar'erscbaffen', betor Gott am Anfang Himmel unil Erile er.>" Bernhard: Sermones ile tempore 120, 1-2: Limas quiden jan ante creatus erdt,
qudnd o (>nömlicb als...>) in principio creaait Deus coelum et terrarn: at spiritus

scbuf

flon contttunetn, seil propriam habet cond.itioflen ; rrec in massa creatltr, sed singulari
quadan e xcellentia ins piratar.
Men iser vil vi g6re Indsigelse mod en anden Paastand, som rOber en forbavsende
Misforstaaelse af katolsk Tankegang. Da vi laste fplgende Sted, blev vi igen overbevist
om den store psykologiske Afgrund, der endnu skiller Protestanter fra KatolikLer.
Castrdnskriver: >Da esZarcckdes hatholischenGottesdienstes,der Messe ist, ilas
Eros-lcben der Seele zu stärhen, so aefiteben utir scbon jetzt, anraul seine fräcbtig
iiberladenen rituellen Zeremonien beruben: indem den Seelen ein im böcbsten Masse
ntit göttlicbern Leben gesöttigter Gebalt geboten uiril, sucbt man möglicbst uiele liir
sone

7 l. c.11,463 fr.
E

Castrin, s. 68.
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einen möglicbst langen, uenn auclt immer sc/tmerzlicb hurz erscheinenilen Augenblick
aon ihrem sirnlicben materiellen und zeitlich leiilenden lcb zu trennen.>"
Med andre Ord: den katolske Gudstjeneste, Messen iser, staar i Erosmotivets Tjeneste. Messen kredser ikke om Gud, men om Mennesket; den er ikke teocentrisk, men
antropocentrisk orienteret.
Der findes neppe en stlrre Misforstaaelse end denne.
Enhver katolsk Skoleelev ved, at det forholder sig anderledes, Hvad er Messen? Mes-

er et Offer. Men et Offer er altid vendt m o d G u d. Vor Katekismus spgrger:
vi ved et Offer? Og svaret lyder: Ved et Offer forstaar vi en synlig
Gave, som vi f rembe rer til Gud for at ere ham som Herre ovitr alle Ting.> Og
sen

>Flvad forstaar

>Til hvem frembarer vi det hellige Messeoffer? Yi fremberer det
I e n e til Gud.>t Kunde der endnu vare nogen Tvivl tilbage, saa
kan vi henvise til den hellige Tomas af Akvin. I sin Summa Theologia Il. ll. Qu. 81,
art. l.leret han udtrykkeligt: >sacrificiurn est ...sfecialis actus lauilem l:abens ex hoc
quod in iliuinarn reaerentian fit; fropter quod ad d.etermindam airtutem
pertinet, scilicet ad religionem.> Hvis der overhovedet findes noget i Katolicismen, som
videre hedder det:

hellige Messeoffer

a

er det netop Messeofret.
Tilsidst vil vi ggre opmerksom paa endnu et Punkt. Det drejer sig om Menneskets
Stilling efter Arvesynden, Castrdn sigerz >Der Unterscbied zuiscben Menscb and Tier
besteht darin, ilass derMenscb aaf diese (d.u. s. die tierhcbe!) Stufe berab gef allen
ht, uäbrend ilas Tier ibr urspriinglich angehört .. ... Vie hat Las Sinhen des Menschen
auf die tieriscbe Stufe auf die göttlicbetu Fäbigh.eiten und Eigenschaften seiner Seele eingeairkt?>" Denne Tanke, nemlig at Mennesket efter Arvesynden er faldet tilbege til et
dyrisk Trin gaar nu gennem hele Bogen. Endnu paa Side 2422 >Dann bescbloss Gott
darch die InLnrnation auf die tieriscbe Stale der gefallenen Menscben herabzusteigen.> Ogsaa her drejer det sig om en fulstandig Misforstaaelse. Vi har ikke
fundet et eneste Sted hos Bernhard, som berettiger til ovenfor anfgrte Opfattelse af
die tierische Stafe. Tvertirnod havder Bernhard med Kraft, at Mennesket ikke har
mistet nogen af de vesentlige Krafter som det ejede f$ Syndefaldet. Det viser sig her
igen, at det ikke er lykkedes Castrdn tilfulde at sette sig ind i katolsk Tankegang.
Naar man som Katolik leser Castrdn's Bog, gleder man sig over den Kendsgerning,
beviser dens teocentriske Indstilling, saa

at Protestrnterne selv har lpst Bernhard af Clairvaux's Tilknytning til Luther. Men
tillige bliver man igen bestyrket i den Anskuelse, at det er meget vanskeligt for Protestan-

ter et forstar den katolske Mentalitet.

Med Pastor Schindler paa Reise.
Peter Schin dler: Köluand
og Skinnestribe. 272 S. Köbenhavn,
J. H. Schultz 1940. Kr.7z7J.

Det er en anselig Rrkke literere Arbejder, som den endnu ikke iO-aarige danske

Prast

Peter Schindler

har sendt

Heinticb Roos, mag. art,

i Verden. Og hans Produktion spender
fra den rene Lyrik over Roman,
Legendedigtning, Biografi til liturgiske

ud

vidt

Haandböger, historiske Undersögelser, Rejseskildringer, Bönneböger og praktiske
Smaaskrifter. I en Liste over hans Verker

teller jeg sexten större, ja store Numre,

en halv Snes mindre. Siden sin Prastevielse

Castrdn l.c. 8f. Fremhrvet af mig.
t" Katholsk
Katekismus for Det Apostoliske Vikariat
' Castrin 1.c.107.
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i l9l7

(tenk, at det er

saa

lange siden!)

har Schindler veret en af de flittigste Ärbejdere paa det dansle Vikariats tidligere

ikke altfor frugtbare Ager.

For at undgaa enhver Mistydning bemarkes det strax, at der med ovennevnte
Konstatering ikke er tilsigtet nogen Art

ten, lukker sig op for den begavede Forfatter. Saaledes gik det til, at den Bog,
som nu foreligger under Titlen Köluanil

og Skianestribe (smukt illustreret) först
kunde staa i et af Danmarks störste Dagblade under Overskriften Med Pastor

,F;re

Scbindler paa Rejse.
De, som fulgte med paa hin Rejse, blev
ikke skuffede. Thi det var sandelig ikke
Banaliteter, denne usedvanlige Rejseonkel

Oprindelse
tilegne sig det Lands

indböd sit Selskab paa. Ikke noget med
Hvedebrödsdagenes Rundre.isebillet Bren-

til at udtrykke
sig. Et Arbejde som Brinkmanns
Den hellige Birgitta blev for mange den

-Verona -Roma-NapoliRoma--4enova-Milano-Sanct
Gotthard,

Introduktion

Her

Forringelse af den Gejstlighed, som fra Vikariatets förste Tid var literert virksom

i

det er

Danmark. Tvertimod

verd, at Mand af fremmed

al

godt formaaede at
Sprog, hvori de var henviste
saa

til

ner

Firenze

10 Dages Gyldighed >ohne

Freigepäck>.

den svenske Helgeninde,
som nordiske Katholiker havde savnet
og hvad har vi ikke alle Pater S t e i d I at

Athos

takke for; hans fire Skrifter om Maria-

ogsaa havde

endda glemmer jeg

Mont Atroce, og Schindlers Skildring dementerer ikke denne Brander). Eller Sommerferie i en Oase langt inde i ,Egyptens
eller et Besög
örken, i 40 Graders Hede
- Universitet
hos Rektoren for det arabiske
i Kairo eller et Ophold i et koptisk
Kloster, i >Natrondalen>, hvor Oldkirkens

ilyrhelsen i den dansh? Middelolder er
uundverlige for enhver, der vil lere Fortidens katholske Danmark at kende. Og
nej, ikke glemmer,

men gemmer, -Pater Breitungs

Kampskrifter om det Spörgsmaal, som en
Gang var saa brendende: Menneskets Afstamning. (Er Breitungs Ärbejder mon ude
af Handelen? De findes i Lvert Fald ikke
nevnt i Katalogen ouer h-atbolsk Faglitteratar tf 1940, De kunde nok fortjene
en Plads dår
endda en Arespladsl)

- er sagt (og der kunde
Men naar dette
endnu nrvnes adskillige gode N*vne fra
hine Tider), kan det ikke föles som en
Undervurdering af de n&vnte, vardifulde
Ydelser, naet en katholsk Literatur af

indfödt Oprindelse betegnes som önskelig. Efterhaanden som Katholicismeo vinder Terrain i et Land, vil dette jo ogsaa

skildredes saa usadvanlige Oplevelser
som et Besöt paa det grcske Klippekloster

-

(en fransk Ven af mig, som
v€ret der, kaldte Bjerget

örkenfrdre, en Antonius, en

Pachom,

kempede deres Kamp med Ensomhedens
Demoner. Og hvilken anden dansk Skri-

bent har
Konvertit

fört os til den store engelske
John Henry Newmar's

Grav i Rednal og har givet os et Indtryk
af Littlemore, hvor han boede i de Äar,
da Tracts for tbe Times blev til. Min
gamle Ven, Cand. theol. & mag. Niels

Flansen i Thisted, Newmans

danske

Di-

scipel, vilde have haft sin Glede af at lnse
disse Sider.

Men det er ingen Nytte til at opregne
alle de Afstikkere fra Turismens brede

naturnödvendigt ske, >Indfödte Prester>
ingen
har lenge varet Kirkens Program

Landevej, som Schindler gör. Overalt med-

Literatur

sin koloristiske Sans
og sit gode köbenhavnske Flumör. >Farvel
med dig, din

- XI.
har urgeret det sterkere end Pius
Ligesaa önskelig er en indfödt katholsk
som de nordiske Lande havde

den i Middelalderen.
Er tilmed

den

autochthone Skribent ogsaa Prast, er Mu-

ligheden til Stede Lor, at en rig religiös
Produktion kan opstaa. Og de Döre, som
kanske ikke vilde have aabnet sig for Pras-

4-

qr9r. Cted.o. zz:a årg. Mars r94r.

förer han sin fintmerkende

Sensivitet,

sure Rad>, siger han ganske uimponeret
til Sfinxen ved Gizeh, da den ikke svarer
til hans Forventninger. Allerfinest spiller
hans Humor i et Par af Skildringerne fr:
Flumorens Fadreland

-

jeg tanker

paa
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Dr. Friedrich Notscher:

Kapitlet om det >respektable> Pensionat i
Dover, et Mestervzrk af Ironi, og P^l
Interiöret fra en endnu mere respektabel
Klub i London, hvor Danskerens Respekt-

Biblische Altertumskunde. 392 5.,
48 Pl., Bonn 1940, Peter Flanstein.

RM
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löshed virker (og skal virke) som social
Denne Bog samt

Kritik.

Og saa kunde der endnu siges meget
godt om de sproglige og tankemessige
Indfald, hvorpaa denne Forfatter altid er
saa rig. >Lokomotivet, det er som Indmaden af en Damper, pillet ud og sat op
paa Landjorden>
>den förste
en Myg af Solv hOjt i det Blaa>

-

Stjerne..

.

>Palatin

og Forum er Knogler fra Antiken, henkastede i det Grönne, Akropolis er Oldtiden, strandet paa et Ararat>. Der kunde
Del ogsaa om Ävnen til med far
Streger (faa, men de rigtige) at skabe et
Billcde
det italienske Osteri, f. Ex.,
- vaklende Straastole, hvis Seder
med >de
er hulede af tunge Gaster, og henne i
Hjörnet löber og risler och synger en lille
Tud med aqua fiotabile, hvorfra Bordets
siges en

Karafler fyldes> (hörer vi det ikke, alle
vi Romafarere?). Eller Aftenstemningen
{re et romantisk Tyskland: >Det er Aften,
det bliver Nat. Bjergskoven suser tyst'
og Donau bruser, Klokken slaar 11, et
op och ned, ned og
cnligt Vennep^t g

^r

op ad Landsbygaden i stille Samtale paa
dybt Viirttemberger-Tysk; jeg hörer fra
mit Vindu, at det er Gud, de taler om.>

Peter Schindler ender sin Bog med et
Kepitel, han kalder Induö, Modstykket til

Ililaå, fotskelligt fn Hjemuö. Et nyt UdSkipperens,
tryk for en gammel Fölelse
naar han sidste Gang gaat fn Borde, Vi
tager Ordet for gode Varer, og vi vil gerne
unde den Rejsetrette et Flvil, >med Änsig-

tet mod Veggen>.
Men vi har ikke glemt, hvordan han en
Gang stod paa Basels Banegaard og tegnede
med Fingeren >i arabisk og rumensk Stöv

paa Bagdadexpressen, der var paa Vej til
Calais>. En Dag drager det ham atter ud
>over de tusinde Mile>.
Vadstena, lan. 1941,

lohannes Jörgensen.

t0

Dr. P. Heinisch's

>Tbeologie des Alten Testamentes> udgfir
de to supplerende Bind, der sammen med
to bebudede Bpger om bibelsk Historie og
Geografi skal afslutte den af Hanstein,

i 1923 pnbegyndte Kommentar til
det gamle Testamente (ialt 30 Bind).
Dette viser allerede, at Bibelvidenskaben
efterhaanden er bleven et stateligt Trr,
i hvilket alle Slags Fugle bygger Rede. En
Del Spprgsmaal, der f6r i Tiden i ForbiBonn,

gaaende behandledes i Kommentaren, rangerer nu som selvstandige Fag i Eksegetens
Reol. Desverre er Tertrnet, mellem de nye
Discipliner ikke altid skarpt afstukket.
Hvor ligger f. E. Grensen mellem Arkeo-

Iogi og Kulturhistorie? Den Definition,
N. indleder med, n1.: >Arkeologien spger
at fremstille den kulturelle Fortid paa
Grundlag

af

dens Mindesmarker>, bpder

ikke paa den raadende Uklarhed, navnlig
naar det gives til Kende, at ogsaa rent litterare Mindesmerker saasom Biblen og de
rabbinske Skrifter benyttes som Kilder.
Bedre Besked om, hvad der bliver budt
ham i en bibelsk Årkeologi, vil den uindviede Lrser da ogsaa far ved at se lidt paa
Bogens Indholdsfortegnelse.

F{er er Tale om Bolig, Klededtrgt, F^milieforhold, Stats- og Samfundsordning,

llet- og Krigsvesen, Landbrugsog Erhvervsliv, Kunst og Videnskab, Dog
helliger Forfatteren sig mest (over 100 S,)
Omtalen af de religipse Skikke og Institutioner, saasom Tempel og Synagoger, Prasteskab, Ofre, Fest- og Helligdage, samt
religipse Grupper saasom Fariscere og Sadduceere, I Teksten henvises der hyppigt
til de forskellige Skriftsteder, der saaledes
belyses ud fra Arkaologien, mens den benyttede Literatur angives i Noter.
Retspleje,

Altsaa med bibelsk Arkaologi
ikke hvad en eller anden maaske
fristes

til

at tro

-

mcnes

kunde
en Inventarieliste over

Litteratur
de ved Udgravninger fremkomne Oldtidssager, men snarere et Helhedsbillede af den
private, samfundsmessige og religipse Levemaade det gamle Testamentes Israel, og
alle
Raadighed
det paa Grundlag
staaende Midler: fgrst og fremmest Biblen,

i

af

til

der suppleres af lldgrav.ingsmaterialet,
den rabbinske Literatur semt de bevarede
Skikke blandt den nuverende Befolkning
i Palestina og tilstpdende Lande.
dette
Ipvrigt skal det straks tilf/jes,
^t,
Helhedsbillede ikke maa tenkes uden Skaar.
Paa mange Sp/rgsmaal bliver Forf. sine

et verdifuldt Bidrag til Bibelvidenskaben, desmere nu, da Mars har bragt
Musen til Tavshed, Det er nl. ikke godt
at vide, hvor megen Forstyrrelse den indevrrende Krig vil forvolde paa Udgravningens og det dertil knyttede Forskningsarbejdes Omraade. I disse Omstandigheder
er en Bog, der som denne er f6rt ä joat
helt op til Krigsaaret 1939, som et rigt
ladet Skib, der naar ind til Havnen iirden

ogsaa

Blokaden.

Kurt R. A. Geotgi:

Lasere et tilfredsstillende Svar skyldig.
Han ved f, E. kun delvis Besked om de
gamle Israelitters Garderobe; han

Stand

til at

identificere det

paa den arkaologiske Forsknings nuverende

Stadium ved og ikke ved. Dertil kommer,
at man heller ikke altid behgver v&te

^t forenig med N,'s Interpretation af det
haandenverende Materiale. Naar vi f. E.
p*a S. 73 og 74 leset om, at Skrivekunsten
har veret saare lidt udbredt, kommer man
til at studse, idet man mindes den unge
Mand, som Gideon i Sukkot faar frt i,
tilsyneladende den fprste den bedste Kaps,
og som er i Stand til at nedskrive Navnene
p:,a alle 77 tf Byens fremragende Borgere.
(Dommernes Bog, 8, 14.)
Disse Bemerkningar skulde n6digt opfattes som nedsattende for N.'s Verk, som
er baseret paa et kritisk Studium af de
sidste Aartiers fagkyndige Literatur og et
indgaaende Kendskab til Biblen. Selve Faget, der nlder sine Dyrkere mere end een
Gang til at bev€ge sig paa Sandsynlighedernes gyngende Grund, medfgrer at den kritiske Leser ikke i Blinde maa traske i Halene
paa Skribenten, Ipvrigt maa'Nötscher siges
:i.are en paalidelig Fprer, der selv advarer
^t
Leseren, hvor det galder om at. ga va.rsomt frem. Flans sammenfattende Frem-

af

den bibelske Arkeologi er

da

Die
(lerusalem

1672). Geschichte, Inbalt unil
Bedeutung. 110 s. st. 8o. Miinchen,
Ernst Reinhardc 1940. RM 4:10.

ef

Skyld. Forf.'s Fortjeneste ligger i sra Fald
heri, at vi faar skarpt markeret, hved man

stilling

confessio Dosithei

er

ude
dem
benyttede Maal- og Mpntvesen og evner
ikke at rekonstruere Templet. Det er dog
ikke hans, men det mangelfulde Materiales

af

5..V.

Föreliggande monografi sysselsätter sig
med den trosbekännelse, som år 1672 lrppställdes av Dositheus, patriark i Jerusalem,

mot talvinisterna.

Den klart avfrttade framställningen,
i följd behandlar bekännelseos histo-

som

ria, innehåll och betydelse, är i allmänhet
tillfredsställande. För att fremhäva den
ortodoxa läran så starkt som möjligt gentemot de Lalvinistiska villfarelserna, arrvänder Dositheus, såsom det den tiden
öfta,

vr

fallet hos ortodoxema,

skolastiska

formuleringar. Med hänsyftning härtill
säger förf. (t. er. s. 84) icke fullt riktigt,

att på det sättet >den gamla Kyrkans dog-

matiska grund. . . fullständigt synes vere
övertäckt>. Men det rör sig dock här blott
därom ac, såsom förf, själv något längre
fram riktigt fastställer saken, Dositheus'
framställningar >varir mera uppfyllda av
västerns än av österns anda>,
Det gör en glad att se, huru, i synnerhet i den dogmatiska delen av arbetet, den
hithörande katolska litteraturen icke förblivit obeaktad. De fä radet, som Th.

Spagil i 2:a

bandet

*

Lexikon fiir

Theologie unil Kirche (sp. 11i) ägnat it
Confessio Dosithei, skulle säkerligen kunnat besrämma förf:s omdöme om den ka-

tolska inställningen till denna bekännelse
(s, fOI) i ännu gynnsanrmere rikrning.

tt

Litteratur
Men för den första, den historiska delen

det varit författarens avsikt. >Människo-

ha de katolska verken blott otillräckligt

ljus öppnar nya världar, fulla av
klarhet och säkerhet, den visar oss en himmelsk värld mitt på jorden>, ty >den som
vill uppfånga en stråle av Faderns härlighet, finner den ren och utan någon förvanskning i Jesu gudomliga drag>.

begagnats. De betydande monografierna av
G, Ho f mrn, Griecbhche Patriarche und
römische Päpste, i serien Orientalia Christiana (kom) t. ex. omnämnas icke. Några
icke fullt objektiva yttringar om jesuiterna

sonens

(s, 12, 18-19), om stridec mot jansenismen (s, 2r, t0) och i synnerhet om förbudet att läsa Bibeln (s. 17) hade då sä-

s.

Odilo Altman O. F. M.:
Biichlein l. 8o.
32 s. Miinchen, Ars Sacra. RM
40.
-z

kerligen undvikits,

Sieben Scbmerzen

P. Zacbaries aa Haarlem,

H. Marcon: Licht ir

der

Einsternis. l. 8o. 128 s. Miinchen,
Ars Sacra. RM 2: 80.
Boken har 3 självständiga delar: >Den
heliga elden>, tankar till mässans böner,
>Ljuset i mörkret>, tankar till den heliga
korsvägen, >Du morgonstjärna>, tankar

till

rosenkransen. Faktum'ir'. rosenkransen,
korsvägen men framför allt mässan äro
ljusströmmar, som visa vägen till Gud och
vad som är meta, de transformeras i en
troende människa till kraftströmmar, som
sätta henne i stånd att gå denna väg. Boken förutsätter tydligen att läsaren har
mässans enastående betydelse som den centrala kristna kulthandlingen fullt klar för
sig. Man skulle önska, att den subjektiva
synen på mässan i bokens första del vore
mindre starkt betonad och att i stället
Kristus, världens evige offerpräst, skulle

stå

i förgrunden.
Alois Leichet

S.

S.

S. J.z Licbt

Miinchen, Ars

Sacra,

RM lr

Denna broschyr är en kort men djupgående utredning av Jesu enastående betydelse för hela mänskligheten och för den
enskilda individen. Den >låter oss kasta en
djup blick in i Jesu inre rikedomart, som

t2

Dessa 7 betraktelser och böner äro mättade med levande troskraft och varmblodig

7 konstnärliga bilder
av Feldman illustrera Marias 7 smärtor på

katolsk innerlighet.

mästerligt sätt. För denna lilla broschyrs
Mariagestalt är Kristus inte blott hennes
>välsignade livsfrukt> utan det enda föremålet för hennes kädek och hennes lidande,
ja hela hennes livsinnehåll. Med andakten
till Maria åsyftar boken medvetet atr
Kristus måtte taga gesalt också i läsarens

liv.

S.

S.

E, M. Laijeuniez Die Blune
aon Annecy, Anna ton Guigne,
Gescbichte eines heiligen Kiniles

liir

anil Klein. 8o. 224 s. Miinchen, Ars Srcra. RM 2:60/3:60,
Gross

Alla barn, som {å se de verkligt betagande fotografierna av Anna v. Guigne i
denna biografi komma att bli minst lika
i henne som i Shirley Temple
och andra ungdomliga filmstjärnor, vars
bilder de bruka samla. Boksidorna avslöja
sedan för dem Annas ovanligt sköna barnasjäI. Helighetens doft och mänsklig älsklighet ligga över dessa blad. Barn och ungdomar vilja se upp och beundra. I Anna
v. Guigne möta de en idealgestalt från vår
tid (hon do9,1922) som verkligen är värd
deras beundran.
S. S.

förtiusta

aus dem Herzen des Gottmenscben.

8o. 64 s.
-.

s.
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