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DE,N HE,LIGE F'ADE,RNS ORD TILL
DE,T ARBETANDE, FOLKET.

Pingstdagen den 13 juni 1943 samlades infijr den Helige Fadern, Pius XII, bortit
2J,000 katolska.arbettre. >>Varken den stora aulan i apostoliska palatset>>, skriver Osser-

oatore Romano la-15/6), >eller Cortile di San Damaso kunde taga emot denna utom-

ordentligt srora skara. Det var dlrf<ir ,nddvindigt att bereda plats f1ir de minga grup-

perna i den stora bramanteska girden i Belvedere, vid vars <istra del nlra mittarkadcn

uppf6rdes en h6g tribun kl?idd i r<itt. Med beundransvlrd disciplin och organisation

samlades arbet*ta kl. tZ framf<;r tronen. Till stor del kommo de frin industrianllgg-

ningarna i Rom, och de dvriga hade f6r lndamilet rest hit ltln de 80 olika italienska

biskopsstiften. Nir en trefaldig klockringning nigon minut efter den tidpunkt som fast-

stillts fdr audiensen anm'dlde pivens ankomst, hiijdes ett ekande rop: Leve piven! Leve

piven! Under nigra dgonblick okades henfdrelsen och allas armar lyftes. Direfter in-
trldde en tystnad, som ej var mindre gripande ln appliderna.

Till alla de nlrvarande och rill alla deras arbetsbr6der, som voro lingt borta, men

nlra i tanken, steg den Helige Faderns henfdrande och visa ord som en giva frin him-

melen>:

Faderlig gtidje.

f der uppskattade n:arvaro, kira stiner och d6ttrar, som i arbetet tillbringa
I-) tirnmar och dagar for att, fort'jd,na edert och edra familjers uppe-

hille, vlcker i Oss en stof tanke och piminner Oss om ett stort mysterium.

Tanken, arr arbetet pilades den f6rsta mlnniskan av Gud efter syndaf.allet,

for att hon skulle vinna sitt briid frin jorden i sitt anletes svett. Mysteriet'

att Guds Son for att rddda'virlden steg ned frin himmelen, vart mlnni-
ska och underkastade sig sjilv denna arbetets lag, tillbringade sin ungdom
i Nasaret under m6dosamt arbete tillsammans med sin fosterfader, si att
han kallades och ansigs vara timmermannens son (Matt. 13:51)
upphdjt mysterium, att han birrjade arbeta innan han biirjade undervisa
(jfr Apostlg. 1:1), in arbetare innan han blev alla minniskors liro-
mestare.

Ni ha kommit till Oss som till en Failer, fiir vilken det ir desto kirare
att underhilla sig med sina barn ju svarare och andlosare deras dagliga

mcida Ir och ju besvirligare och mera sorgfyllt deras liv. Ni ha kommit
till Oss, tlll Kri.sti. stiillfdretrtidure, sornikraf.t av de gudomliga fullmakter
som givits honom hyser den 6mhet och det medlidande med folket, som

en dag llt vir Frllsare utropa: >>Misereor super turbam - Jag iimkar mig

8-qs6zs. Credo. z4:e irg. Sept. r943. 10t



Den Helige Faderns ord till det arbetande folket

dver folket> (Mark. 8:2). Ni ha kommit till Oss, tillHerden, som blic-
kar 6ver eder och f<jrbi eder tlver den innu stcirre hjord, som anfiirtrotts
honom av Guds kerlek, till Herden, som ni uttrycka eder trohet och till-
givenhet for, sisom trogna representanter for si minga avligsna s6ners

kinslor, <inskningar och karlek.
Vi tacka eder av allt Virt hjdrta firr denna stora glidje, som ni skenkt

Oss och som pi samma ging ger Oss tillfrille att rikta till eder ett vil-
viljans och uppmuntrans ord. Ett ord som skall vara till,ledning f<ir eder

och till stcjd och tr6st under dessa mcidosamma och svira dagar.

Fiirutseende sociala reformer.

Under nuvarande svira omstindigheter kinna arbetarna tyngden och
niiden mer in andra, fastin det icke 1r blott de som lida. Var och en

av folket miste bira sin bcirda, som kan vara mer eller mindre tung och
svir. Icke blott arbetarnas och arbeterskornas sociala lege beh<iver for-
bittras och reformeras, utan hela samhlllets komp'licerade byggnad, som
skakats djupt i f.ogarna, har behov av rlttelse och forbettring. Men vem
inser icke, att arbetarfr|gan, pi grund av det stora antalet av dem som
beriiras dldrav, ir si tringande ooh viktig, att den kriver en vida upp-
mifksammare, vaksammare och mera fiirutseende omsorg. dmtilig som
knappast nigon annan fr&ga ir den si att siga den sociala kroppens nevral-
giska punkt, minga ginger ocksi ett osikert gungfly fiir littrogna illu-
sioner och fifinga, verklighetsfrimmande fdrhoppningar hos sidana, vilka
ej ta som rittesn<ire fcir sitt tlnkande och sina onskningar den av Guds lag
och Kyrkans rcist fcirkunnade llran om rittvisa, billighet och kedek, om
hinsynstagande och samhillsanda.

Kyrkan och arbetarna.

Sikert undgir det ej eder, klra siiner och diittrar, att Kyrkan innerligt
ilskar eder. Icke fcirst frin och med nu befattar hon sig, full av iver,
moderlig k:irlek och livlig kensla for realiteter, med de frigor som bertrra
eder slrskilt. Vira foretadare och Vi sjilva ha ej litit n&got tillfrille gi
oss ur hinderna att Arcr och iter igen hos alla v'icka fiirstielse fcjr edra
behov, fiir edra personliga sivdl som edra familjers krav. Vi ha uttalat
som ett grundlaggande villkor f cir en social rattvisa,
att de <inskemil som ligga Eder si varmt om hjirtat skola uppfyllas: en
aultining sow garanterar familjen"s existens och gdr d.et mdjligt fdr
f 1rtildrarna att ef tnkomtna dem aa natuil.agen detn i.lagda plikten att sunt

fostra,fdda ocb kl,Ada barnen; en b o s t ad sonttnotsuarar ilenrniinskliga
personligbetens ud,rdigbet; rndjli.ghet att scikra b arme m t illr ti c kIi' g
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utbilclning ocb tillbdrlig uppfostran ocb slutligen en f iirtdnk-
s&7n olnsor g fbr ti.d.er au n6d', sju.kdom, och ilder. Dessa ftrrutsitt-
ningar fcir socialvirden miste forverkligas, om man ej vill att det mlnsk-
liga samhillet vid varje omkastning skall bringas i jlsning och riskera att
omstcirtas, utan fastmer komma till lugn och framitskrida till endrlkt,
fred och cimsesidig karlek.

Man miste visserligen bercimma minga anordningar och medgivanden

frin de styrandes sida och de kinslor av humanitet och generositet, som

fylla ej si fi arbetsgivare. Men vem kunde i sanning pisti och bevisa att
dessa avsikter redan nu fiirverklig4s civerallt. De arbetare och arbetersikor,

som iro medvetna om sitt stora ansvar ftir allas blsta, klnna hela tyngden
av sin fcirpliktelse att icke ytterligare f<iriika de extraordinira svirigheter,
som folken se sig utsatta fiir, genom att i denna stund av allmin och allt
behirskande niidvindighet gcira sina krav gillande med hogrostade och

ocivedagda demonstrationer. De stanna vid sitt arbete och framherda
dir med disciplin och lugn. Pi si sltt lemna de ett oskattbart bidrag till
det allminna lugnet och till allas blsta i den sociala sammanlevnaden. At
sidan fredsskapande endrlkt uttala Vi Virt erkinnande och be och upp-
muntra eder faderli gt att. fast och virdigt fortsd.tta hirmed. Men detta
b6r icke, sisom Vi redan i Virt senaste julbudskap framhillit, fiiranleda
nigon att tro, att den sociala frigan redan kan anses lijst i atrla detaljer,

De falska profeterna.

Kyrkan, sanningens v.iktare och liromlstare, bejakar och forsvarar
modigt det arbetande folkets rittigheter. Men dlrvid miste hon iter och
iter igen bencdta ui.llomeningar ocb uarna si.na trogna fiir att ldta sig fdr-
blindas au bliinduerh-, sk"enfagra ocb ytliga teori.er sarnt uisioner oru kom-
rnand.e atilstfrnd, sidana de ftirkunnas med falska locktoner och uppma-
ningar av falska lyckoprofeter, vilka vlnda gott till ont och ont till gott.
De bercimma sig att vara folkets vlnner, medan de icke vilja g& med pi
den inbdrdes iiverenskommelse mellan kapital och arbete, mellan arbets-
givare och arbetare, som ensam kan garantera och frimja den sociala en-
drlkten for allmint framitskridande och allmin nytta. Sidana folkets
>>vinner>> kunde ni hiira pi offent'liga platser, i samlingslokaler och pi
kongresser. Ni liste deras ltrften pi flygblad, ni h6rde dem i deras singer
och visor. Men nir ha nigonsin fakta svarat mot dessa ord, nlr verklig-
heten mot de leende fiirhoppningarna? Desillusion ooh missrikning blev
fiiljden hos de folk och de enskilda, som satte tro dll dem och firljde dem
pi de vigar som, i stillet for att leda till en fiirbettring, blott kunde
fdrvdrra och fcirslmra levnadsvilkoren samt den materiella och moraliska
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utvecklingen, Sidana falska ledare vilia l&ta en tro att rlddningen skall

komma av en revolution, som omstiirtar den nuvarande sociala ordningen

och dirvid kansrke f6reter en nationell karaktlr.

Ingen social revolution.

Den sociala revolutionen beriimmer sig av afi fora arbetarklassen till
makren. Tomma ord och sken av en omiijlig verklighet! I sj?ilva verket

se ni ju att det arbetande folket fdrblir bunilet, fastsptint ocb fjdttrat uid

statsknpitalistnens makt. Denna underkuvar och underkastar sig alla,

familjer sivil som enskilda samveten, och fiirvandlat arbetarna till en gi-

gantisk arbetsmaskin. Pi samma sitt som andra sociala system och ord-

ningar, som den pistir sig vilja bekimpa, samordnar och samtvingar den

"[t1i[ ert enda forskrlckligt krigsinstrument, som icke blott beglr folkets

blod och hilsa utan iven dess lycka och v?ilging. Och om de ledande med

stolthet hinvisa till den ena eller andra fiirdelen eller fdrbittringen, som

uppsteft pi arbetets omride och som utbasunas med mycket larm och

skryt, si kan en sidan materiell vinst aldrig bli en vlrdig belirning f<ir de

var och en pitvungna fiirsakelser, som girra intring pi personlighetens

rlttigheter: frihet i familjens ledning, i yrkesuttivningen, i stillningen
so* *edborgare och sirskilt i ut6vandet av religionen, ja, i samvetets

inre liv.
Nej, I reuoluti.onen ligger icke ed,er rtiild.nitug, kera s6ner och d6ttrar.

Det ar mot den ikta och uppriktiga kristna bekinnelsen att enbart med

tanken pi den egna materiella f<irdelen, som indi alltid fcjrblir tvivelaktig,
strava "ft., "r, omvilvning, vars utgingspunkt lr orittvisa och uppror
mot staten, och pi ett si sorgligt sitt giira sig srkyldig till spillande av

medborgares blod och til,l ftirstcirelse av det allminna vllstindet. Ve den,

sorn gldmmer att en sant nationell gemenskap innefattar social rittvisa
och krlver atr alla efter rittvisa och billighet fi deltaga i landets till-
gingar. Annars skulle ju, som ni lett fdrsti, >>nationen> slutligen blott
.t1ra en sentimental fernissa, en tom fiirevindning, en tlckmantel fijr
enskilda skikt att undandraga sig de offer som lro oundgingliga for upp-
niendet av samhlllets jlmvikt och fred. Om den nationella gemenskapen

icke motsvarar det av Gud uppstillda idealet, d& skola ni se hur inre mot-
sittningar och inbordes strider bli till ett fruktansvirt hot mot alla.

Endrlktig utveckling till allas bista

Ej i revolution utan i endrlktig utveckling ligger rlddning och rltt-
visa. Vildet har alltid brutit ned, aldrig byggt upp; det har alltid upptant
lidelserna, aldrig lugnat dem. Det har framkallat hat och ruin, ej fot-
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briidrat de stridande. Det har alltid blott st6rtat mlnniskor och partier

i den hirda niidvindigheten att efter smirtsamma provningar iter ling-
samt bygga upp vad tvedrikten lagt i ruiner. Endast ett planmlssigt

framskridande oclr en klok utveckling, som lr modig och naturenlig, som

?ir upplyst och ledd av rittvisans och billighetens heliga, kristna normer'

ir i stind till att uppfylla arbetarens berlttigade dnskningar och behov.

Alltsi ej f6rsttira, utan bygga upp och befista! Ei taga bort priuat'
egendomen, som ir grundvalen fiir familjens fasta bestind, utan striva
efter att utvidga densamma sisom en frukt av varie arbetares och arbeter-

skas samvetsgranna anstrlngning. DA skall si sminingom massan av de

oroliga och f<irmitna skaror minskas, som ofta i ren desperation eller

lockade av blinda instinkter lita sig fiiras av varje bedrlglig liras vindkast
eller av ansvarslosa agitatorers svekfulla konster.

Ej skingra det priuata knpitalet, utan tlnka p& att frirnia och klokt
iivervaka dess skiitsel, for att pi si sitt uppni och fiiroka hela folkets

verkliga vllstind i materiellt avseende.

Ej undertrycka, men ej heller uteslutande tramja industrien, utan at-
beta pi en harmonisk sawklang rned' bantuerk" ocb iordbruk". Pi si sltt
kommer den mingfaldiga och n<idvindiga produktionen av hemlandets
jord att blomstra.

I strlvandet efter tehniskt frarusteg icke enbart ha i itanke st6rsta

miijliga vinst, utari anuiinda sig av de uppnidda resultaten ft)r att f 6r-
bdttra arbetarens personliga uillkor, fbr att giira hans anstrengningar
mindre hirda och svira samt styrka hans familjs bestind pi den iord, ddr

den bor, och i det arbete, varav den lever.

Ej s<ika g<ira den enskildes liv helt beroende aY statens godtycke, utan

snafare strlva efter att staten, vars plikt det 1r att fui'rmja alla medborgares

bista, genom sociala institutioner' som t. ex. forsikringsbolag och inrltt-
ningar fiir socialvird" hjnlpande, frdmjande och fullkomnande med hraft
bi.triider arbetarf\reningarnas aerksam.bet, i all synnerhet vad de gifta
atbetarna och arbeterskorna betr'dfr.ar, si att de genom, sitt arbete kunna
sikra livets uppeh?ille fcir sig sjilva och f<ir de sina.

Det sanna briidrasinnets cljupa riitter.

Ni komma kanske att s'itga, att detta 1r en vacker vision av verklig-
lreten, men hur skall man kunna omsltta det i handling och ge det liv
bland folket? Det fordras bide frin medborgarnas och myndigheternas

sida framfcir allt stor rittridighet i vilja och fullstlndig lojalitet i plan-

llggning och handling vid det ofientliga livets ging och ledning. Det ir
niidvindigt att en anda av sann endrlkt och broderskap fyller alla, bide
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tjverordnade och underordnade, chefer och arbetare' stora och smi: med ett
ord alla samhillslager.

Denna eder sammankomst hos Oss, klra sijner och diittrar, fir sin sir-
skilda hiigtidlighet darav att ni frin edra olika verksamhetsfelt kommit
i den gemensamme Faderns hus sisom representanter fcir alla arbetsgrup-
per. Den ir fcirdenskull ett klart bevis fiir Oss, att ni vil veta och forsti,
var den gudomligt sanna samhillsandan har sina rdtter, en samhillsanda
hos >br6der samlade i ett fiirbundrr, rralla skapade till avbild av den Ende,

alla soner till en enda iterliisning>>: nimligen i satnnca heliga religion; i
s&?n?na tro pd. allas Friilsare, f esus Kristus; i sant'tna trohet mot bans heli'ga

Kyrkn ocb hans sti.tbfr.llare pd jorden. Och Vi hc;ja till Gud vir brinnande
biin, att hela den stora, orikneliga skaran av arbetare och arbeterskor mi
bliva delaktig av eder tro, p& det att med Guds nid ovan alla skillnader
i uppfattningar och medel en vig mi iippnas i rittvisa och kerlek mot de

fridfulla och vilgcirande framsteg, som Vi si varmt ldngta efter och som

skola gcira Italien lyckligt och starkt i en orubblig, kristen sammanhill-
ning.

Orlttfiirdigt fiirtal.

Men Vi irro ej ovetande och ni sjilva ha kunnat gtira samma

erfarenhet -, 
hur i denna for familj och samhllle si svira och tunga tid

de mhskliga lidelserna begagna tillfallet att sticka upp huvudet, vicka
misstroende och f<irvrida ord och f.akta. Och si kommer det sig, att en

antireligios propagandautsprider bland folket, i synnerhet bland arbetarna,
att pd.uen skulle ba uelat kriget; att pduen understdder kriget ocb ger
pengar fdr att det skall kunna fortstittas; att pfruen icke gdr ndgonting fdr
freden. Meh aldrig nigonsin har ett mera monstruiist och absurt fdrtal
spritts in detta! Vem vet icke, vem ser icke, vem kan icke civertyga sig

om, att ingen mer ?in Vi pi alla [or Oss tinkbara sitt satt sig emot forst
krigets utbrott och sedan dess fortslttning och utbredning; att ingen
mer in Vi ropat och manat: Fred, fred, fred; att ingen mer In Vi s<ikt

lindra krigets fasor? De penningsummor som de troendes karlek stallt
till Virt forfogande, dro ej avsedda och anvlndas icke till att fri''mja
kriget, utan till att torka inkors och faderl<jsas tarar; att triista familier,
som iro oroliga for sina kira, vilka iro lingt borta eller riknas bland de

saknade; till att h;'elpa de lidande, de fattiga och behcivande. Vittnen fijr
allt detta lro Virt hjarta och Vir mun, som ei tala mot varandra, ty Vi
fdrneka icke i girning det Vi slga i ord. Vi iro medvetna om, hur falskt
allt, dr som Guds fiender l6mskt utsprida, fcir att fiirvilla arbetare och

folk och for att av de livets vedermirdor de lida giira argument mot tron
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och mot religionen, som dock ir den enda trtjst och det enda hopp, som

uppritthiller minniskan mitt i all smlrta och olycka hrir pi jorden. Nej,

Vi.ra tals ocb Vfrra budsfu.ps ausikt ocb uiisentliga innebfrll iir ingen i
stdnd ti.ll att utpldna eller f 6rarida. Alla ha kunnat hora dem som san-

ningens och fredens ord, som kraftiga yttringar av Virt bemodande fiir
virldens fred och de miktigas upplysning. De iro ovedersigliga vittnes-

btird om de <inskningar som oemotstindligt strcimma fram ur Yirthjdrta,
att pL denna jord, som givits mlnniskorna som uppehillsort fcir ijver-
girrg.tt till ett bettre och ofiirgingligt liv, mi ordning och endrlkt rida
hos hela minniskosliktet. Kyrkan fruktar icke sanningens ljus, varken

vad gingna tider eller nutiden eller framtiden betrlffar. Nlr en ging
tidens omstindigheter och de minskliga lidelserna komma att tillita eller

fordra offentliggiirandet av i dag innu icke publicerade dokument angl-
ende den Heliga Stolens fredsgirning, som den under detta fasansfulla

krig icke lit avskrlcka sig ifrin ens genom motstAnd och hotelser, di skall

diraktigheten hos dessa anklagelser framsti klarare in dagens ljus. De

har ju sitt ursprung icke si mycket i okunnighet, utan i denna gudl<;shet

och detta frjrakt {iir Kyrkan, som slagit rot hos vissa, vilka tyvirr
iro mera benigna och beredda till att snedvrida de sanna och goda av-

sikter, som besjlla Kristi brud, an att frirnja folkets vil, minska och

lindra. livets svirigheter och styrka hiirt'ana i den nuvarande stundens

svira lige. Sigen till Kyrkans belackare, att santuingen ska.ll komrua att
strdla fraru segerri.k-t, sisom den redan nu lyser i edra hidrtan och i alla

deras hjirtan, vilka fijrnuftsenligt biija sig fcir det de anse vara ritt och

icke sitta sin tro till logn och fortal. Genom den uppenbara verkligheten

hos fakta och genom Vir girning skola alla.de komma pi skam som be-

miida sig att med bedrlgliga ord viltra 6ver pi piven ansvaret for det

pi slagfilten spillda blodet, fcir stidernas iidellggelse, fiir striderna i luf-
ten och i havens djup.

Btinens trcist.

Kristna arbetare och arbeterskor, rikten uppit edert sinnes tanke och

edert hjirtas klnsla i helig tro, styrken och fcirnyen eder i biinens trdst.

Liten bcinen bilrja, helga och avsluta eder arbetsdag. Biinens tankar och

kinslor mi upplysa och upptinda eder, i synnerhet i siindagarnas och

helgdagarnas vila, de mi ledsaga och leda eder vid bevistandet av den he-

liga missan . Pi altaret, det oblodi ga Go|gapa, fiirnyar vir Frllsare, som

i sitt jordeliv gjorde sig till en arbetare i likhet med eder och som var sin

Fader lydig intill d<iden, oupphirrligt sitt livs o#er ftir virlden. DIr giir
han sig till givare av niden och av livets briid it de sjllar som llska honom

111



Den Helige Fad.erns ord till d.et arbetande folket

och skynda till honom i sina vedermiidor f.or att, finna vederkvickelse.
Framf<ir altaret, i kyrkan mi varje kristen arbetare fornya sin vilja att
arbeta i lydnad mot arbetets gudomliga lag, av vilken art. detta arbete in
mi vara, intellektuellt eller kroppsligt; sin vilja att genom sina mcidor och
f<irsakelser skaffa brod fiir sina klra; sitt beslut atr srriva efter livets
sedliga mil hlrnere pi jorden och den eviga saligheten i himlen, att bringa
sina avsikter i samklang med Frllsarens avsikter och att gestalta sitt ar-
bete till en lovsing till Guds lra.

Iakttagandet av Guds bud i arbetslivet.

I varje sak och i varje stund, kira siiner och diittrar, skyd,den och be-
uaren eder personliga udrdi.gbet! Amnet ni bearbeta har skapats av Gud
vid virldens begynnelse och har av honom under seklernas piverkan om-
formats i jordens inre och pi jordens yta genom civersvimningar, jas-
ningsprocesser, eruptioner och f<irvandlingar, f6r att bereda mlnniskan
och hennes arbete en llmplig boning. Detta lmne mi darfor stldse pi-
minna eder om Guds skaparehand och upplyfta edert sinne till Flonom,
den hogste ,lagstiftaren, vars bud bcira iakttagas ocksi i fabrikernas liv.
Kanske arbeta tillsammans med eder sida vid sida gossar och flickor. Kom-
men ihig att man rir skyldig barnen och de oskyldiga sror v6rdnad och
att Kristus forklarut om den som blir dem till fcirargelse, att der vore
blttre om en kvarnsten hengdes om hans hals och han slnktes ned i
havets djup (Matt, 16z 6). Ni mcidrar och fider, vilken ingslan, vilka
bekymmer fcilja icke edra sdners och d<ittrars sreg till arbetsplatsen! Ni
arbetare miste vara deras stillfiiretridarc i skyddande vakt <iver dessa

oskyldiga och rena ungdomar, di yrket och familjens behov tvinga dem
att g& bort ifrin sina f<irlldrars kerleksfulla rigon. Det beror pi de iildre
och deras exempel, pi fabriksledningens fasta och avgjorda vilja att, krdva
anstindighet och disciplin, om ungdomen pi arbetsplatsen, fiirblir fysiskt
och moraliskt sun.d eller om den fcirdervas genom osedlighet, njutnings-
lystnad och sloseri och pi si vis sitter ocksi de kommande generationernas
viil pi spel. Intet ord, inter skemt, ingen berittelse skall komma <iver edra
lldppar, som kunde sira de unga ihilrarnas 6ron. Bland prlsterskapet, i de
kvinnliga ordenssamfunden, bland medlemmarna av den katolska aktionen
mi de unga arbetarna f.inna personer, som i samarbete med de ledande
och under uppbidande av hela sin moralisk a kraf.t bisti dem, ocksl i det
vardagliga livet i fabrikerna.

Men mi heller aldrig den dmsesidiga uppskattningen och h<igaktningen,
det goda exemplet, det manande och uppmuntrande ordet och den -m& vara in si blygsamma - hj?ilpen fattas bland arb.etarna sjilva!
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Din Helige Fad'erns ord t;ll ilet arbetande folket

Biin om Guds nid.

Liten till slut Virt ord Stervinda dit, varifrin det tagit sin utging, och

pi nytt hinvisa eder till den gudomliga ftirebilden fiir den kristne arbe-

taren, Kristus timrnermannen (Mark. 6:3) i verkstaden i Nasaret, Guds

Son och iterstlll4ren av den genom Adim f<irlorade niden. FIan mi <iver

eder utgjuta den styrka, det tilamod och den dygd, som gtir eder stora

infcir Flonom, den mest upph<;jda bilden av en arbetare, som ni f& beundra

och tillbedja. I edra fabriker och verkstlder, i filtens klara solsken och i
gruvornas mtirka skugga, i masugnarnas hetta och i iskillarnas k6ld, tiver-

allt dit arbetsledarens, yrkets eller medminniskornas, fosterlandets, fredens

behov kallar eder, mi nidens fullhet komma ned 6ver eder frin Honom
som ir eder hjllp, riddning och triist och som skall fcirvandla det hirda
arbetet, i vilket ni hlrnere pi jorden tillbringa och offra edert liv, till ftir-
tjinst fcir lyckan i den andra virlden. Tvivla icke dirpi: Kristus Ar alltid
hos eder! Tank pi att se honom pi edra arbetsplatser, hur han vandtar
mitt ibland eder, ligger mirke till edra m6dor, hiir edert tal, tr<istar edra

hj'irtan, biligger edra tvister, och ni skola se, hur arbetsplatsen fcirvandlas

till en Nasarets helgedom och hur iven bland eder det fortroende, den

ordning och den endrikt komma att r&da, som lro ett itersken av himlens

vilsignelse; av denna vilsignelse som hlr pi jorden grundligger och upp-
ritthiller rlttvisan och den goda viljan bland de minniskor som lro starka

i tron, i hoppet och i Guds karlek.
Under det att Vi alltsi nedkalla Guds beskydd iiver eder, kira arbetare

och arbeterskor, iiver edra familjer och iiver alla dem som leda eder i edert

arbete och iven iiver edra arbetsplatser, pi det att Flerren mi bevara dem

fcir all f.ara och skada, meddela Vi eder av allt Virt hjlrta, som underpant
pi himmelens sirskilda nid, Vir faderliga, apostoliska vilsignelse.
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OM MINDERVARDIG RELIGIOS
OCH KYRKLIG KONST.

NTar vi se oss omkring i vlra kyrkor och kapell som vi ha i bruk,
I \ pe deras arkitektur och inredning, i synnerhet altartavlor, helgon-
statyer och korsvigar och nlr vi dessutom kasta en blick i brinbtickerna
med de smi helgonbilderna och andra fromma minnestecken, kan man
di siga, att detta ir konst och av konstvirde? Eller miste det kallas
>>Kitsch>, ett ord med vilket man pi tyska inte endast avser undermilig
konst utan verklig konstnlrlig skaparanda och skaparkraft. >Kitsch>
avser nigot i sig konstnlrligt osant och olkta, nigot som alstrar kenslo-
fdrfalskning, m. a. o. kvasikonst eller pi ren svenska: skrlp. Besvarar

man vir friga sakligt och rittvist, miste man emellerdd slga: >Kitsch>>

ir det inte, men i allminhet ej heller konst. Ja, vi kunna inte undgi att
faststilla, att den religi<isa och kyrkliga konsten of.ta
ir svag och konstnzirligt intetseg ande, men trots detta
tj'dnar den i allminhet sitt Indamil.

Ganska betecknande firr detta fOrhillande ar, att t. ex. en mera konst-
nlrligt instll]d ung man, som skulle intrida i en strirre kyrklig orden,
var pi det klara med, att han nu miste uppgiva alla sina konstnirliga
ambitioner och nedpruta sina konstnlrliga krav i den nya milj<in. Man
kan iven fi hora detta frin bildat konvertithill, att de vid iivergingen
gjorde den uttryckliga fciresatsen, att inte lita rubba sig i sitt'beslut av
en eyentuell lig konstnirlig nivi i den nya virld, som cippnat sig fiir dem.
Detta ar inte en enskild fcireteelse och f6rutsltter silunda, att bildade,
konstnirligt instillda mlnniskor ofta forvanta sig inom klostren och
tiverhuvud i det kyrkliga livet mycket som stoter deras estetiska sinne och
som kan utgrira en stor pifrestning fiir deras religiiisa instillning och kall.

Hur annorlunda ter sig di inte allt detta, som frambragtes av medel-
tidens religicisa vlrld. Med undran tinka vi pi den s. k. mcirka medel-
tidens konst och p'i de minniskor, som i det dagliga levde med denna
konst fcir cigonen. De fcirrittade sin andakt under domernas valv och
kniib<ijde framfiir Mariaaltaren, vilkas madonnor hade en vinhet och
sk6nhet, som sikerligen ir sillsynt i vira dagars kyrkor. Mi vi tlnka

- 
f.Ar att nu minnas nlgra nirliggande exempel 

- 
pi Gotlands 6ja-

madonna, pi Visbys vackra gamla kyrkor och pi vira herliga domer och
andra klenoder frin det medeltida Sverige, som i konstnirligt hinseende
sti fullt i nivi med de stora medeltida skapelserna i andra linder. Inte
utan saknad och avund betrakta vi innu i dag deras kyrkfcinsters i glci-
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dande {arger skimrande glasmilningar, de hciga valven och de sk6na pelar-

gingarna, dir nu ofta murgriina och klingrosor flita sig in i alla skrevor

o.hlegl* byggn sina nlsten. Dir har en ging ikta andakt haft sin hem-

vist och guda- och minniskoklrlek sitt killspring. Den tiden var ocksi

rik pi heroiska minniskor, vilkas religicisa liv nirdes i de av htig konst-

"t*1\', tilnl'# 
*"tri:':; raststrua, art denna hiiga standard ej

endast glller de stora domerna och katedralerna utan lven de mest ens-

liga kapell, som vi hitta i avligsna byar och pi bergens topp'ar; iven de

,r..k" -* smi plrlor och deras inre andas nAgot av de ditida minniskor-
nas ikta fromhet och kristna liv. Visserligen ha dessa domer och kyrkor
inte si slllan kommit till stind'av rent virldslig ambition och deras ut-
formning har ofta sin grund i yrkesetos. Men att man dverhuvud taget

byggde ,ed"t " kyrkor och kapell och det i si stort antal och av sidana

di*.trriotr.r - 
vilket sikerligen ej var av behovet pikallat 

- 
och allt detta

med genomgiende hcig konstnlrlig prlgel, visar i alla fall, vilken djup

religios anda och konstnirlig skaparkraft och uppfattningsfiirmiga inne-

bodde bide hos konstnlrer och i folkets breda lager; iven den profana

allmogekonsten influerades starkt hanv.
M"l1 kan dirf<jr f<irsti, att just religiiist gripna och konsthenforda

minniskor av i dag med tanke harpi dra i hlrnad mot vir tids fdrflac-
kade matta religicisa konst. De gcira det inte alltid av ren oppositions-

lystnad eller intellektuellt hogmod, utan ofta fot att styrka sig sjilva och

hevda sin plats i det kyrkliga religiosa livet samt ocksi fiir att fdrhindra'

att Kyrkan mera fjarranstiende minniskor sig sidana som har

glidit ifrin henne eller annorlunda troende som vilja ntirma sig henne -
hillas borta

I tvi av de senaste heftena av Stitnmem d.er Zeit (Bd 138, maj-juni
1941), en katolsk minadsskrift f6r andlig kultur i nutiden, som indrogs

I94t, gor sig en tysk konstexpeft D:r Heinrich"Li[tzeler till
tolkf<jr en strang syn pi religiiis och kyrklig konst
i alla dess former.

Han framllgger dir mera positivt ungefir fiiljande: Den kristna konsten Ir en form

av b<in. Sisom det finns en bdn i ord och en betraktande bdn, si finns det ocksi en den

gestaltande och en den upplevda efterskapande konstens bajn. Att dikta, gestalta, sjunga

kan bli b6n. I psalmordet: >Sjungen Herren en ny sing!>> kommer den religiiise konstens

bdnekaraktlr till uttryck. B6n ir svar pi Guds kirlek, ir kamp om delaktighet i Guds

liv och finner sin uppfyllelse i Guds ira. Si ock den kristna konsten. Den kristna

konsrens mittstock lr siledes ytterst Gud, inte minniskan, . . Men Gud ir fullkomlig -
i f6ljd herav ir konstnlren tvingad att brottas fiir fullkomligheten av det verk, som han

vill erbjuda Gud som ofergiva. Fullkomligheten har emellertid olika gestalter: det enkla
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grisstriet har en annan in den stjirnbestrddda himlen; pi det slttet ir sivil det viildiga

som det oansenliga verket kirt fdr Gud, under f6rutslttning att det i sig sjilvt Ir helt

och ekta, . . Att det vid skapandet av den kristna konsten g?iller Guds ira, uttrycker
fdrtr?iffligt Scheilula diuersarun. artiun, det gamla tyska konsttraktatet frin det l1:te-
12:te irhundradet, Fiirfattaren av denna Scbeilula tecknar en, gripande bild av den 'ikta

konstnlren: >Gud blicke ned pi den iidmjuke, lugne, under tystnad i Flerrens namn

arbetande>; konstnlrens inre bevekelsegrund ir inte iran, ej heller den artistiska driften;
han arbetar fastmer >in augmentum bonoris et gloriae noninis eius 

- 
f6r Guds namns

Iras och hlrlighets skull>>. >>Och han gjorde ikonerna endast pi liirdagarna, och med stor

innerlighet och i b6nens vaksamhet mottog han pi sdndagen kraften och inspirationen;

i stor stillhet tilldrog sig detta>>, heter det i en handskrift av Berg Atos. Fr'dmst fordras

av milaren en tillrlicklig begivning, >och si derjemte bedje han under tirar, Gud mitte
upplysa hans sji.l>>, si liser man i en gammal rysk krdnika . . . Detta innebir inte endast,

att konsrnefen miste handla i subjektiv god mening. >Upplyst> lr ett verk endast di,
nlr det objektivt ir priiglat av den Helige Andes ljus, nlr genom verket iippnar sig >>ett

f6nster> mot evigheten. De handra k-afitlenas konsilboh (1i11) utesluter fdr Guds iras

skull inte endast den oupplyste, ur den egna sjilens dovhet och tringhet skapande konst-

neren, utan iven den visserligen fromme, men oduglige mannenr >>Det fir aldrig hinda,
att konstnerens oskicklighet bleve till en fdrolimpning mot Gud.>> Mycket tydligt fram-
trider vid detta stille Gud som mittstock f6r den kristna konsten.

Liitzeler hivdar och poingterar under sin framstillning med mycken skirpa, att man

vid en eventueil filosofisk lira om den kristna konsten inte borde utgi frin ett konst-

verks upplevelse, sitillvida den fiir med sig ett berikande av livet, siledes inte frin konst-

verkets subjektiva nyttighetsverde f6r mEnniskan, utan att iust de frin ett konstverk

utldsra >gemytsr<irelserna> borde komma i andra rummet och att dessa behdvde ett rltt-
flrdigande frin konstverkets objektiva varande: Gud'miste vara dess mittstock' Just
detta upprepat Litzelet minga ginger samt ocksi: Gud ir och miite tinkas som den

kristna konstens ideala iskidare och mottagare. Dirf6r miste enligt honom den kristna

konsten taga sina lagar ur Guds vlsen, inte ur subjektet som upplever den och den iter-
verhar frin Gud till mlnniskan. Av det skilet miste den under alla fdrhillanden vara

gudvirdig, vilket den "ir, nldr den i hela sitt varande iterger, >utpriglar>> Guds vlsen

och varande samt de med hoJrom f<jrbundna helgonen och heliga tingen, pi sinnebildligt

sltt. 
- 

Man fir dirfdr enligt Liitzeler inte utllgga Tomas av Aquinos definition av det

>skijna>: >Pulchra sunt quae aisa ilaceat - 
skiint 'dr det som faller i tycket> i subjek-

tivistisk-psykologisk mening, utan den miste fdrklaras genom de obiektiva bestlmmelser

av det >skdna>, som finns hos Tomas pi annan plats: >integritas siae perfectio' d'ebita

firoportio, claritas>>. Liirzeler iiversitter: >>en fullkomlig i sig vilande helhet, tillbitrligt
jlmnmitt och en viss glans som harmoniskt utgjuter sig iiver konstverket sisom en av-
glans av det gudomliga ljuset>>.

Pi grund av denna sin uppfattning drar Liitzeler i hlrnad mot all >subjektivistisk>,
slutligen >relativistisk> konstllra, som fordrar av konstverken att de verka livsberikande

och som frigar vid deras bed6mande efter den eventuella nyttigheteffekten fdr men-

niskan. I synnerhet trifias av hans f6rkastelsedomar de smi andakts- och helgonbilderna,
som han kallar >Kitsch>> d, v. s, skrip, samt minga kyrkosingers veka klnslopjunk.
Sisom b6nen, siger Liitzeler,fordtar ett visst sprik och en bestlmd hillning, si utesluter
lkta kristen konst varje f<irstlillning och oirlighet och <iverhuvud allt som verkar teatra-

liskt. Gud lr sanning, fortsitter Liitzeler, hur kan man di besti infdr hans ansikte med
glitter och grannlit, med sentimental musik eller skriande effekter. Konstens olkthet,
varje form av >Kitsch>>, mi det nu vara sritt eller surt, glatt som en tvilreklam eller
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sjill$st och iiverdrivet, lr enligt Liitzeler en styggelse och en f6ro1;mpning infdr Guds

ansikte.

Det rider intet tvivel om, att Liltzelers krav i stoft ero fullt berit-
tigade. Ty om nigot, si ir (fiirutom messofffet, sakramenten och bilnen)

den religiiisa och kyrkliga konsten till fcir Guds ira, den kan silunda

aldrig vara tillrickligt fullkomlig; her kan endast det bista vara gott

nog och virdigt. I synnerhet borde allt, som Liitzeler siger om den kristne

konstnlren, om uppfattningen och utiivningen av hans konst vata det

efterstrlvansvirda idealet.
Nigot frimmande liter emellertid Liitzelers uppfattning av den reli-

gi6sa konsten som ban och ofletgiva, och det ir rent av

fel att beteckna Gud och inte rninniskan som dess mittstock. Nog kan

och borde arkitekten, konstniren samt alla som pi nigot sitt bidraga till
ett religicist konstverks tillkomst och fortbestind betrakta sin medverkan

,o- 
"rr-bito 

och en ofiergiva, men verket sjilvt lr och f6rblir pi samma

sitt som alla andra skapelser ett objektivt, i och fiir sig stumt vittnes-
birrd till den Eviges ara, frin vilket minniskan - 

naturliStvis mer In
frirn andra verk - 

kan och skall lyfta sig till Gud i lov och tack.

Redan hirav f.ramg&r, att den kristna konstens mitt-
stock e j kan va ra Gud. Gud sjilv 1r ju milet som >bor i ftir
oss orillgbngligt ljus, dit ingen kan komma, han som ingen minniska har

setteller kan se>> (1Tim. 6: 16). Silinge vi lnnu aro stadda pi pilgrims-

ferden till virt himmelska hemland, dir vi i indliis och grlnsl<is salighet

skola skida den Treenige sjllv, ir och fOrblir han osynlig f6r oss. >>Hans

osynliga visen, hans eviga makt och gudomshirlighet> kan di endast

>forstis genom hans verk, (Rom. l: 20) och det glller for oss' att >av

.de skapade tingens storhet och sk<inhet sluta sig till och fiirestilla sig

hurudan deras up,ohoysman br> (vish. 13: i). silunda ir den kristna

konsten sjilv ett led i de skapade tingens rad, som uppenbarar nigot av

Guds visen, en lenk i den kedja, vilkens ring en ging slutes i Honom, som

ir den absoluta,skijnheten och Fullkomligheten. Bide den konstskapande

och konstupplevande mlnniskan har silunda m<ijligheten och ocksi upp-
giften att bedoma, om ett konstverk faktiskt leder till Guds vlsens upPen-

barelse och om det 5r en virdig strile av hans herlighet. Den enda av-

g6rande mittstocken f<ir den kristna konsten fu dfuf.or minniskan och

inte Gud. Och iven om Gud sjilv uppenbarar sig, kan han inte gcira det

pti. annat sitt in genom minskliga meddelelseformer. Detta Ir ingen sub-
jektivism, lingt mindre relativism, det motsvarar tvartorn den objektiva

tingens ordning, som utgir frin subjektet, minniskan. Det medfiir att
den kristna konsten i sina blsta prestationer alltid fArblir under idealet,

vilket Ir den olndligt Fullkomlige sjllv: >>Nu se vi ju pi ett dunkelt sitt,
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som i en spegel . . ., f,u ir min kunskap ett styckyerk, men nir det kom-
mer, som ir fullkomligt, di skall det fcirsvinna, som ir styckverk> ( 1 Kor.
13: 10 f.). Ner Gud dirf<ir betecknas sisom konstens ideala mottagare
och iskidare kan det inte betyda, att han har behag i ett minskligt styck-
verk som sidant, utan endast att han med vilbehag ser ner pi den kristne
konstnirens rena uppsit samt pi alla dem, som ta dessa verk som ett
trappsteg pi vigen upp till honom. Dirfiir kan det ej heller sigas, att
den religidsa konstens verkan vore en verkan frin Gud till minniskan;
det dr ju just konsten, som skall leda till honom. (En helt annan sak ir
hirvidlag, vad som teologien lir om nideordningen, nimligen att -varje

<ivernaturlig frilsningsfrimjande akt, alltsi iven den som uppstir med

anledning av ett konstverk sisom t. ex. en bcin, har Gud till omedelbart
upphov.)

Med dessa spcirsmll sammanhinger, att Litzeler kraftigt opponerar sig

mot en konstens filosofi, som f 0rklarar konstens
verkan p L rr.inniskan, niimligen konstuPPlevelsen
sisom en vlsentlig del eller f 6lid. Men redan av den

beundran han sjilv kinner infcir nigra av konstens hcigsta uppenbarelser

sisom inf<ir detaljerna frin katedralerna i Chartre och Reims eller infcir
katedralens i Strassburg stora fasadrosett framgLr, att lven enligt honom

all konst, den kristna inte undantagen, innesluter en konstupplevelse, i
vilken fcirnimmelser och f<irestillningar, id6er och klnslor ingi en egen-

artad forbindelse med varandra. Dessa yttre och inre intryck ha sina

r6tter i och ta sina lagar ur minniskans natur sisom sammansatt av kropp
och ande. All akta konst vinder sig till en estetisk liggning i minniskan,
som den vicker till liv och tillfredsstlller i si mitto, att den inte endast

>behagar>, utan berikar och lyckligg6r minniskan i hela det minskliga
visendets djup.

Men frinsett detta har Litzeler r'itt, di han stiller de hiigsta ford-
ringar pi den religi6sa konsten i allmlnhet och den kyrkliga
isynnerhet. Tyden itr'dgnadatt.vara av utomordentlig och
ihallande religiiis-sedlig verkan pi mlnniskan. Den f<ir-
mir upplysa, forklara och fordjupa, den formfu befria, omvinda och
upplyfta, den kan gripa och skaka samt driva en minniska till heroiska
beslut likavlil som stemma och gora henne stilla och lugn, mild och tilig.
Vi beh<iva bara minnas Fra Angelicos rena ldla konst, Rembrandts gri-
pande bibliska framstlllningar och Diirers tri- och kopparsnittserier av
Kristi lidande och d<id, eller ocksi stilrena utformnin gar av hiigmissor,
dymmelveckans liturgiska gudstjlnster och andra kyrkliga kompositioner.
De kunna meddela kraft och gl;dje, vigning och helgd, som ir bide <iver-
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sinnlig och 6versvinnelig. Den kristna konsten dr p& si sitt en egenartad,
ny vig till uppenbarelsens virld och vlrden och firrmir att dit pi vid
gavel <ippna de portar, som kanske kristendomsliran och det predikade
ordet endast fiirmitt oppna pi glint.

Sidan ir den kristna konstens m6.ilighet och uppgift och pi si sitt lr den varken till-
f?illig eller <iverfl,iidig. Sisom den religiiisa bildkonsten redan en ging under medeltiden
utgjorde biblia pauperum, de fatrigas bibel, miktar den innu i dag ofantligt mycket.

Dirom finns hos Liitzeler minga vackra och trlfiande ord, i synnerhet dir han ingir pi
den kristna konstens egenart och egendomlighet att vara sinnebild, vilket han be-

tecknar som dess vlsens- och existensform. I parentes sagt vill man dock inte underskriva,
hans pistiende, att detta att vara sinnebild inneblr ett realt f6rhallande till det f6restlllda,
en verklig samhdrighet och ett identifierande med det. Emedan primitiva folk aro bojda

att tro detta och si hemfalla it bilddyqkan, fanns det redan i Gamla Fiirbundet ett ut-
tryckligt f6rbud att framstilla Gud i bild och form.

Den religidsa konstens sinnebildlighet har sisom Liitzeler framhiller en dubbel ,rppgift.
A ena sidan )>re-presenterar>> den i ordets ursprungliga bemirkelse de bibliska och

frilsningshistoriska personerna och hlndelserna, insltter dem eller som Liitzeler uttrycker
sig >>kallar dem in> i virt rum och vir tid, i det konsten inte endast ger en yttre, liksom
>fotografisk> avbild av dem, utan levande- och verkliggiir dem samt skinker dem konkret
mening och betydelse f6r oss. Den sinnebildliga konsten kinner sig ej bunden av helgonens

verkliga utseende utan framstiller, fdr att anvlnda ett ord av den hel, Novatian, kroppar
>som synbarligt skrida till odddlighet och priglas av den Helige Andes kraft>. Helgon-
gestalterna pi de gotiska glasmilningarna, de gammalkristna mosaikerna och Kristi f<ir-
fzider pi vistportalen av katedralen i Chartre *liggr vittnesbdrd hirom. A andra sidan

tillkommer den religicisa konstens sinnebildlighet ytterligare en vlsentlig form: d e n
>a n a n d e>, nlmligen kraften att vicka i minniskan aningsf<irmigan, att t. ex. upp-
fatta Kristi gudom i hans mlnskliga gestalt. Den finner symboler f6r Gud och allt detta
>vad intet <iga har sett och intet iira har hdrt, och vad ingen mlnniskas hjlrta har kunnat
tinka, vad Gud har berett it dem som ilska honom> (1 Kor. 2:9). Mosaikernas guld i
Ravenna, de gotiska glasfdnstrens flrger, Griinewalds Uppstindne, Mozarts Laudate Do-
minum eller ett Benedictus av Brukner lita oss 

^n , Ltt det finns en verklighet utdver
den hlrvarande, att en of<irestillbar fullhet av liv vlntar pi oss.

Dessutom framligger Liitzeler lnnu en annan rltt si betydelsefull sida av den religid'sa

konsten. Han menar, att den kan vara upphov till en alldeles ny religiits till-
varelse- och livsform och tror, att en konsthistorisk forskning kanske en dag

kan faststilla, hur religiiist liv faktiskt formats efter >fdre-bildlig> konst. Nigot sidant
synes inte ligga utanfdr mdjligheternas grlnser, nir man betinker det inflytande pi den

religi<isa livs- och fromhetstyp, som t. ex. utgitt frin Albrecht Diirers alltigenom kraft-
fulla konst, eller andra mistares rentav revolutionerande verkan inte endast pi deras

konstomride utan dirutiiver i mlnniskornas allminna livshillning och -instillning.

I samband med dessa tankegingar g3,r Litzeler &ter och iter igen till
angrepp mot all kvasikonst. Det ir ditrfor pi sin plats, att hir en ging
dryfta f r&gan, om 

- 
sesom Lijrtzeler synes vara b<ijd att antaga 

-undermalig konst niidvlndigtvis f ramk allar oikta
religi<jst liv eller for attstannavid Liitzelers terminologi, om konst-
verket har den samtidigt >h6ga och fdrdirvbringande miijligheten>, att

t19



. H. Kreatzer

bli f<ir betraktarens inre liv en >>bestlmmande faktor>? >Blott utlcisande

faktor> kallar han, nlr en konstnlrligt dilig bild utl6ser lkta religiost
liv, vilket han medger fcjr ,rGnadenbilder 

- 
nidebilder> pi vissa vallfards-

orter, dock endast pi grund av att de iro >sui generis> och derfdr inte
falla under den religiiisa konstens lagar, medan i vanliga fall sidant endast

kunde ske pi grund av subjektets inre sundhet och beredvillighet. Den
dagliga erfarenheten synes emellertid inte bestyrka, att undermilig konst
framkallar oikta religidst liv. Vem kinner inte bide prlster, ordensfolk
och lekmln som i liv och leverne Sdagaldgga en djupt religiiis instillning

"och en bepriivad kristen hillning, fastin de f<ir det mesta liksom' nlra
sin religiositet i konstnirligt svaga, om inte direkt mindervirdiga kyrko-
byggnader och kyrkorum, och fastin deras gudstjinst- och andaktsliv
inte f<;rhOles och ofta inte kan fOrh<;jas genom en tillnirmelsevis vlrdig
liturgi och musik. Granskar man deras bdnbocker och andra pdvata
religi<isa andaktsfttremil, ser man att de utgiires av just den sedvanliga
massproducerade fabriksvaran. Exemplifieras kan detta pi annars llrda
och bildade min och kvinnor, som gfta visa en forvinansvird smakliishet,
nlr det gitller att vllja religi6sa minnesbilder. Ja, man kan trd'fi.a p&

konstkinnare och konstnirer, som anse sig urskuldade, nar de fcir sin

pivata andakts skull anvinda undermiliga konstprodukter. Och man
kan inte beskylla dem alla for ett osunt religicist liv. Undantag utgora ei

heller helgonlika och t. o. m. helgonfarklarade personer, som innu levat
si sent som i vir tid. En annan sida av samma sak ir, att just ett religiiist
konstverk gdrna drar sinnet frin det religi<isa innehillet till det speciellt
konstnlrliga. I foljd hirav miste just en konstnirligt instllld minniska
ofta medvetet och rntjdosamt bortse frin det religiiisa f6remilets konst-
nd.rliga sida fiir att ni dess religi<isa innebcird, varfor religicis konst kan
-r"." hindrrnde filr dess religi<isa verkan. Och helt allmint sagt: religitis

innerlighet och hanforelse ir inte stiirre, dir rnan ir omgiven och mycket
upptagen av h<igvirdig religios konst av vilket slag som helst. Hirrned
skall inte fcirnekas, att i det fdrra fallet av akta religiiist liv trots dilig
religios konst efiekten vore densamma, om folket alltid bjiids pi gedigen

konst. Och i det rnotsatta fallet av ett konstverks sttirande verkan fiir
den privata andakten ir kanske just bristen pi god konst upphov till att
uppmirksamheten lett dras frin lmnet till den konstnlrliga formen,
frinsett att akta konst som aIIt annat ir underkastad den minskliga
ofullkomlighetens lagar. Skulle skilet vara, att den konstnirliga formen
undantringer det religi<isa lmnet, kan man inte mer tala om ett religici'st

konstverk i egentlig mening, en fara som ofta ir iiverhingande och pi
minga hill bragt den religi<isa konsten i misskredit. Llget ir alltsi, hur
underligt det in ll"ter, att de mer konstnrirligt instlllda i ena sidan stiitas
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och himmas av mindervirdig religiiis konst, men i andra sidan fiir sin

andakts skull miste abstrahera frin det konstnirliga, medan det i konst-

nirligt avseende enkla folket i b?igge f.alL av god och dilig konst upp-

bygges av f<iremilets innehill till fromhet och dygd. Resultatet er, att
religicisa friremils (i vidaste mening: sisom kyrkor, deras inredning och

utsmyckning m. m.) konstnirliga utgestaltning ir praktiskt taget obe-

roende av den egentliga religi<isa verkan pi minniskan, den ir alltsi endast

en utlijsande faktor, itminstone i allmlnhet och fiir den publiken som

den ir riktad till. Av samma skil miste det ocksi fiirnekas, att minder-

vlrdig religiiis konst ej skulle iga >ontologisk> sinnebildlighgl - hu1

skulle folk annars kunna bli uppbyggda av innehillet? - samr att det

skulle vara en vlsentlig och ej epdast en gradvis skillnad mellan god och

dilig religiiis konsts sinnebildliga framstlllning; infiir Gud lr och forblir
besge tvi styckverk av mycket obetydlig gradskillnad. Nir Liitzeler som

b.rrir harfOr framdrager att Bernadette Soubirous fiirklarat - v1l ej >f6r-

kastat> ! - den efter hennes anvisningar utformade statyn av Lourdes-

madonnan sisom inte 6verensstemmande med det hon hade sett, er det

detsamma vad alla mystiker siga, nir de sjilva ge uttryck it sina mystiska

upplevelser.- 
Yad 'ir fiir <ivrigt avg<irande och bestimmande fot att ett verk kallas

konstverk och ett annat matt, dilig konst eller >Kitsch>? var ligger

grinsen ochvemiristind artbedoma detta? Finns de t en ob j ek-
ii'n *ittstock och virdemltare f.or akta religiiis
konst som fOr konst overhuvud taget? Sikert dt,att
det om minga verk finns delade meningar ;ven bland konstexperter.

slkert lr ocksi, att det inte finns nfigon enhetlig kort formel, pi grund

av vilken var och en kan skilja mellan ikta och olkta konst. Men man

kan dock kanske stilla upp vissa villkor, som miste vara ttppfyllda ftir
att ett verk skall vara konst och lga konstvlrde.

Det kan hlrvidl ag .vara till ganska stor hjiilp och nytta att fiirst stllla
fritgan i rcgatiu form: nir lr ett verk inte konst? Detta 'dt fallet, nlr
t. ex. en framstillning verkar tillgjord och konstlad, oklar och oenhetlig,

kraftliis och tom; ett verk med alla eller nigra av dessa fel kan inte gtrra

ansprik pi att 'vare ett Skta och sant konstverk.

Men det gir kanske ocksi att mera positiul bestimma ett verk som ett
konstverk. Varje konstverk bestir liksom av fleta skikt: materialet,

imnet, formen och det konstnlrliga syftet. Materialet maste vara liimpligt
samt anp,ass at, till sivil imnet som formen. Amnet resp. f6remilet eller

innehillet kan vara vilket som helst, men det miste i nigon min hlmtas

ur verklighetens sfer, varvid en andlig eller <iversinnlig verklighet ej [r
uteslureni pi si sltt ir konstverkets fOrbindelse med verkligheten sikrad

g-l.a62s. Credo. z4:eirg. Sept' r94a. t2l
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och sjllvt verklighetsfrimjande, utan att dirf.6r vara slaviskt verklighets-
efterhlrmande sisom fotografin. Viktigare ln material och fiiremil iiro
formen och det konstnirliga syftet. Dessa bida ingi i konstverket som
dess konstitutiva element. Det konstnlrliga syftet och formen miste i
varje dkta konstverk samverka och pi det innerligaste vara f<irbundna
med varandra. Amnet resp. fiiremilet eller innehillet har inte endast till-
f?illigtvis den formen och formgivningen, utan formen tillkommer det
med en viss ncidvlndighet. Viktigast av allt iir det konstnirliga syftet,
den konstnlrliga iddn och viljan, som har sin grundval i den konstnlrliga
inspirationen. Detta konstnirliga syfte iir inte nigon abstrakt tanke eller
tes utan en livfull och stlmningsfull enhet och helhet, som miste genom-
drinka, innebo i och sltta prlgel pi hela konstverket. Materialet, Imnet
och formgivningen tjlna endast till att uttrycka och gestalta, att iskidlig-
giira och liksom fiirkroppsliga ett bestimt konstnlrligt syfte, den konst-
nirliga id6n och viljan, som ir konstverkets innersta mening. Detta
konstverkets konstnirliga syfte fir inte vara nigot uteslutande personligt,
utan. miste i nigon min vara riktat till och kunna uppfattas av andra,
miste sti 6ver vardagen, miste vara avslutat och relativt fullendat, si
att konstverket, utan att behdya nigon ytterligare f<irindring, omgestalt-
ning eller komplettering vilar i sig sjllvt. Konst och konstniirlig upp-
fyllelse fiireligger silunda i den enhetliga gestaltningen av alla ovan-
nlmnda till ett konstverk horande element, men viktigast lr den konst-
nirliga id6n. Ett konstverks betydelse och storhet vixer med dess djup
och den konstnlrliga id6ns uppfinningsrika nyskaparkraf.t.

Allt detta ir emellertid endast en fingervisning, och ej en kort och
entydig formel. I praktiken kommer man pi annat sltt till en nigorlunda
slker omdcimesf<irmiga i konstfrigor. Den framspringer ej tr intet och
vlxer ej heller pi en dag. Den f<irutsitter en viss konstnirlig l?iggning
och ett vaket konstintresse. D?irtill fordras fiirutom - sesom i allting
af,flat - daglig livserfarenhet, en standig oavbruten kontakt med levande
konst, konstnirer och konstens alla alster och arter. Den skall dessutom

ej forsumma konsthistoriskt och konstvetenskapligt studium.

Vi ha sett, att den religiiisa och kyrkliga konsten av i dag ter sig ganska
svag och matt samt ocksi hur beklagligt det ir, nir man jd'mfdr detta
med medeltida fdrhAllanden. En tysk konstexpert har tagit upp kampen
mot detta och stillt up,p krav och riktlinjer fdr en ftirnyelse av den
kristna konsten. Aven om en del av dem miste modifieras, stir dock
kvar, att alla kra{ter borde sittas in fiir att istadkomma en uppryckning
och grundlig lndring till det bittre.

Liitzeler ser skulden i en principiellt falsk uppfattning av den kristna
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konsten, som g<ir sjilavirdsyften till norm fiir vad som skall tillitas pi
detta omride. P. Josef Kreitmaier S. J., mot vilken Liitzelers artiklar iro
riktade, svarar herpi (St. d. Z.Bd 138 sid. 29L f.): >Ingenting lig mig
mera fjirran i mina artiklar an att motarbeta dem som tiligt och of<ir-
trutet, klokt och vidsynt arbeta pi att avllgsna allt 'Kitsch' ur kyrka och
hem. . . Jag har endast skildrat leget som det 5r och dlrav dragit slut-
satsen, att trots dessa beklagliga farhillanden inte allt mindervirdigt
borde utrotas i hinsynslcist och oklokt nit, att man fastmer borde tillita
det, si linge inte nigot bittre och fijr de kristnas andliga liv verksam-
mare kan slttas i stillet.>

Orsaken till den religi6sa och kyrkliga konstens
liga standard har dock mycket djupare rcitter. Den ligger i nu-
tidens fiirflackning av den andliga kulturen, som har sin grund i i ena
sidan ett alltmera tilltagande f<irvlrldsligande och avkristnande och i
andra sidan i den allt st6rre mekaniseringen och materialiseringen av hela

det yttre livet sisom fciljd av teknikens uppsving under det senaste ir-
hundradet. Dirigenom har i vid utstrlckning sinnet och intresset och
darmed naturligtvis ocksn offerviljan f.& den religi<isa konsten avsevirt
minskats, for att inte siga ftirsvunnit.

Nir skilen f.or detta undermiliga tillstind ligga si lingt borta i tiden
och ha si djupa riitter i hela den mlnskliga kulturens nedging, di kan
ej den enskilde eller smlrre grupper - som de kristna faktiskt nu fiir
tiden utgdra, hur hcig deras kulturella och religi<isa nivi ln mi .vara 

-g<ira nigot direkt it saken och istadkomma omedelbar indring. DA
kunna vi inte giira nigot mera in hjelpa till att i den omgivning och de

fdrhillanden vi leva i och med de mdjligheter och krafter, som stA oss dll
buds, forbereda en sidan >jordmin>, som kan leda 6ter till en andlig
helhetskultur och kristen ofiervilja av medeltida mitt. An si linge kan
det inte gilla stort mer In nigra minimikrav.

De som nlrmast iro ansvariga f<ir den religi6sa och kyrkliga konstens
tilllmpning pi det kristna livet, biskoparna och prlsterna, borde, nir det
ir frigan om ett kyrkligt ny- eller ombygge eller nyanskaffningar f.or
kyrkorummet, b€trakta det som en avgjord och sjilvklar sak att inte till-
lita, inte inshppa och ej heller i sjilavirdssyfte sprida nigot, som lr
uppenbart undermilig och dilig religitis konst samt att milmedverer och
ihiirdigt om in med klok iver och religi6s skonsamhet undanriija och
avligsna det som kan ersittas med nigot bittre och vlrdigare. Diri ha
vederbcirande stdd och ledning i den kyrkliga lagboken, der det ir tal
om att vid kyrkornas yttre och inre utgestaltning d.ecentia, bonestas, och

f ormae a tradi.tione cbri.sti,ana receptae et artis s&crae leges, d. v. s. virdig-
heten, irbarheten samt den kristna traditionens och den sakrala konstens
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havdvunna former och lagar skola tagas i akt; samtidigt anmodas de

ocksi, att inhimta sakkunnigas rid (CIC can. 1164, L279, t399 n:t LZ).

Dessa bestbmmelser framspringa derur, att platsen for den Allrahiigstes
tillbedjan och f<ir hans liras fiirkunnelse fordrar en detta hoga indamal
inte endast motsvarande utan even uttrycksfullt itergivande gestaltning.

Kyrkorna miste tydligt skilja sig frin profana hus och rum och Sterspegla

och g<ira f<irnimbart nigot av den klarhet och upphc;jdhet, rikedom och

kraft, gledje och frid som lro den kristna trons grundelement. Den av

tider och lender betingade stilolikheten, mot vilken Kyrkan aldrig gjort
nigon invlndning, visar att bevarandet av den >kristna traditionens och

den sakrala konstens hevdvunna former och lagar> pi intet sitt hindrar
det genom kulturens utveckling och smakens vixling betingade konstnir-
liga framsteget. Men Kyrkan vill, att vid all fiirendring det forblir sig

likt, att den konstnirliga utformningen bestlmmes av gudstjinstens art
och endamil. Hon avb<ijer de nyheter, som gcira gudshuset och guds-

tjlnsten frimmande f<;r folket och olimpliga for bcinen.

Dessa strlvanden borde st6djas frin lekmannahill ur alla liger, bide
inom f<irsamlingarna och de olika kyrkliga f<ireningarna. Detta stiid ir
oumbirligt, ty det f<irutan dro alla bemtidanden redan i grodden f<ir-

diimda att misslyckas. flr lekmannaleden rekryteras ju i de allra flesta

fall arkitekterna och konstnlrerna, ddrif.r&n kommer huvudsakligen sak-

kunnig hjllp, positiv arbetsinsats och materiellt bistind. Dir skulle det

fcir den skull finnas full firrstielse fdr alla den religiiisa konstens upp-
gifter och krav. Denna fcirstielse borde derftjf stendigt vlckas, fostras

och med alla medel hillas vid liv. Detta kan iven ibland anta'ga en nega-

tiv form. En enhetlig gestaltning eller utsmyckning aY ett kyrkorum,
etableringen av en krir med hiigklassiga prestationer av hiigmissor kan

medfora att nAgot sker inte efter ens egen smak och vilja samt krlva att
en konkret giva eller en bestlmd hjilp, som man sjllv ville ge, inte kan

godtagas. Detta kan bli ett hirt offer, men derfor borde man inte avsti
frin positiv hjilp, iven om det di miste ske i annan form. Det giller
ju i grund och botten Guds sak och ej vir egen.

Den egentliga reformen miste emellertid sltta in hos den enskilde.

Den som av naturen har en konstnirlig liggning borde odla sitt pund,

ej ensidigt utan allsidigt. Man miste bygg" pi sunt fiirnuft, gedigna

kunskaper och insamlandet av grundlig erfarenhet. Har man si vunnit
en klar uppfattning och instillning samt iven ansvarskinsla, miste man

vara konsekvent. Man fir hos sig sjilv inte kompromissa med t. ex. diliga
ersittningsp,rodukter fijr den privata andakten; detta fordras av den inre

irligheten. Och man skall inom ramen av sin stillning och sitt kall samt

alltefter inre och yttre omstendigheter bana vig till bittring lven ftir

t24



Om. minilerudrdlg rel;glOs och kyrklig konst

andra, i m6jligaste min under tillvaratagande av de vigar, som redan

finns eller med utnyttjande av de mtijligheter' som erbiuda sig. Men detta
miste gi hand i hand med en inre, sant religicis instillning. Vinner en

dylik konstnlrlig insats och en h6g personlig uppfattning intride i allt
vidare kretsar, ljusnar det ocksi pi nytt pi den religiiisa och kyrkliga
konstens horisont' 

H. Kreutzer.

GAMLA SVENSKA MINNESVERSER
FOR ANT S DAGAR OCH TIDER.

edeltidssvenskens fromhetsliv klnnetecknades bl. a. av en intensiv
inlevelse i kyrkoiret. Fiir vira katolska ftirfeder voro kyrkans

fester och fastor levande, pitagliga verkligheter pi ett sitt, som den fiir-
flackade nutidsminniskan har svirt att giira sig en fiirestlllning om.

Sirskilt under medeltidens senare del bedrev kyrkan i virt land >ett

omfattande upplysnings- och fostringsarbete for att fiira folket in i guds-

tjinstliv och kyrkoir. Detta bedrevs icke minst i predikan, som ofta
behandlade kyrkans liror och ordningar. Som en konkretisering av dessa

milades helgon och kristna hj;kar och deras ftrljeslagare. Legenderna

spunno ett skimrande fantasifullt nit av uppbyggliga, varnande och lero-
rika mirakler omkring helgongestalterna och gjorde kyrkoiret fullt av

dramatisk splnning och liv. Genom pristernas fcirkunnelse och muntlig
tradition spreds denna kunskap ut bland folket och gav it kyrkoiret ett
egendomligt populirt och levande innehill.>1 Genom runstavarna, dessa

ursvenska, i tri skurna almanackor2, bibringades allmogen ett kalendariskt
vetande av f6rvinande omfattning. Och ej nog hirmed. Kyrkoir och

naturir hade sammansmllt till en underbar enhet. Man mirker det, di
man granskar runstaven. Denna folkliga kalender betecknar t. ex. festen

Cathedra Petri med ett h6nsegg (honan birjar virpa vid denna tid),
Tiburtiusmlssa den 14 april med ett lcivat trld (l<ivet spricker ut),

'Gustaf Lindberg: Kyrkans heliga,fir (1937)' S. 343.
' >>Runsraven lir helt enkilt den gamla kyrkokalendern med hela dess invecklade system

av veckodagar, gyllental, siindagsbokstiver- och mincyl.lar etc., iiversa_tt frin latin och
romerska rihror-iill svenska rutror och rebusartade bilder, betecknande mirkesdagarna.
De lro.med avseende pi formen av 2 sl,:g, dels bridformiga, delssvird- eller klppformiga.
De kallades hos oss i- lldre tid lven primst"v"r eller rimstavar. Med all sannolikhet lr
emellertid den ursprungliga rimstaven ildre in runstaven, sannolikt inda frin tiden lingt
f6re kristendom"or iofot"trd". Omkring 1,000 runstavar finnas bevarade.>> (Gustaf Lind-
berg, a. a, s.299, not.) Di man i Sverige under tidiS medeltid stiftade-bekants-Lap med
det"Lyrkliga kalendariit, var runkunskapen Innu fullt levande, varfdr detta med stiirsta
l:itthet kunde iiversittas i runor och iiverflyttas pi tr5.
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Markusdagen med en g<ik (giiken borjar gala), Korsmissa den 3 maj med
en liten figel (svalans iterkomst), Eriksmlssa med eft ax (siden borjar
gi i ax), Bartolomeusm:issa den 24 augusti med en humlesting (humlen
Ir vid denna tid mogen) o. s. v. Men dessirtom har runstaven helgonens
traditionella attribut som beteckningar fiir deras respektive festdagar.
Klemens har silunda ett ankare, Katarina av Alexandria ett hjul, Andreas
ett andreaskors, Mikael vigskil eller basun, Laurentius ett halster, Petrus
nycklar, och alla Mariedagar utmirkas av en krona. LItan att g6ra klart
fiir sig denna sida av kyrkans ir, sammansmiltningen av kyrkoir och
naturir, >kan man icke fi en verklig fiirestillning om hela rikedomen,
hela den dramatisk-episka karaktlr som &ret d,gde far vira fdrfeder>,
siger Lindberg. >Flelgonen m<itte icke blott sisom kyrkans heliga och
stora vittnenl de voro sagogestalter, pi vilkas legender man ofta spann
vidare, de voro de stora vindpelarna, som reglerade tidernas och irets
omskiftelser och skenkte regn, solsken och grcida. De blevo pi ett mys-
tiskt sitt fcirbundna med runornas skrift och himmelens tecken, och den
codex, som framfiir allt till oss fiirmedlar kunskapen om denna slaregna

vlrld, ir runstaven.>3
Liksom si mycket annat av det katolska arvegodset har f<irtrogenheten

med kyrkolr och kalendarium varit levande iven efter reformationen.
Runstaven fick uppleva en renissans pi 1500-talet. Det katolska kalen-
dariets minnesdagar kvarstodo i stort sett orubbade i den borgerliga
svenska almanackan 

- 
fcirendringar i namnhngden f<iretogos vanligen

endast di tilldragelser inom kungahuset fordrade ett nytt namns infti-
rande. Fcirst i 1901 irs almanacka Ir den gamla kristna helgonkalendern
ersatt av den nya, prof.ana namnsdagslingden 

- 
>fcjr att si minga flera

skola kunna fira'sina egna namnsdagar i stillet fdr de martyrers, bekin-
nares eller helgons, vilkas liv och dad satt de djupaste mlrkena i kristen-
domens historia>.4

For att hilla reda pi den kyrkliga kalendern var runstaven ett utmlrkt
hj2ilpmedel. Men dessutom hade man allehanda minnesregler och minnes-
verser som hjilp. Man kunde anvinda sig av en s. k. cisiojanus. >Cisio-
janus kallar man minnesverser anvinda under medeltiden for bestim-
mande av datum f<ir vissa oriirliga fester och helgondagar. Cisiojanus
torde ha uppstett pi 1200-talet i Polen och anvindes inda till 1700-talet,
di almanackor gjort dem riverfl<idiga. Di Kristi omsklrelse (lat. circum-
cisio) firades r/t, bOrjade dessa i'ninnesverser,,sivitt de voro skrivna pi
latin, alltid rned cisio janus (januari), darav namnet. 

- 
Om yerserna

voro riktigt hopsatta,. innehilllo de tvi rader, som voro avsedda f.6r varje

3 Lindberg: a.. a, s.298 f.
' Fogelklou: [Jr fromhetsliuets suensk-historia, llzl (1917). 5.47.
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minad, lika minga stavelser som minaden inneh6ll dagar, och stavelsernas

ordningsnummer under minaden angav datum fdr motsvarande helgon-
dag eller kyrkofest.u5 Pi li00-talet dversattes cisiojanus till tyska och.

andra sprik. Svenska iiversittningar av cisiojanus finna vi i Bondeprak-

tiknn (Enlijten book som kallas bonde-practica eller vidher-book, tryckt
rc62)6, i Isaac Ericis tiversittning av Colerus Oeconarnia (tryckt 1683

-86)' 
och i Samuel Krooks Suenskt dg Runsk-t Calendariurn (tryckt

1690). En visentlig skillnad mellan de latinska cisiojanus och de svenska

frin 1500-talet ar, att i de senare bestlmmas data for festerna ej av sta-

velsernas ordningsnummer i strofen utan av ordens. Exempel: i Krooks
minnesvers for januari ir lesam fdrsta ordet (Jesu omskirelse:1 jan.),
Vi;e ir det sjltte ordet (de vise'minnens dag, Epifania, - 6 jan.) , Knut
det trettonde (tjugondedag Knut - 13 ;ian.) , Hemrik det nittonde (Hen-
riksmlssan - 19 jan.), Pdtuel det tjugofemte (Pauli omvlndelse :21
jan.). Eftersom januari minad har 31 dagar, innehiller strofen 31 ord.

Det mi anmirkas, att vissa strofer iro mera bristfalligt uppbyggda, si
att festernas data icke alldeles ,bverensstlrnma med ordens ordningsnum-
mer i minnesstroferna. Men gingen i det hela Ir tydlig nog.

Hir itergivas nu dessa tre svenska cisiojanus i sin helhet. Enlr minnes-

verserna i Isaac Ericis iiverslttning av Colerus' Oeconomia och i Krooks

Swenskt ig Runskt Calendarium ftirete den stiirsta likheten sinsemellan,

ha de placerats sida vid sida, de forca till h<iger, de senare till vinster.
Ef.ter varje minadsstrof angivas i en fiirklarande not de olika data, pi
vilka cle i strofen omnimnda festerna infalla. Dlrefter itergivas mot-
svarande minadsstrofer i Bondepraktikan med itfiiljande kommentar.
Man observere bl. a. att Oeconomia och Swenskt ig Runskt Calendarium

ha fyra svenska helgondagar, som saknas i Bondepraktikan: Henrik (tn /r),
Sigfrid (tu/r), Eskil (1'z/6) och Eskils skrinliggnin1 (u/rr). Oeconomia

visar i sin tur tvi specifikr finlendska drag: den nlmner Henriks skrin-

u Prof. C. V. L. Charli et isttenskuffislagsbok.
u >Bondeprahtika, en delvis pi vers avflaitad folkbok inne,tillande regler f6r fdrut-

slgelse av iiets viiderlek med hlalp av juldagen, jultolften och andra mirkesdagar, rid
fai iderlitning och fiir hur m"tt bor fothaf" sig pi grur,'d,av solens olika st?illning i
diurkretsen under olika minader, upprikning av s. k. fdrkastade dagar gamt annan
kalendarisk och meteorologisk undervisning ocl slutligen nigra dikter orn -m'dnniskans liv
och ildrar. Den ildsta sietrsk" upplagan, tt. 1662, 1r till sin huvuddel iiversatt frin
danskan. Den danska fdrebilden, vars-lildsta upplaga lr tryckt lJ97, dtr iiversatt fr&n
ett tvskr orieinal (ildsta trvcket frin 1t08), som utarbetats pi grundval av hellenistisk
ro-eisk nyir'.tto och astrologi. iC' V. von Sydow i Suenskupfslagsbok-'.)

' >Colirut, Johannes, tys[. prist och lantbruksekonomisk fiirf. (d. 1539), kyrkoherde
i Parchim. i. .rtg"rn rtgi siti beriimda, f6r det tyska lantbruket viktiga_ >Calendarium
oeconomicum 

"r 
pi.p"tno*>, efter C:s dtid utLommet i flera betydligt utvidgade upplag-or.

En av dessa lade i<yikoherden i Stenby, Ostergdtland, Isaac Erici, till grund fiir _sin my*et
fd,rkortade sj?ilvst?indiga omarbetning, 'M. J. Coleri Oeconomia, thet ir Hushildz Under-
wijsning', ,rifiird o. lzi4-t4, spridd i talrika handskrifter, men tryckt f6rst 1683-86,
oy nppl 1694.> (Prcf. E. T u n1 I d i Saensk uppslagsbok.)
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liggning, t8/6, och den fdrliigger Annas dag till den 1I december, vilket
6verensstimmer med Abo stifts medeltida missaltradition.

Oeconomi.a. Staenskt ig Runskt Calend.arium.

fanaarias, Torsminad. fanuarius, Thorsminad, hefwer 3l dag,

Jesus thet Barnet wardt omskuret, Jesum Barnet de omskure,
Kungar af Saba ming Skiiincker buret, som Vise Mlnner skiiincker bure.
Och offrade Gull Rdkelse Mirham. Sedan btirjar Konung Knut
Antonius ropte Hendrik an, hastigt ki6ra Julen ut.
Skole wij reesa med Paulo from, Minga Henrik vlnde om,
fast rijder han till Damascum. till sanskyllig kiinnedom,

fHJ:ffilTI"','*
1/1 Herrens omsk'drelse. 6/l Helige tre konungar, 13/l Knut Lavard (>tjugondedag

Knut>). 17/l Antonius. 19/1 Henrik, Finlands apostel. 21 /l Peuli omvindelse (Pivel).

Februarius, G6yeminad. Februarius G6jem. hafwer 2S (29) dag.

Ti Maria hiilt sin Kyrkioging, Ti Maria htilt sin Kyrkioging,
Dorothea med Helena sing. Dorothea med Helena sing,
Scholastica kom ther och medh. Scholastica war i samma rad.
Sigfrid Vlxiii Biskop gladdes ther widh, Sigfrid Bisp war di fast glad.
ty Pider och Matthias Ty P?ider ig Matthias
skulle till Apostlar wijas. skull till Apostlar wias.

2/2Marie kyrkoging eller Kyndelsmisse. 6/2 Dorotea. 8/2Helena (denna fest finnes
ej i de medeltida svenska missalerna men diremot i Den svenska tideboken, tryckt omkr.
1521, och i manualer frin 1500-talet; f<irmodligen infdrd frin tyska kalendarie). lO/2
Skolastika. 15 /2 Sig,frid. 22/2 Petti Cathedra. 24/2 Mrttits.

Martius, lVlarsminad. Martias l{arsminad hafwer 31 Dag.

Mars med sitt linga Skiegg, Mars med sitt si linga skiigg
lockar oss fram Barn under '$7'5gg, fram Barnen likkar under wlgg.
Gregorius Piwe sigh ther uppi. Greger Piwe sig der pi,
Gertrud giorde och si. Gertrud giorde lika si.
Biingt sade si til Virfru Bengt gir fdre Wir Fru stor,
god hiilsning af Himmeln hdrde ti. som 'war Jesu Christi mor.

l2/3 Gtegorirs. l7/1 Gertrud av Brabant. 21,/3 Benedikt (Bengt). 25/3 Marie be-
bidelse.

Aldlis, Aprillminad. Afirilh Apikninad hafwer 30 Dag.

April ti sade Ambrosio April kiiirer smi Barnen in
far hln och sigh altsi: med sitt regn ig skarpa skinn.
Thet lijder fast ith Tiburtii Dag, FIir mot wille Tiburtius sti,
hlr kommer Valerian i samma radh. som Sommaren monde b<irja pi.
Ty Georgius och Marcus bida Hwarfiir Georg ig Marcus sist,
wille fdllia uthan wida. friigdades med Pider f<irwisr.

4/4 Alr$rcsii translation. 14/4 Tiburtius och Valerianus, martyrer (den f<irsta som-
mardagen). 23/4 Geotg. 25 /4 Markws, 29/4 Petrus martyr,
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11/5 Barnabas. 12/6 r,skil. lt /6 Yitus. 16/6 Botolf. ts/e _Henriks skrinliggning.
22/6'Tiotusen riddare.' 24/6 Johannes diiparen. 29/6 Petrus och Paulus.

Oeconomia.

Maius, Mlrriminad.

Valborg sigh Korset wara uPfunnet,
Ther Christi Blodh war utrunnet.
Ty friigdas hon med gamble och unge.

Erik Konung har Seger wunnet.

Thltt mlrckte Urban Piwe sn'dll,

Thet samma giorde Petronell.

1/i Valborg' 3/i Korsets iterfinnande'

J un ius, Mitsommarminad.

Mittsommars Minad med Gr?is och Liif
orter friigdas som wore dcidh.

Eskill Biskop then helige Man
Botolf Hindrik hir komma fram,
Xtusen f<ilge Diiparen
Men Paulus slndes til Petrum hin.

Julius, Homlned.

Ti Maria i Birgbygden foor
fick Frlnkan hennes Hllsning stoor.

Ty spring Barnet i hennes Lijf.
\ir?il tig Jungfru Margareta fijn.
Magdalena will hilla Jacobs Fist,
men Kung Oloff fiirtrdtet mest.

Augustus, Skdrdeminad'

Peter och Staphan underlig
Dominic Sixtus fr6gda sigh.

Sade Laurens hwad min thet wara,

Maria wil til Himla fara?
Bernhard stod ther ifri
Birtil sade hwad seer tu si myckit uppi'

Stuetaskt ig Run"skt CalendariuT n.

Majus Majemlnad hrfwer 31 Dag.

Valborg sig Korset ig war glad,

det som wid den Helige stad

war upfunnet med stort beswlr.
Erik Konung fikk Cronan ski?ir.

Det mirkte Urban Pifwe snlll
med kyska Jungfrun Petronlll.

1S/l Erik. 2f/5 tJrbrnvs. 3l/i Petronilla.

Junius Midsommars minad hafwer 30 Dag'

Midsommars minad ljuflig ig blid'
upfriskar diuren pi Jorden wid.
Barnabas, Eskill Biskop fdrwist
Vitus ig Botolf monde sidst

till swir dod med D<iparen gi,
slikt mist Piwel Plder utsti.

luli.us, fdtr Quintilis, H<imin. haf. 31 Dag.

Niir Maria mond til Frlnkan gi,
di biuder Kong Knut gr'dset sli,
det sedan inbirges med id,
wid Jungfru Margaretae tid.
Magdalena wil hilla Jacobs fist,
det Kong Oloff istundade m'dst'

Augustus f6rr Sextil. Skiiirdemin. haf.. lt
Dag.

Petter ig Staffan underlig,
Dominic Sixtus fr<igda sig.

Sade Lars, hwad mond det wara

Maria will till Himbla fara.
Bernhard han mond med Bartill sti,
ig med l'dngtan se der uppi.

2/7 Matie besdkelse. l0/7 Krrwt., konung av Danmark. 20f7 Maryarett. 22f7 M''tit
Magdalena. 2l/7 Jrkobus d. i. 29/7 Olof, konung av Norge.

1/8 Petri flngelse. 3/8 Aterfinnandet av Stefani reliker. 4/8 Domini!9s -(enligt
mediltida svensk ied t/8). 6/8 Sixtus, pive. 10/8 Laurentius (Lars). 1I/8 Marie upp-
tagelse i himmelen. 20/8 Bernhard. 24/8 Brrtolomeus (Bertil)'
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Oeconom.ia.

Se fitember, H<istminad,

Egidius bliste i sit Florn,
nu Ir Maria Jungfru biren.
Lithom htigt thet Korset upslttia,
at ingen mi thet ofdrritta,
Mattheus Apostel helig och s5ll,
Cyprian, Cosmas och Michel Engel.

1/9 Egidius (Ysee). 8/9 Matie
biskop av Maastricht. 2l/9 Matterrs.

October, Slachtminad.

October han tager Frans,
men Eschil Birgittam til Dans.
Gideon sade til Hbrr Calixt,
Hwarfdre hwilar si Lucas Evangelist?
swarede Ellofwa tusend Jungfruer godt

ihret hwijla
Hoos Simonis och Jude Sida,

Tryggue Lund.dru

Swenskt frg Rurukt Calend.ariurn.

September, H<istminad hafwer 30 Dag,

Ygge tykte att nu war blst,
hilla Mariae f<idelses flst.
Sedan monde de korset upsittia.
Men Lambert ville missbruket ritta.
Mattheus vid tullen kallad blef,
drakan af himmelen Michael dref.

ftidelse. 14/9 Korsets upphi;jelse. l7/9 Lambert,
26/9 Cyptianrs. 27/9 Cosmas. 29/9 Mika,el.

October Slaktminad hafwer 31 Dag.

October med sig Franciscum har,
Eskill Brigitta i fiillje tar.
Ag wil till Calixtum gi.
Gallus ig Lucas hafwa di
ellofwa tusend Jungfrur till gest,
det ftirtryter Simon og Judas mist.

4/10 Fransiskus. 6/10 Eskils skrinl?iggnng. 7/10 Birgitta. 10/10 Gereon. 14/lO
Calixtus, 16/10 Gallus, abbot i Arbon, 18/10 Lukas, 21/10 Ursula och 11,000 jungfrur.
28/10 Simon och Judas.

l/ll .ftlla helgon. 6fll Leonhard av Limoges. ll/11 Martinus (Mfuten), 22/tl
Cecilia. 23/ll Clemens. 21 /ll Katarina av Alexandria. 30/ll Andreas.

N oaember, Vinterminad.
Allhllgon frigz eftter godt \[ijn
Lenardt sade hem til min,
Mirten Biskop oss skiinker mist,
och pliigar oss med godan Kist.
Cicilia wille fatta Catharina Glas,
thet neckte henne Andreas.

December, Christminad.

FI?ir kommer Jungfru Barbara,
sade Niclas til Maria.
Hir kommer och Jungfru Lucia,
Sanct Anna wir Fru skon och blijda.
Tomas och farandes f6r Juledag,
Staphan, Johan, Menlds Barn fingo slagh.

Nouember, Vinterminad, hafwer 30 Dag.

Helgonen komma der nist,
Eg blifwa budne till glst,
hos Martinus den helige Mann,
Att lta med honom Gisen f6rsann.
Sist mond Clemens ig Karin leas,

Till D<idsplatsen med Andreas.

Decem.ber, Juleminad, hafwer 31 Dag.

Dernlst Jungfru Barbara bad,
Niclas ig Maria wara glad,

tykte med Lucia wara blst,
fira den store fiiljande flst.
Thomas monde komma fiir Juledag,
Staffan, Johan, Menliisa barn fingo slag.

4/72Barbaru. 5/12 Nikolaus. 8/12 M*ie obefllickade evlels;e. t3/12 Lucir. lf /12
Anna, Marie moder_(enligt finl:indsk tradition). 2t/12 Tomas. 2t/12 Jddagen. 26/12
Stefanus. 27 / 12 Johnnes evangelist. 28 / 12 Menllsa barn.
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Bon"deprah-tihnn.

. Januarias. Glugg-Torsminat hafver 3l dagat'

Omskoren bleff Jesus, besdkt afi Kong. Knut
Badh them hielpa sigh at drifva Jwlen vth.
Marcellus, Anthonius, Prisca och Fabian,

Agnes, Vincentius, the kalla Pivel fram.
Der siunga the alla gloriam.

1/1 Herrens omskirelse. 6/l lJ.eliga tre konungar. 7 /l Knut Lavard- (elrlig-t den ur-
sprungliga danska traditionen).. 16/l Marcellus. lZ/l Antonius. 18/l Piska. 20/l
FabianuJ. 2l/l Agnes. 22/l Yincentius. 2l/l Pauli omvlndelse.

Febr. Blidje-G'dyeminat hafver 28 dagar.

Ar Kindermessa Blasius och Agatha Dorothea niist.

Di blelf Scholastica then Jungfru F[st,
Valentinus han ropte hdgt si iifver britt
Ty Petrus och Matthias hade Fastlagen fitt.

2/2 Kyndelsmdsst. 3/2 Blasius. J/2 Agtta,. 6/2 Dototea. 10/2 Skolastika. l4/2
Valenrin. 22/2 Petri Cathedra. 24/2 Mattias.

Martius, Torm. Marsminat hafver 37 dagat.

Dernis kom Tor och Tomas med sitt l&nga Skegg"
Badh Gregorium locka Barn under Vigg,
Gertrudh hon togh ti Bengt medh sigh,

Och Maria bleff helsat, thet siyer iagh tigh.

Torsminad, som vanligen Ir en beteckning f6r januari, ir i bondepraktikan upptaget
som namn lven pi mrrs. 7/3 Tomas de Aquino. l2/3 Gregorius. l7/3 Gettrud. 2l/1
Benedikt. 25 /3 M*tie bebidelsedag. .

Afrrilis,Fire-April minat hafver 30 dagar.

April bodh Biskop Ambrosium til Gist,
Til Piska som var een heligh Fist,
Tiburtius var gladh, och Valerius sing med een hast.

Georgius och Marcus gladdes ti medh Plder fast.

4/4 Ambrosii skrinllggning. 74/4 Tibartius och Valerianus. 23/4 Georg. 2r/4
Markus. 29/4 Petrus tnartyr.

Majus Mayeminat hafver 31 dagar.

Philippus fan Korset uthan Omaak,

Johannes sade: nu iir the helige Biinders Dagh,
Di skal man sii Biugg, svarade Erich til,
Jag troor then gode Urbanus vil
RAdhsU medh Jungfru Petronil.

1,/i Filippus och Jakobus. 3/i Korsets Eterfinnande' ,6/l ,Johannes. a1t9- portam
latinam. tZf I Nereos, Achilles, Pancratius (de heliga btinders dag,). l8/l F;ik. 2t/t
Ijrbanus. 3|lJ Petronilla.
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Janius, Skirss-midsommars minat hafver 30 dagar.

Midsommar han kommer gladh,

Bonifacius gifver thet stora Aflaat.
Men Barnabas monde thet ftirsmi,
Vitus och Botolphus giorde lijka si,
De Ord gifver F{ani macht,
Si hafver och Pider sagt.

J/6 Bonifztiws. ll/6 Barnabas. lI/5 Yitus. 16/6 Botolf' 24/6 Johannes d6paren
(Hans). 29/6Petrus och Paulus.

Julius, Orme-hiiiiminat hafver 31 dagar'

Nlr Maria s<iker sin Friincka Elisabeth,

Di yille Kong Knut ey vate fldrglit,
Der n'ist komma the tilsamman,
Margareta och Magdalena medh gamman'

Jacob sporde ridh
AIf Oluff Konung godh.

2/7 Maie bes<ikelse. l0/7 Knut, konung av Danmark' 20/7 Matg*eta. z2/7 M'aria
Magdalena. 25 /7 lakobtts d. a' 29/7 Olov. a

August. Hiistmin. Skiirdeminat hafver 3l dagar.

Piider blefi bunden medh lenkior hardt,
Effter honom kommer Lauritz snart,
Och ti ble{f Maria ther nlst
Uthi Himmelen vir Flerres Glst,
Och Bartholomaeus then gode Man,
Christi Troo kungiorde han.

1/8 Pe*i flngelse. 10/8 Laurentiusr 1i/8 Marie upptagelse. 24/8 Bartolomeus.

Septem. Fiskem. Fltistminat hafver 30 dagar.

Egidius han var enn Abbodt vil from,
Maria bleff fodd, och ther nlst Korset kom.
Ock Lambrecht stiker fast effter Matthaeum,
Mauritz sade medh List,
Nu kommer snart Mickel vist.

l/9 Egidius. 8/9 Marie fodelse. 14/9 Korsets upphiijelse. l7/9 Lambett' 2l/9
Matteus. 22/9 Ma;rtritius. 29/9 Mikael.

Octob. S'idesm. Schlachtminat hafver 3l dagar,

Si kom ti Fra.ntz medh S. Beritta fijn,
Dionysius kallar heem til sin
Calixtum, men Gallus och Lucas Evangelist
Hafva elff tusend Jungfrur til Gest.

Det fdrtryter Simon och Judas mlst.

4/10 Fransiskus. 7/10 Birgitta. 9/10 Dionysius. 14/10 Calixtus. 15/10 Gallus.
18/10 Lukas. 2l/10 Ursula och 11,000 jungfrur. 28/10 Simon och Judas.
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Nouemb. Slachtm' Vinterminat hafver 30 dagar'

Helgon alle komma medh myckin Gledie'

Och vilia Giisen medh lVlirten lta'
Brixius BiskoP sk?incker Vijn,
Och beder til G?ist Mariam fijn.
Clemens sklnckte Catharinam,

Och then gode APostel Andream'

l/11 Al]m helgon. 1l/11 Martinus. 13/11 Brixius, biskop av Tours. 21/11 Marie

t"-p.ign"s. 2l/il Clemens. 25/ll Katarina. 30/11 Andreas'

Decemb. Christm. Jwleminat hafver 31 dagar'

Nu kommer Jungfrri Barbara'

Och Nicolaus medh Maria,
Anna giir sigh gladh,

Thernist kom Thomas, sade fddd 'dr Christ'

Stafian, Hans, Barnene, Thomas glidias vist'

4/tZ Barbata. 6/12 Nikolaus. l/tz Marie obefl?ickade avlelse..9/12 Anna (enligt

-"daiia" l""Jitian)'. 2l/12 Aposteln Tomas. 2s/12 Jddagen. 26/12 Stefenus' 27f t2
j;h";; evangelist. 28/i2 Me;lttsa barn. 29/12 Tomts av Canterbury'

Bondepraktih"an innehxller dessutom nigra andra'v e rs i f ie r a d e

minnesregler. Silunda anfiiras tvenne olika strofet tdr de fyra
3 rs ti de rn a s omfattning.

Tbe fYra Tiiiler om Abret.

Fyra Tijder om Ahret iagh kan finna,
1. Den fiirsta ir \'/iren, dragz til minne,

Pi S. Peders Dash gir hcin ann,

Och lndas vist Pi S. Urban'
2. IJrbanus vil oss Sommaren slnda,

S. Simphorians Dagh ta er hans Inda'
3. Hcisten Simphorius Dagh vij fi'

S. Clement vil hans Inde sti.
4. Clement begynner Vinterens tijd,

S. Peder giiir oss honom quit'

Eller si:

S. Clement vil oss Vinteren gifva,

S. Peder vil oss Viren indrifva,
Sommaren f<jrer 'S. Urban,
Men ll<isten S. SimPhorian'

22/2Petri Cathedra. 2l/i Urbanus. 22/8 Symphorianus' 23/11 Clemens'
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Fiir kva tembe rd a garnas (tamperdagarnas) infallande finnas
ocksi tvi minnesregler:

Tbe fyra Tamped,agar.

Onssdaghen effter Aske vij TamperDagen fi,
Onssdagen i Pingesdag Veecka lijka si,
Onssdagen eflter helige Korss Fist,
Onssdagen effter Luciae kommer Temperdagh vist,

Eller si:

Askedagh, Pintil, Korss och Luci,
Onssdagen e{fter, Temperdagh fi vij.

Kvatemberdagatne, 'tnfalla i veckan efter resp. askonsdag, pingst, korsmZissa om hiisten
samt Lucie.

Om adventet ger bondepraktikan fiiljande minnesregel:

Om Ad.uentet.

Virs Herres Advent hon oss pigir,
Sondagen fiir Barbara medan Verlden stir.

Barban 4/12.

Och om f asta ns infallande heter det;

" Otn Fdstelags Tijdb.

Vil tu veta medh liten omaak,
'F<irsta Ny efiter Kindermesso Dagh,

' F<irste Onssdagh ther effter kommer,
Ti hafver tu fasta medh Kold och FIunger.
Derf<ire kan ingen slya Ney
Hvad heller thet iir Skottihr eller ey.

Den fiirsta onsdagen, som kommer efter den f<irsta nym&nen efter kyndelsmiissodagen,
biirjar fastan,

Slutligen rni anfciras friljande tvi rninnesverser:

Huad tiid am dhret ilagb ocb natt frre li.jkt. Idnge.

Lambert och Gregorij tijdh,
Ar Dagh och Natt r?itt lijka vijdh,
S. Viti ir then l:ingste Dagh och si,
S. Lucia then lingste Natt ftirmi.

Lambert l7/9. Gtegorius l2/3. Vitus ll/6. Lucia 13/12.

Niir solen om dbret sigb frin elln til oss fogbar.
S. Barnabae vijker Solen hen,
S. Luciae kommer hon til oss igen.

Barnabas 11/6. Lucia 13/12.

Tryggue Lunddn.
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KATOLSKA
HundreErsjubileet for Kirkens til-

bakekomst til Norge.

Som det vil vere kjent, var reforma-
sjonen i Norge ikke i minste mite et krav
fra folket. Noe forfall innen klostre og
geistligheten i egentlig forstand foreli ikke,
og bortsett fra noen tyskeres opptreden i
Bergen, var hele Norge gjennom-katolsk.
I hvilken grad dette var tilfelle, fir en

et intrykk av nir en erindrer seg at en
kjent nbrsk historiker Ludvig Die her;det
at om Norge pi reformasjonstiden ikke
hadde vert under Danmark, ville det vert
katolsk den dag i dag 

- 
i samme stilling

som liland innen det Brittiske Samveldet.
Og selvsagt tok det lange tider f6r luther-
dommen fikk virkelig fotfeste i folket. I
samband med dette kan det nevnes som

et kuriosum at den siste valfart i Norge

- 
til et undergjdrende krusifiks 

- 
fant

sted si seint som i 1840 
- 

rett nok i all
hemlighet.

Mange katolske prester fortsatte ogsi sit
virke i landet 

- 
dette ble imidlertid

strengt motarbeidd fra hdgste hold 
-katoliserende prester mitte under trussel

om tap av bide liv og prestekjole r6mme
fra landet.

Slik ble landet etterhvert modent for
katolsk misjon i egendig mening. I den
n€rmeste tid etter kirkeskiftet i Norge
ble det si gjort enkelte sprette forsiik -men ordnet sjelesorg for katolikkene ble
det fcirst ftr 1843, og det er fra dette
ir at Kirken regner sin tilbakekomst til
Norge. Her kan det nevnes at den norske
grunnlov av 1814 tillot praktisk talt full
religionsfrihet. Den ig. april 1841 ble den

fdrste offentlige katolske gudst.ieneste ettei
reformasjonen holdt i Oslo 

- 
Kristiania

het det den gangen 
- 

og menigheten som

ble opprettet, fikk navnet >St Olaus me-
nigbet>. Bakgrunnen. for dette var f6l-
gende:

Med kong Karl Johans tillatelse reiste le-
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gasjonskapellanen Godtfried Ignatius Montz
fra Stockholm 1842 til Oslo for i for-
rette barnedip. Ved dette hdvet sa han
ogsi messen for katolikkene i byen - 60

i antall. Etter messen ble planer om i
opprette en katolsk menighet i Oslo driiftet,
og 12. juni samme ir ble det sent en siiknad
til den apostoliske vikaren i Stockholm,
biskop'Laurentius Studach. Biskopen er-
klerte seg med glede villig til i gjtire det
han kunne i denne sak, og ba katolikkene
i Oslo venne seg til myndighetene for i
fi olfisiel tillatelse. Dette ble gjort, og
siiknaden ble innvilget ved kongelig resolu-
sjon 6. mars 1843. Og si ble da St. Olav
menighet i Oslo grunnet den 16. april
1843. - Kirken var i all stillhet kommet
tilbake.

Det er minne om dette som hele det
katolske Norge feiret i ir.

Vikariatet Oslo har i sin hovedkirke St.
Olav feiret jubileet med bl. a. prosesjon

med Olavsrelikvien, pontifikalmesse og
prekener av h6gvyrde biskop Mangers og
msgr. Kjelstrup. I de tivrige menigheter i
Vikariatet og de to andre norske kirke-
distrikt er jubileet ogsi feiret med all den
hiigtid som er mulig i denne tid. - Slik
har de norske katolikker opplevd gleden i
Flerren, Kirkens hellige glede 

- den var
jo ogsi martyrenes glede.

Og gjennom Guds misskund og St. Olavs
forb<inn har Kirken gitt fram i Norge.
Biskop Mangers sier i sitt hyrdebrev for
fxten 1943: >Selvfiilgelig er Kirkens virke
i denne tid ikke blitt spart for kamper
og stormer, hverken utenfra eller innenfra,
men nir vi tar alt i betraktning; de smi
midler, fordommer og utallige andre vansker

som de fi katolikker hadde i kjempe mot,
. da har vi likevel all grunn til i se med

glede og stolthet tilbake pi det som er
oppnidd.>

Misjonen i Norge har sett en lang rekke
dyktige prester. Vi kan her minne om de

gode prester, salesianere, barnabitter og
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redemptorister, som har hatt grunnleggende er gitt, gir de med tillit framtiden i mijte

betydning for arbeidet. Kirken minnes -- under ledning av et h$gtstiende preste-

ogsi med takk den fiirste katolske biskop skap og en dyktig og folkekjer biskop.

i Norge etter reformasjonen, msgr. Fallize, S. E.
og det store verk han har utfiirt.

Oslo apostoliske vikariat og kirkedistrik-
tene Nordnorge og Mellomnorge bestir for
tiden av 28 forskjellige stasjoner - 

av disse

er 22 ordnede menigheter. I de fleste byer

finnes kirker eller ofrentlige kapell, og det

er i den seinere tid byggd en rekke nye

vakre gudshus, enkelte av dem, som kirkene

St. Torfinn pi Hamar, St. Dominikus i
Oslo og kapellet ved St' Josefs Institutt,
Oslo, mi regnes bland ierlene i norsk kirke-
lig arkitektur overbode.

Pi det sosiale omridet har Kirkens ar-
beid vart til stort gagn bide for land og

misjon. En kan her tenke pi den lange

rekke av katolske sjukehus i Norge, en

finner dem overalt i landet, og ofte et det

katolske sjukehuset det stiirste og mest

moderne pi stedet' Fler s<isterkongregasjo-

ner virker ved sjukehus eller annet sosialt

arbeid 
- 

og her kan en merke at det

eksisterer en norsk stisterkongregasjon' kon-
gregasjonen ev den helige Franciskus

Xeverius. Denne ble opprettet av biskop

Fallize 19. mars 1901 og har sitt moder-

hus i Bergen.

FIva konversjoner angir mi en si at selve

antallet ikke er si imponerende - 
slik er

vel ellers forholdet i hele Norden. Derimot
har Kirken i Norge flere konvertitter av

stor betydning bl. a. innen kultur og

litteratur og teologi. Dette bar ikke
undervurderes - 

en er i alle fall vel

vesentlig pi grunn av dette, kommet dit
at msgr. Kjelstrup kan si: >>At oppfat-
ningen om den Katolske kirke i de seinere

ir er blitt betraktelig revidert innen de

intellektuelle kretser i Norge, er en gledelig

kjensgjerning som ikke kan bestrides.> Vi
kan vel ta det som et tidenes tegn at det

i den seineste tid merkes en stadig st6rre

interesse for Kirken blant akademikere i
Oslo.

I det katolikkene i Norge med takk til
Gud og St. Olav minnes den kamptid som
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Dcn Helige Faderns tal i Finlands
press.

Finlands press har under juni minad
Ignat de ofientliga tal, som den Helige

Fadern hillit, rltt mycken uppmirksamhet,
i synnerhet om man tar i betraktande, att
dagspressen i Finland i sin helhet ir icke

katolsk.
Den 6 juni publicerade Hufuuclstailsbla-

det, landets stdrsta svensksprikiga tidning,
pi ledande plats en artikel av profes:orn

i internationell r?itt vid Helsingfors Uni-
versitet S. R. B jtirksten om >Human

och inhuman krigfiiring>. Den inleddes

med fiiljande ord:
>>I dessa dagar har piven uttalat sig emot

det barbariska sitt pi vilket kriget fiires

och tillika varnat f6r den fara den in-
humana krigf<iringen innebir fiir hela vir
kristna kultur. Det ir tvi sk?il som be-

riittiga piven att teg, sig talan i denna

ytterst viktiga sak. Sedan Nationernas f<ir-

bund skjutits it sidan, lr den kyrka vars

,iiverhuvud piven utgiir si gott som den

enda fastare organisation vilken 5r av in-
ternationell art och str'dcker sig ut iiver
olika folk och lender.. Sisom representant

fdr en kristen kyrka har piven att vlrna
den kristna religionens grundsatser.>

Efter att ha skildrat strevandena att
humanisera krigf<iringen och dessa strivan-
dens sammanbrott under det fdrra och det
nuvarande vlrldskriget slutar professor

Bjcirksten sin artikel pi f<iljande sitt:
>>Drar det nirvarande kriget mycket

iang" ,tt pi tiden, kommer det sannolikt
att bli innu grymmare in det redan nu

ir. Efter kriset fdljer sisom en reaktion
s'dkert en flod av l<isslippthet som genom-

bryter all moral. Och snart skiinjes kanske

ett nytt vhrldskrig vid synranden. Huru
fruktansv'irt skall det nya v?irldskriget bli!
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Minniskosliktet borde besinne sig och tades och olyckligas sak, Vll . ftirefaller
lyssna till den varning den helige fadern det, som om hans vldjanden inte skulle

i Rom har slnt ut.> ha nigon stdrre praktisk betydelse, men

Fyre dagat senare skrev en av de mera alldeles utan verkan kan de iindi inte varat

observerade svensksprikiga landsorrstid- si stor Ir pivens moraliska auktoritet som

ningarna, Vdstra Nylanil, rned anledning rePresentant fdr ett stort kristet kyrko-

av samma tal: samfund'>

>Det ir icke ofta r<ister hiijer sig tiver
krigslarmet med den kraft och auktoritet
att minniskorna med sin avtrubbade reak-
tionsf<irmiga eller av propagandan fdrblin-
dade rittsuppfattning hejdas f0r ett iigon-
blick och tvingas att lyssna. Nigon ging
hinder det dock.>

Tidningen refererade dlrefter huvud-
punkterna i den Helige Faderns tal och
tillfogade fdr egen del:

>Det iir inte att ta miste pi att de

tankar, som biir upp det pivliga talet,
kinnetecknas av en sann humanitet. Kyr-
kan hdjer sin r<ist f6t *t, mana till be-
sinning inf6r farorna som hotar den civili-
serade virlden'vid randen av ett avgrunds-
djupt eliinde', Pivens ord slungas icke ut
i en nattmijrk rymd; de har sin tydliga
adress till dagens ledande statsmin. I
appellen till fdrmin fiir de smi folken
kinner man igen den anda, som inte biijer
kn'i fdr tidens gudar utan i kristendomens
eget sinne krlver rlttvisa 3,t de lidande
och f<irtryckta. Nlr detta krig en ging
ir <iverstindet och tankarna gir frin ruinir
och kaos tillbaka till dessa fdrferliga ir,
ljuder lnnu liinge i medvetandet en r<ist,
'som bar <iver krevaderna och larmet, riisten
frin Rom. Den f<irde humanitetens talan
i en fiirvirrad tid, i en ominsklig vlrld.>

Den 13 juni tog Karjala, den ledande

tidningen i Karelen, upp samma tema. Den
antecknade f6rst Vatikanens politiska be-

tydelse, som tog sig uttryck i att lven
icke-katolska llnder uppritthdllo diploma-
tiska fdrbindelser der och fortsatte:

>Pivestolens betydelse och inflytande 2ir

likvll innu stiirre pa det moraliska ln pi
det politiska planet. Under en tid, di alla

moraliska virden trampas i stoftet, hdjer
piven sin riist f6r de f<irtrycktas, f6rorit-

ro._€62s. Credo. z4:e 619, Sept. r9+3.

Karjala gav direfter en iiversikt iiver
Hans Helighets verksamhet f6r att lindra
krigets fasor och stlllde hans strevan att
humanisera krigfdringen i kontrast mot de

rdster inom den anglikanska kyrkan, som

godklnt de mot civilbefolkningen riktade
bombardemangen. Vidare skildrades verk-
samheten till f<irmin fiir krigsfingarna,
som dock i fr|gp om Sovjetunionen ty-
virr blivit fullkomligt resultatliis. Det har
ej ens lyckats Flans Helighet ctt ridda
de 700 katolska prister, som sllpets bort
frin de baltiska staterna. Tidningen anser

ddtflor att fiirutsittningarna fdr upptagan-
det av fdrbindelser mellan Vatikanen och
Sovjetunionen ej fiireligga.

Slutligen har i landets socialdemokratiska

huvudorgan, Suomen Sosialidetnokraatti, en

redaktionell signatur behandlat den katolska
Kyrkan under rubriken >Kyrkans fiir.
nyelse>. Efter en synnerligen ofd'rstiende
inledning om Kyrkans verksamhet under
tidigare perioder fortsitter skribenten:

>Det tjugonde seklet synes likv'dl ha

medfdrt en omsvlngning ocksi i den

katolska kyrkans uppfattning och instlll-
ning. Redan under nigra av de tidigare
pivarna har man kunna spira tendenser

i den riktningen och sirskilt tydligt har
de framtrltt under den nuvarande pivens,

Pius XII:s, lmbetstid. I synnerhet medan

det nuvarande storkriget rasar och virlden
s<iker en vig ut ur det ridande kaos mot
rryggare och mera ordnade fcirhillanden,
har <iverhuvudet f6r den romerska kyrkan
sett som sin uppgift att dra fram och in-
skirpa de principer, enligt vilka en blttre
vZirld karr byggas upp. Noga aktande sig

fcir att lina sig till redskap it nigon av

de mot varandra klmpande maktgrupperna,
har han i ofta iterkommande uttalanden
fiirsvarat sidana moraliska grundsatser, vars
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giltighet varje tiinkande minniska, obero-

ende av politisk eller religi<is instillning,
miste erkinna, Han har inte gjort nigon
hemlighet av att han fdrddmer anvlnd-
ningen av vild vid liisandet av internatio-
nella konflikter, han har klart och tydligt
uttalat sin fdrkastelse <iver nationalitetsfiir-
tryck, ftirsvarat de smi folkens rittigheter
o. s. v. Det senaste vittnesb6rdet om hans

utan tvivel uppriktiga strlvan att tillempa
rittvisa 6r det tal han under pingsten hiill
i Vatikanen till 30,000 italienska arbetare

och dir han behandlade sociala reform-
spdrsmil. Piven kommer i detta tal in pi
ett program med rentav 'socialistisk' an-
strykning d& han bl. a. yttrar, att hela
samhiillet ir i behov av f6rnyelse och att
framf<ir allt arbetarfuigan miste liisas. En-
ligt den katolska kyrkans uppfattning ftir-
utsitter elementlr social rittvisa, ett ar-
betaren erhiller en l<in som iir tillriicklig
f6r hans familjs uppehille, en mlnnisko-
virdig bostad, en ordentlig uppfostran fdr
sina barn och trygghet f<ir niid, brist och
ilderdom. I dessa programpunkter inne-
fattas allt, som arbetar<irelsens kamp f<ir
hdjande av arbetarklassens stlllning har
syftat till.

Pivens tal, som samtidigt ir ett uttryck
fcir hela den stora romersk-katolska kyrkans
stindpunkt, har man anledning att obser-
vera ocksi annorstldes In i de land diir
katolicismen har talan, Under denna tid,
di de sedliga vlrdena fdrefaller att betyda
si f<iga, att man mingen ging ldtt blir ett
byte fiir pessimism, Er det iter en vittnes-
bdrd om att dessa virden likafullt lever
kvar i minniskosinnena och t, o. m. vinner
nytt fotfiste dir.>>

Den levande omsorg Hans Helighet vi-
sade Finlands sak och den djupa f<irstielse
f& v|rt lands lige som talade ur hans

tal, di han mottog minister Holmas kredi-
tivbrev, ha naturligtvis framkallat talrika
yttranden av tillfredsstillelse och vilrdnad
i Finlands tidningspress. Si skriver t. ex.

Turttn Sanomat, den liberala tidning, som

anses sti partiledningen nlrmast, den 30
juni under rubriken >>Den heliga stolen>:
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>Oss, ett kempande folk som gjort tunga
offer, bereder den intresserade v?inlighet och
uppskattning, med vilken piven utlagt den
heliga stolens fdrhAllande till Finland, en

djup tillfredsstllielse. Ett sidant erkln-
nande ir mera in en trttst i vir kamp.
Det 6r uppmuntrande och vicker fcir-
troende,

I hans budskap till oss f6rnimmer vi
stddet av en ldel opartiskhet och vi it
tacksamma f6r det, Men samtidigt fdrstir
vi att hans stemma, som 5r en tolk fiir
stor humanitet, skinker tr6st it alla dem
som lider oritt och oskyldiga har fitt
pr<iva krigets grislighet.>>

Samma dag skrev Satakunnan Kansa, ett
av det konservativa partiets mera observe-
rade organ, bl. a. fdljande:

>Virt folk har skil att med tacksamr
och v<irdnadsfullt sinne teckna sig till min-
nes, att pivestolen sA intresserat riktar upp-
mlrksamheten pi vir sak och vir kamp.
Pivestolens inflytande och auktoritet lr
fortfarande av st6rsta betydelse <iver hela
virlden. Den romersk-katolska kyrkan ir
det stdrsta och mest utbredda av alla
kristna kyrkosamfund och pivestolen iger
en absolut auktoritet bland medlemmarna
av detta kyrkosamfund. Dlrfiir kommer
pivestolens instlllning och Vatikanens
diplomati ocl<si vid ordnandet av det in-
bdrdes fdrhillandet mellan nationerna arr
ha en auktoritet, som man rar h?insyn till.
Under slutskedet av den som blst rasande
virldskampen, som piven hinvisade till i
sitt tal, kommer pivestolen synbarligen att
ha sitt vlgande ord med i laget. Man har
silunda ingen anledning att undervirdcm
den uppmirksamhet och den benigna
ynnest, som pivestolen bgnar virt land
och virt folk.>>

Si ha inom en minad de mest olika
kretsar och politiska riktningar genom sin
press gett uttryck it den aktning Finlar'ds
folk oberoende av konfessionella skilje-
grinser hyser fdr den Helige Faderns ut-
talanden och f6r de principer .han fiire-
tr'ider.
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Professor Johannes Jiirgensen be-
fittar om sin Birgittaforskning.

Signaturen Malvina skriver i Ostgdta

Corresfondenten (' f, 431 :

>I det idylliska, gassande Vadstena, dir
sparvarna ta sig ett dammbad mellan kul-
lerstenarna mitt pi fdrmiddagen, tri{fa vi
stadens nyanlinde glst och inofficielle he-

dersborgare professor J. Jdrgensen, som nu
tar sig en viilbehovlig semest€r efter andra

och sista delen av den stora Birgittaboken.

- 
Den fdrsta delen hade ju tre av{el-

ningar, den andra, som ir nigot lingre,
har fem, berlttar prof. Jiirgensen. Det ir
kapitlen Romatid, Vintetid, Jorsalafird,
Birgittas ddd och ett kort avslutande
kapitel. Det blir siledes allt som allt 8

kapitel 
- 

lika minga som i Birgittas
uppenbarelser. Man anmlrkte en hel del
pi fcirsta delen, bl. a. pi ttt jag drog in
f6r mycket moderna paralleller och inte
skrev tillrickligt hdgtidligt och 'medel-
tida'. Men jag h* fortsatt pi det slttet
som ir mitt eget 

- 
det ir nog f<ir sent

att Indra pi det nu! menar prof. Jcirgen-
sen leende. iven i andra delen av boken
har jag velat framhiva den stora likheten
mellan Birgittas tid och vir, bide i politiskt
och socialt avseende, och visat hur Birgittas
uttalanden i minga fall iiro sliende aktu-
ella. Det ir just min avsikt att fi mina
lisare att kinna Birgitta som en levande
personlighet, som har nigot att slga dem

sjiilva i deras egen situation. Och jag kan
inte inse att avstandet mellan medeltiden
och vir tid ir si stort, att det motiverar
nigon slrskilt arkaisk och hagtidlig stil,
nir man behandlar den. Nlr jag vill ge

mina lisare en tydlig framst'dllning om Bir-
gittas son Karl, si kallt jag honom en

swingpjatt, vad sen ln min svenske vin
Harald Schiller och den svenska publiken
f6r i;vrigt tycka om det! Varf<ir inte ta
till detta ord, som var och en kinner till,
nir det giller att karakterisera en ung man

som ligger ner mycken omsorg pi en

iiigonenfallande klidsel, vilket i detta fallet

tog sig uttryck i djiirva brokader och
bjlllerprydnader pi irmar och kapplinning.

Professor Jdrgensen har givetvis tagit del
av bide iildre och nyare Birgittaforskning,
men i sin bok bygger han till stdrsta delen
pi egna studier i det egentliga primirma-
terialet fcir all Birgittaskildring, nimligen
kanonisationsprocessen. Denna 'dr ju ned-
skriven efter diktamen av vittnen, som stitt
Birgitta mycket nlra 

- 
bl. a. hennes barn

- 
under edlig f6rpliktelse och delvis myc-

ket kort tid efter Birgittas d6d. Professor

J<irgensen meddelar ett ytterst intressant
exempel pi hur denna text kan ge upp-
lysningar, som fattas redan i Revelationes,
den senare redigerade upplagan av hennes

uppenbarelser. I denna sistnimnda finns en

berlttelse om hur Birgitta och hennes f<ilje
kom till en bondby, dir invinarna voro
hemfallna it mycken iivertro och bl. a.

offrade briid, k<itt och vin it en huggorm.
Man har alltid utgitt ifrin att denna by
lig i ltalien, eftersom ju vin nimnes i
berittelsen. Nu visar det sig emellertid att
i kanonisationsprocessens vittnesb<ird stir
uttryckligen att denna by lig 'icke lingt
frin Liid6se', och hendelsen har silunda till-
dragit sig i Sverige. Vin var inte pi den
tiden helt okint hir vid festliga tillfnllen.

Till Birgittas dag den 7 oktober beriknas
den danska upplagan av boken vara firdig,
den svenska kommer troligen nigot senarc.

Finska, tyska, engelska, franska och ita-
lienska upplagor iro redan under f6rbere-
delse. Just f<ir dessa sistnlmnda lro de

kulturhistoriska iiversikter sirskilt llmpade,
som professor J6rgensen inflitat bide i
fiirsta och andra delen. Svensk medeltid
ir ju f<iga k:ind t. o. m. i Danmark, si
mycket mindre ute i Europa. Dessa tiver-
sikter bidraga dessutom i h<ig grad till bo-
kens littlisthet och dess intresse Sven fiir
en icke vetenskapligt orienterad publik.
Professor J6rgensen vidhiller att boken icke
i f6rsta hand ir ett. ldrt. verk, lven om
mingiriga studier ligga bakom den. Men
ocksi den skiinlitterlra avsikten trlder i
bakgrunden fdr dess egentliga budskap,

som ir att lita Birgittabilden i all sin ren-
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het och styrka bli nutidsmlnniskomas egen-

dom. - Jag liter fakta och minniskor tala

fcir sig sjllva och undviker att ligge n5gt,
speciella psykologiska synpunkter pi dem

- lasaren fir sjiilv taga stlllning till dem,

s'dger professor Jiirgensen slutligen.>

Vrr barmhjertige.

Katolsk Useblad (*/" 43) innehiller un-
der denna rubrik en frimodig uppmaning,
som ocksi hiir i Sverige f.&tiinar att beaktas'

Det er meget, .vi ,efter Krigen bliver
n/dt til *. lere om igen. Det er bl. a.

den nytestamentlige Lektie om Barmhjer-
tighed. Vort Hjerte har nemlig ikke haft
godt af Krigen. Der var for meget med

Sprangbomber, Granater, Skydning af
sageslpse Civile, Deportationer og Under-
trykkelse af enhver tenkelig og utenkelig
Art. Hvad vi har lert, er at bide T€n-
derne sammen og at se,tte haardt mod
haardt. Endog vi r/dmossede neutrale, der

plejede at staa og se paa de store' naar

de periodisk rpg i Totterne paa hinanden,

blev nu revet omkuld og npdt til at slaa

fra os. Vi har endog faaet @velse i at
bide gennem Mundkurven. Det fik man
da ud af Nietzsches haanende Vurdering
af de kristelige Dyder saasom Ydmyghed
og Barmhjertighed og selvsammes Forher-
ligelse af Overmenneskets brutale Krefter.

Saa lenge Krigen varer, bliver det vist
ikke muligt i stprre Udstrekning at faa

Qrenlyd for Evangeliets Budr >Ver ogsaa

I barmhjertige, som Eders Fader i Himlen
er barmhjertig.> Men ogsaa paa dette
Punkt er det paa Tide at forberede Freden.

Ikke saadan at forstaa, som om Kirken
vil holde igen, hvis der bliver "fale om'
at ansvarlige Personer skal lide deres Straf.
Det bliver jo heller ikke i Fredstid for-
langt af en kristen Dommer, at han skal

frifinde de skyldige' Ejheller skal vi
Kristne lagge dem Hindringer i Vejen,
der med alle mulige retferdige Midler vil
prgve p , ut forebygge en lignende

Elendighed, som den nuvarende Krig har
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parfgtt Millioner af Mennesker. Vi har
altid vidst, at Barmhjertighed og Blpdspden-

hed ikke rigtigt rimer sammen. Tvartimod
vilde Eftergivenhed over for {orbryderiske
Elementer netop vare Mangel paa Barm-
hjertighed med Samfundet.

Nej, men Barmhjertigheden satter en

Demper paa Revanchelysten, Den til-
skynder En til at vere med, naar det gelder
om at rydde Ruinerne, lindre Saarene, og

i det hele t^get ^t raade Bod paa al den

Skade, de krigsfprende i Aarevis har til-
f.Ajet hverandre. Den akiiverer Blod-
legemerne baade de rgde oB de hvide 

-i Samfundets Organisme. Derfor behpver

man ikke i Blinde at kaste sig over den

fprste den bedste Opgave. Ligesom den

kristne Kerlighed kender ogsaa Barm-
hjertigheden en Rangstige, den skal re-
spektere, Der er blandt Ens Naste dem,

der staar En narmest: Slagtninge og Lands-
mand, Ligeledes trenger de, der led ufor-
skyldt, til at blive fgrst hjulpet. Slagt-
ofret fprst, og saa Morderen. Men ubarm-
hjertigt vilde det vare, dersom man satte

Grcnser for den hjelpende Medlidenhed.
Paa en Vejviser ner ved den hollandsk-
tyske Grense i Narheden af Nymegen
kunde,man fp'r Krigen lese: >Lad Venskab
hele, hvad Grenser dele.> Det vilde for-
bavse mig, om det Skilt havde faaet Lov
til at staa. Det er heller ikke sandsynligt,
at den fprste Generation vil vare i Stand
til at svinge sig op til Venskab. Saarene

har veret for store, og der er gaaet Be-
tendelse i dem. Her har den kristne Kar-
lighed som Opgave at neutralisere Fladet.
Og saa sLal Barmhjertigheden, som Over-
mennesket i sin Tid vendte sig bort fra,
atter blive anerkendt som det den er: et
Kendetegn saa vel pae Lgte Kristendom
som paa egte Kultur. For saaledes som

den hollandske Kulturhistoriker Huisinga
skriver:

>En Kultur kan siges at v&te hgjtud-
viklet selvom den hverken frembringer
Teknik eller Billedhuggerkunst, men ikke
naar den mangler Barmhjertighed.>

s. v.
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Pivens senaste fredsvidjan. Till Tyskland och dess fdrbundna riktar' 
Pius XII uppmaningen att inte stiira eller

Det betydelsefulla radiotal, som den fle- grumla folkens obindiga llngtan efter fred
lige Fadern den I sept. riktade till de stri- med ord eller handlingar som i stellet f6r
dande makterna, refereras av Gunnar D. att vicka f<irtriistan hetsar till hat och

Kumlien istockholms-Tidningen (/e1943): fortsart motstind.

>Det giiller att komma iiver den diida

punkten mellan krig och fred, sade Pius XII
i sitt budskap till viirlden inf<ir det femte

krigsiret, och det Zir kanske det viktigaste
i hela hans tal med tanke pi de miijligheter
att verkligen fiirsti och bedcima hlndel-
serna, som han besitter.

Man vet, att piven hittills systematiskt
undvikit att vlcka falska f6rhoppningar -
och hans tal nu ir lingt ifrin optimistiskt

han erkinner i alla fall, att det nu
kommit si lingt, att det veger jlmnt mel-
lan krig och fred, Denna ddda punkt sarn-

manfaller enligt hans ord vidare med att
vi nu stir infor hiijdpunkten av krigshand-
lingarnas vildsamhet.

Inf<ir denna situation kan enskilda ini-
tiativ mer in nigonsin llrt av avgiirande

betydelse och fi vigen att sli iiver pi
freds- eller krigssidan, och piven riktar
dirfiir uppmaningar bide till de allierade

och till deras motstindare'

Till de allierade slger han, att den verk-
liga styrkan inte behdver frukta att vara
storsinnad och att den besitter medel att
skydda sig mot alla felaktiga uttydningar
av dess fredsvilja. Dirmed menas, att de

allierade visat sig vara tillrickligt starka

fdr *t inte behiiva frukta,' att tillmdtes-
giende vad freden betri{far skulle kunnr
uttydas som svaghet eller ridsla. Det .1r

tydligt en indirekt kritik av fordran pl
kapitulation utan villkor, FIan uppmanar
vidare de allierade att genom sitt hand-.

lingssitt ge alla folk orsak att hoppas pi
en vlrdig fred.

Piven uppmanar vidare ie allierade, att
de skall lita sina handlingar iiverensst5mma

med sina ord, d. v. s. att de verkligen skall,
nir de blir i stind till det, till?impa de

principer till fdrmin fcir en rittvis fred,
som si ofta upprepats pi allierad sida.

I varje nation vexer motviljan mot det

totala krigets metoder. Sjilen hos alla folk
gtir revolt mot vildet och tvivel om huru-
vida ett forts'dttande av ett sidant krig
som deita lr fiirenligt med de nationella
intressena eller med fiirnuftet genomtriinger
alla hjirtan, yttrade piven,

Vilsignade lro de som bidra till ^tt f:6r-
bereda marken fiir internationell rlttvisa.
Vilsignade iro de som handla si att de be-

frlmja den sanna internationella riitten, till
vilken sida av de krigftirande de in hiira.

Efter ett sidant lidande f<irtjina folken
endast fred, brdd och arbete. Fred, briid
och arbete ?ir vad folken ropa efter. Gud
lr den hiigste domaren fiir all lag och rltt-
visa, Ve dem som riva upp hatet, som

bygga upp sin makt pi oriittvisor mot de

obevlpnade, Guds ftirbannelse skall vila
iiver sidana minniskor. T*g er i akt f<ir

dem som splrra vigen f6r en rittvis och

varaktig fred.
Lit icke iret sluta i ftirddelse utan lit

det vara borjan till en broderlig f<irsoning.

Pi si sltt kan den broderliga ftirsoningens

och iteruppbyggnadens dag randas.

Piven slutade med att utdele den aposto-

liska vllsignelsen.>>

Vi iterger hela ordalydelsen enligt den

tyska <iverslttningen i Schueizer Kircben-
zeitang (n/s 41)l

>I dag ir det fyra ir sedan detta krig,
det mest fdr<idande och fdrintande i alla

tider, tog sin b6rjan. Detta perspektiv upp-
skakar varje minniska, som lnnu hyser en

mlnsklig klnsla i sitt br<ist. I fdrkinslan
av den vlrldsomfattande olycka, som hotade

den stora minskliga familjen, riktade Vi
den 24 augusti 1939, nlgrr dagar fiire
fientligheternas utbrott, en entrlgen vidjan
och bdnfallande maning.till de styrande och

folken: 'Intet', si sade Vi, '5r ftirlorat med
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freden, men allt kan vara fiirlorat med

kriget.' Vir rdst hilrdes, men den upplyste
inte sinnena och tringde inte in i hjirtana.
Yildets ande segrade tiver endriktens och

fd,rstielsens anda. Det var en seger som be-

tydde nederlag.

I dag, vid ingingen av det femte krigs-
iret, uppfyllas lven de, som rlknade med

kortvariga krigsoperationer och en snar,

segerrik fred, blott av smirtsamma kinslor
vid isynen av ruinerna innanfdr och utan-
ftir deras hemland. Minga som vinde d<iv-

tirat till fdr Vira ord ha nu genom en

sorglig erfarenhet och, genom de aktuella
handelserna fitt inse att Var uppmaning
och f6rutsigelse blott alltfdr viil motsvarade

den kommande verkligheten. Vira ord hade

ingivits Oss av en opartisk kerlek f<;r alla

folk utan undantag och av en brinnande
omsorg fiir deras v?ilging. Samma kirlek och

samma omsorg beveka Oss i denna svira,
ingestfyllda stund och llgga Oss ord pi
lipparna, som vilja gagr'l. all* och inte
skada nigon. Vi biinfalla entrlget den alls-

miktige Guden att Han f6r Vira ord mi
<ippna vigen till hjirtana och lita dem ha

sin verkan pi de mlns avg6randen, i vilkas
hander den hirt priivade minsklighetens <ide

ligger.
Genom gigantiska strider nirma sig kri-

gets hlndelser kulminationspunkten. Aldrig
var Skriftens uppmaning: 'Liten varna eder,

I m'dktiga pi jorden' (Ps. 2: 10) mera pas-

sande och vldjande in i denna stund av

ridesdigra vlrldshindelser. overallt besinna

sig folken vid isynen av ruinerna. Det ir
sann vishet att ingiva dem mod och st<idja

dem i deras priivningar. Att fiirtaga dem

modet vore fiird:irvlig blindhet. overallt
vinder folket sig bort frin vildsdyrkan
och ser i den fasansfulla sktirden av ddd

och odellggelse en vilfrirtjint dom <iver

den. Hos alla folk vlxer motviljan mot
det totalitira krigets brutala metoder, som

hota att <iverskrida alla anstindighetens
grinser och alla skrankor, som den gudom-
liga och minskliga r'itten upprittat. Mer
in nigonsin uppfyllas och oroas folkens
h;'lrta och sinne av tvivel pi om fortsltt-
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ningen av kriget, och av ett sidant krig,
Innu kan fiirenas med de nationella in-
tressena och innu fdrsvaras och urskuldas
infiir det kristna och minskliga samvetet.

Efter si minga f<irdragsbrott, efter si
minga s6nderrivna <iverenskommelser och
svikna ldften, efter si minga varandra
motslgande omkastningar i klnslor och
girningar har fiirtroendet folken emellan
skakats i sina grundvalar och sjunkit si
djupt att varje initiativ till lidla beslut
synes vara brutet.

F6rdenskull rikta Vi Oss till alla dem

som det iligger att fr?imja mdjligheterna
till kontakt och tankeutbyte f<ir att uppni
fred. Vi bdnfallr dem ur hjlrtats djup och

fulla av smlrta. Vi siga till dem: Den i
sanning starke behdver inte frukta ldelmo-
det; han iger ju alltid medlen fdr att till-
bakavisa en falsk utliggning av sin bered-
villighet att sluta fred och f6r att skydda

sig mot varje bakslag.

St<iren och hindren inte folkens heta

lingtan efter freden genom handlingar som,

i stillet f6r att styrka deras f6rtroende,
fastmer iter upptlnda hatet och egga viljan
till motstind. Given alla nationer hoppet

pi en virdig fred, som inte sirar deras rltt
,tt le.v^ och deras nationella virdighet.
Adagahggen i mcijligaste min iiverensstim-
melse mellan grundsatser och beslut, mellan
edra fiirsikringar om en rittvis fred och

edra handlingar. Blott pi si sltt blir det

miijligt att skapa en klar atmosf ir, vari
de folk, som mindre gynnats av framglng,
nir stunden ir inne skola kunna tro pi,
att en ny vilja till rlttvisa och eri ny ge-

menskap nationer emellan skall kunna vickas
och dirav himta f6rtr6stan pi en blttre
framtid, utan att behiiva frukta f6r sitt
lands bevarande, integritet och ira.

Vilsignade alla de som irligt bemiida sig

att bereda marken f<ir att fdrstielsen ftir
en sann internationell rittvisa iter skall
kunna gro, blomstra, mogna och sli fasta

riitter. Vilsignade alla som 
- 

vilken av

krigets parter de ln mi tillhtira 
- 

med

samma irliga vilja och sinne f<ir realiteter
bem6da sig att komma <iver den ddda punkt,



dit den ridesdigra 0.r"o,.,, ^"n:::::n':::::r': 
13). Guds vrede skalr komma

fred numera kommit. Vllsignade alla som ii'ier dem och fiirgdra dem! (jfr I Tess.

hilla sig sjilva och sina folk ttia ftln 2tl6).
tringsynta f<irdomar, frin obehirskade li- Mi det behaga den gudomlige Frllsaren,

delsers inflytinde, frin grinslds egennytta frin vars hppar kom ordet: 'saliga lro de

och orittvis makthunger. Vilsignade de fridsamma', xtt upPlysa folkens miktiga

som hiira pi miidrarnas rop, vilka inte ha och ledare, att lenka deras tankar, kinslor

sklnkt livet it sina barn fdr att de skulle och beslut. Mi Han ge dem styrka att
d6das eller d6da utan f<ir att de mitte till- <ivervinna alla hinder, allt misstroende och

vlxa i tro och idel glrning; alla de som 3'll;- f.arcr, utifrin och inifrin, som sp'drra

ha ert iira fdr den ingestfyllda biinen hos vigen fiir fiirberedandet och skapandet av

de familjer som sirats till dods genom den en rittvis och varaktig fred. Deras vishet,

pitvungna skilsmissan frin sina anh6riga. mittfullhet, viljestyrka och levande sinne

Vllsignade de som hOra pi det rop, som f6r humanitet mi kasta en strimma av

allt hiigre stiger frin folken, som efter si fd,rtriistan iiver det tilliindalupna fj?irde

minga lidanden, umbiranden och strider krigsiret, si iiverstriimmat av blod och

inte lingta efter nigot ennat en efter fred, tirar. Mi de it de av smirta nedtyngda

brtid och arbete f<ir livet. Vilsignade slut- dverlevande i den fruktansvirda drabb-

ligen alla som inse att det stora arbetet ningen ingiva f<irhoppningen att detta ir
f6r en ny ordning bland nationerna inte inte slutar i fdr<idelsens och slaktningens

?ir m<ijligt utan aft man h6jer blicken till tecken, utan blir begynnelsen och morgon-

Gud, ledaren och lenkaren av allt minsk- rodnaden till ett nytt liv av broderlig

ligt skeende, urkellan, bevararen och hlm- s'dmja, av enhilligt och verksamt iterupp-

naren av all rittvisa och all rltt. byggande.

Men ve dem som vid si betydelsefulla

vlndpunkter ej hiija sig till fullt medve-

tande om sitt ansvar f6r folkens <iden; som

underblisa hat och strid folken emellan;

som bygga sin makt pi orlttvisor; som

fdrtrycka och pliga virnldsa och oskyldiga

I denna f<irtriistan meddela Vi alla Vira
klra s<iner och diittrar i den katolska vbrl-
den sivil som alla dem, vilka k'inna sig

frirbundna med Oss i kirleken och arbetet

fcir freden, Vir faderliga, apostoliska vll-
signelse.>>
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Vox humana.

Stef a n Zweig:DieVeItuon
gestern, Erinnerungen eines Euro-
piers. 496 sid. Stockholm 1942,
Bermann-Fischer. SFr. 11 : 

-/ 
14l. 5 0.

Alf Ahlberg: Minnen och
neditationer. 207 sid,. Stockholm
1942, Natur och Kultur. Kr.
5: f0/8t-.

Die 'VeIt uon gestern lr en ovanlig bok,
Hir skildrar den kiinde f<irfattaren Stefan
Zweig inte blott de mest viisentliga till-
dragelserna i sitt eget n?istan 60 ir om-
splnnande liv utan iven i sin tids kulturella
och politiska vlrld. Det 'irr Zweigs slregna
styrka 

- 
ocksi i den f6religgande boken

- 
att ur personliga upplevelser kunna

finna nyckeln till skeendets hemlighetsfulla
chiffer och att ucolka den. Nir han t. ex.
i november 191 8 efter en tids vistelse i
Schweiz iterviinder till sitt hemland oster-
rike 

- 
han avbiijer * fri vilja de gynn-

samma levnadsbetingelser utlandet kunde
erbjuda honom 

- 
m<iter han pi grlnssta-

tionen Buchs ett tig frin Osterrike.
Bakom glasrutorna i en vagn ser han tvi
gestalter: det ir kejsar Karl och kejsarin-
nrn Zita, som ir pi viig atr limna sitr
land fiir alltid. I detta dgonblick anar
Stefa,n Zweig Osterrikes dde: utarmat ge-
nom kriget, scindrat i olika sins emellan
fientliga partier gar det stora lidanden till
m6tes.

Sidana i en episod framstlllda historiska
hlndelser av stor rickvidd skildras pL flert
stillen i boken: auktorn tlll Sternstunden
der Menscbbeit totstit sig siirskilt vll pi
sidant. Det Ir ju just det som gjort honom
till den store publicist han var. Men denna
fdrmiga att med en genialisk blick ge det
enskilda och sirskilda en allmln betydelse
vidlider ockii en viss brist: den leder ho-
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nom ofta till en subjektivism som giir blick-
filtet tringt.

Just detta synes vara anledningen till att
man vid lisningen av boken iter och iter
igen miste friga sig, varfiir Stefan Zweig,
som sjilv har genomgitt minga lidanden,
inte ser vissa ting, fastln han stir omedel-
bart framfiir dem. Denne fdrfattare, som
kunde vara si objektiv i sin forskning, nlr
det g?illde att f.61ja de psykologiska motiven
hos stora personligheter eller att klarliigga
utvecklingen i kulturskeden, inser inte den
betydelse religionen har f<ir mlnniskan,
utan han ser hennes hiigsta fullindning
uteslutande fdrverkligad i kulturen. Kul-
tur betyder fdr honom summan av de stora
enskilda prestarionerna och ett tillstind av
personens frihet och oberoende, som sikrar
individen fifu varje tivergrepp frin makter
som star iiver personen. Detta lr fiir ho-
nom en orygglig f<irutslttning for all kul-
tur. >Frin min tidigaste ungdom var inrer
starkare inom mig in den instinktiva <inskan
att fdrbliva fri och oberoende>, bekinner
'han. Det lr ocksi just detta som han tror
sig ha fitt sisom arv av sin far, vilkens
uppitstigande bana som industriman han
beskriver i boken. >Men det ir min far
inom mig och hans hemlighetsfulla stolthet,
som tvingar mig tillbaka; ty honom har
jag att tacka ftir det jag kanske kinner
som min enda sikra egendom: k?inslan av
inre frihet.>

Flans >enda slkra egendom!> Att ha
fasthillit vid den, diiri har.stefan Zweigs
genialitet och framging, men ocksi hans
eldnde och tragiska slut sin grund. Hur
skulle han, som i denna punkt var si obOj-
lig, ocksi kunnat riverleva de sista tio irens
frirfdljelser, som tog bort f6r honom 

-Stefan Zweig var jude 
- 

yrke, egendom,
hemland? Det blir klart fdr en vid liis-
ningen av boken, att vir tids fdrhlrskande
karaktir, vars iskidare eller offer de flesta
mlnniskor nu Ir, har varit orsaken till att
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han f<irtvivlade om livet. Men 'dr det rik-
tigt att siiga, att det var virt irhundrade
fttrbehillet art ha funnit pi de mest fruk-
tansvlrda brutaliteter? Om vi blott ville
t'inka pi de f<irsta f<irf<iljelserna mot de

kristna, pi sacco di Roma, pi trettioiriga
krigets grymheter o. d., di skulle det bli
klart fiir oss att vir tid inte stir ensam

der med sin brutalitet. Att dlrigenom den

enskildes frihet iter och iter igen siras,

ir tyvirr en ntidvindig konsekvens. DIr-
frir har redan den antika filosofien -
stoan t. ex. 

- 
insett att frihet och obe-

roende ej nddvlndigtvis utgiir en integre-
rande bestindsdel av m'dnniskans viirdighet

- 
egf, hli5lsndomen har t. o. m. gjort den

fttrfdljde, den ofrie, genom vild fiirnedrade
till birare av densamma.

Men det iger ingen giltighet fiir Stefan
Zweig. Hans kensla fdr friheten tilliter
ingen begrlnsning. Hlr ir. uppenbarligen
de rv den franska revolutionen formulerade
>mlnskliga rittigheterna>> utslagsgivande.

Aven den tradition, till vilken han bekin-
ner sig 

- 
nir han sltter sig uttryckligen

i motsatsfcirhillande till efter-krigs-genera-
tionen, som f<irnekar all tradition och blott
vill skapa det. >helt nya>, >noch nie

Dagewesene> 
- 

biirjar fdr honom vid slutet
av 1700-talet: hos Goethe och Hiilderlin,
hos Haydn, Mozart och Beethoven. Men
atr har finns djupare r<itter, som gir ned

iinda till medeltiden, jr, 'indr till den

kristna forntiden, det vill han inte gi
med pi.

Det ir ocksi betecknande att Zweig vid
skildringen av Vien, som han sisom in-
fodd ?ilskar innerligt, iter och iter igen

blott ser stadens adelspalats, hovteater, lit-
teratur och hela dess slregna atmosflr,
men aldrig den n6dvlndiga roten fdr all
denna sk6nhet och rikedom. Det katolska
Vien existera, fi;, hono- blott som en

kulturf<ireteelse. Visserligen har han stitt
i fdrbindelse med Flermann Bahr och iven
med professor Lammasch, som bida var
tivertygade katoliker, och det finns iiver-
huvud flera stlllen i boken, dir han be-

tygar sin aktning f<ir katolicismen, men det

egentliga gir honom fcirbi. Det fiirblir
frlmmande frir honom.

Sisom ett mlnskligt gripande dokument
f6r vir tid Ir denna bok utan tvivel av

stort virde. Med samma miisterliga stift,
varmed Stefan Zweig tecknat sina portrltt
av stora miin, iterges hlir en ted frun-
stiende personligheter. Romain Rolland och

Maxim Gorki, Emile Verhaeren, Rainer
Maria Rilke, Gustaf Mahler, Flugo von
Hoffmannsthal, Arturo Toscanini, Richard
Strauss, fiir att nlmna blott nigra namn.

Minga tidshistoriskt intressanta skildringar
som t. ex. av Vien fdre det fdrsta viirlds-
kriget, av Salzburg vid tiden f6r festspe-

lens glansdagar, av ltalien fiire fascismen,

av Gendve vid tiden fcir dess fredsstrivan-
den, av Amerika och Indien ettet forta
kriget, komplettera dessa personskildringar.
Man finner hir 6verhuvud viktiga pipe-
kanden angiende .pacifismens historia. Men
ocksi Stefan Zweigs framstlllning kan
ty'lna som bevis fdr att den moderna paci-
fismens tragik inte ligger diiri att kanske

ha gjort fiir fi konkreta f<irslag utan diri
att inte ha lagt den andliga grundvalen

tillriickligt dj"pq 
- 

den erfarenhet som

pacifismen alltjimt p& nytt skall komma
atr giira, si linge den blott f6rblir social

humanism.

Frin lnnu ett humanistiskt hill har ny-
ligen en minnesbok utkommit: Alf Ahlbergs
Minnen och meilitationer. Med verklig
gl?idje l?iser man den kerleksfullt skrivna,
delvis av vinnande humor prlglade berit-
telsen, vari en femtioiring ser ut 6ver sitt
liv, bdrjande med barndomstiden i Halland,
studenttiden i Lund och resorna till ut-
landet, till osterrike och ltalien.

Si mycket Ahlbergs memoarer iin skilja
sig frin Stefan Zweigs, 'tu det dock mlrk-
virdigt hur minga ber6ringspunkter de

f<ireterr Framf<ir allt ger bida uttryck f<ir

den moderna humanismen. Bida delar det
lidelsefulla avbiiy'andet av alla vildsmetoder
och nog ocksi fdrestillningen att livet f<ir-
lorar sitt virde, o'm inte en med kulturen
fitrbunden frihet garanteras individen. Bida
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f.otfattatna, gjorde ocksi minga resor och
fick dirigenom tillfiille att se pi foster-
landets begrinsade virld utifrin nya syn-
punkter.

Men det fdreligger ocksi djuptgiende
skillnader, sirskilt i religi<ist avseende.

Medan Stefan Zweig l|tet kristendomen
blott giilla som en levnadsform bland minga
andra och, fastln han stod i si nira kon-
takt med den katolska vlrlden, han dock
aldrig trlngde djupare in i dess anda, intar
Alf Ahlberg dir en helt annan hillning.
Han beklnner sig uttryckligen till den

kristna humanismen. >Fdr minga av oss

fiirefaller nu sekulariseiingsprocessen sisom
den egentliga grunden till s<inderfallet inom
vir kultur. Slutsatsen blir di, att det f6r
denna kultur inte finns nigon annau fram-
tid in genorn en renissans i vlrldshistorisk
skala av den religion som byggt den, att
det endast i korsets tecken f6r oss kan
finnas en segerrik framtid.>

Kanske kunde man vara frestad till att
pisti att f6r Alf Ahlberg denna ldsning
ligger inom nira r?ickhill, di ju hans

flderneshus var kristet, medan detta inte
var fallet fdr Stefan Zweig. Men si enkelt
ter sig problemet endA inte, nlr man be-
tlnker, att Alf Ahlberg har gitt igenom
en vetenskaplig och filosofisk tid full av
tvivel, dlr som hos minga andra ett slut-
giltigt avbiijande av kristendomen kunnat
vara konsekvensen. Nigra exempel antyder
detta: >Vi vixte upp i den s. k. kultur-
liberalismens klang- och jubeldagar>>. >Den
gamla striden mellan religion och veten-
skap syntes oss slutgiltigt utkimpad till
den sistnimndes f<irmin.> )>Vi ansigo
kristendomen ofdrenlig med vad vi naivt
nog kallade 'den vetenskapliga viirldsbil-
den'> o. s, v.

Att det till slut inte kom till detta av-
biijande, har vil sin grund i den djupare
fdrstielsen f6r den sanning, som i medel-
tiden var mera allmint klnd, att minniskan
utifrin sig sj?ilv inte fdrmir veta och
prester.a allt, om hon ln offrades pi san-

ningens och erlighetens altaren.
Pi si sttt h6r Alf Ahlberg till de fi
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kulturpersonligheter i Sverige som har en

sirskild fdrstielse f<ir den katolska vldden,
Man miste lisa kapitlet >>Paradisets murar>,
fdr att med gl:idje och tacksamhet fdlja de

upptlckter han gjort ensam fiir sig sjiilv.
Tillf?ille dartill erbjdd resorna, som f6rde
honom till Bayern och Tyrolen, H?ir liirde
han kinna den katolska folkfromheten,
men tillika en tankebyggnad, diir de dju-
paste sanningar stir dppna fdr den enkla
minniskan pi ett enkelt sltt, f6r den bil-
dade iter pi hans sltt. Nigra resultat, till
en del i form av etr svar till avb<ijande
kritiker, mi hlr iterges:

>>Det mirkligaste med katolicismen ir
dess aniuersalitet i ordets alla bemirkelser.
Den har plats f<;r de htigsta, subtilaste,
skarpsinnigaste minniskor men ocksi fiir de

i anden fattigt. Den kan konsten att tala
rned bdnder pi b<;nders vis och med liirda
miin pi latin. Protestantismen drar skarpa
skiljegrinser mellan ande och natur, mellan
jord och himmel, mellan profant och heligt.
Katolicismen omsluter allt frin det llgsta
till det hiigsta. Den talar med sitt symbol-
sprik inte bara till intellektet utan till 6gon
och iiron och alla sinnen. Dlrf6r har den
ett helt annat grepp om minniskorna in
protestantismen. Dir protestantismen icke
fullstlndigt slippt greppet, der blir den
alltf<ir ofta blott en siindagskristendom.
Vardagslivet och religionen bli tvi virldar,
skilda frin vttandra liksom genom vatten-
tlta skott. Katolicismen har f6rstitt att
f<ira in ett religi<ist element i sjllva var-
dagslivets mest triviala ting, i arbetet pi
iker och ?ing, lika vil som i de folkliga
festerna. F<ir protestanten ter sig detta lett
nog som en profanering av det heliga.
Men ir det inte tvlrtom det profana, som

hirmed helgas? Vilken helgd har t. ex.
inte den folkliga kulten av Guds moder
gett At vlsentliga sidor av livet! Helgon-
kulten i den nyss antydda formen 

- 
icke

i de hiigre formerna 
- 

kan visserligen te
sig primitiv och bemlngd med mycken
vidskepelse. Den ir det lven. Men ocksi
den hr ett naivt uttryck fiir k'dnslan av
gemenskapen med gudsviirlden, med de
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starka hiilparna i niiden, av sambandet

mellan jord och himmel.
Du <ippnar ditt religionshistoriska vetan-

des rika skattkamrar och docerar om att
allt detta blott 1r till namnet kristnad

hedendom. Vad iro helgonen med sina

speciella beskydd it olika yrken och nl-
ringar annat ln arvtaSare till de antika
gudamakterna och heroerna, som ocksi

hade en genomfiird arbetsf6rdelning nlr
det giillde att bisti m'dnniskorna? Vad 'rir

Guds moder annat In en variant av den

stora gudamodern Isis eller den efesiska

Diana? Vad lro vallfartskyrkorna annat

ln avliggare av de antika lokalkulternal
Den upplyste katoliken skall kanske still-
samr be dig hejda ditt lerda ordfliide, di
du inte beh<iver upplysa honom om vad

han redan vet och troligen vet bettre en

du sjiilv. Men kanske skall han ocksi friga
dig vad det historiska ursprunget har med

dessa symbolers mnnskliga och religitisa

virde att skaf,a. Vittna inte just dessa

symbolers ilder och allminminskliga art
tvirtom om ett de ha sitt uPPhov i en

religids urdrift i m'dnskligheten? Katolicis-
men ser ingalunda pi de gamla religionerna

som idel villa och mtirker. Aven de ha f<ir

dess betraktelsesitt rymt en sanning, om

ocks& i en dunklare form. Den lr, si

egendomligt det f6r Protestantiska iiron In
mi lita, lingt mera tolerant en protestan-

tismen. Kristendomen barjade enligt dess

mening icke med Guds uppenbarelse i
Kristus och slutade heller icke dirmed'
Med en sidan iskidning har den katolska

kyrkan utan tvekan med sig assimilerat det

antika arvet och kristnat det, pi samma

sltt som dess filosofi assimilerat med sig

Aristoteles och Plotinos och kristnat dem.

Du kan ur minga synpunkter kritisera
katolicismen, Du kan t. ex. siga, att den

gitt alltf<ir lingt i sin tolerans med det

folkligt-primitiva elementet i religionen.

Men fdruts'dttningen fiir varje rimlig kritik
lr ju att man skall ha nigorlunda f6rstitt
vad man kritiserar, och det lr denna f<irut-
settning, som ofta saknas hos m'dnniskor

i protestantiska lender' Jag talar helt av

egen erfarenhet. Till slut ir det ju ocksi

av frukten man skall kinna tridet. Och

har du levat en tid tillsammans med dessa

enkla, trohjlrtade, glada och fromma mln-
niskor i en tyrolerby, si skall du ge mig
ritt i att denna folkliga religiositet icke

avsatt diliga frukter.>
Robert Braan.

Heinz Caspa ri: 4 milioner
judar i stbPsleuen. Med f6retal av

Alf Ahlberg. 8o, 1t1 s. Uppsala

1943, Lindblad. Kr' 3z 7J.
i

Det f<irtryck, som Europas judar lidit
under det senaste decenniet och som de

fortf*tnde lider, g<ir det begripligt att
man s<iker l6sa deras brinnande problem.

>4 miljoner judar i stdpsleven> hr ett si-
dant f<irs6k. F<irst faststllles judendomens

llge: en fasansfull bild av inre splittring i
ena sidan och i den andra f<irintelseviljan

eller likgiltigheten hos de fientliga mak-

terna.
Om man hade sina tvivel om, att iuden-

domen kunde riddas genom en nationell

restauretion, si blir man nog styrkt diri
genom Casparis bok: varken Palestina eller

Madagaskar, varken Polen eller ett ame-

rikanskt territorium kan tj'ina diirtill.

Judendomen lr ju inte ett enhetligt helt

vare sig som ras eller folk, som klass eller

nation.
Fiirf. som f&fogat 6ver en stor klnne-

dom om det hithdrande materialet, gdt itt'e
praktiska fiirslag till en l<isning. Det fiirsta

bestir i ^& 
l|ta varje medlem av juden-

domen sj'dlv avg6ra, huruvida han vill an-

ses som jude eller inte. I f<irsta fallet vore

det konsekvent att utvandra till ett land,

som star iippet fiir honom som hemland.

I andra fallet skulle det vara honom till-
litet att assimilera sig med det folk som

han anser som sitt hemland.

Si enkelt och sjllvklart detta och de

fciljande f<irslagen 'in synas vara, si inst2illa

sig dock frin kristen synpunkt en del

stilla frigor. Ar det verkligen si, att ge-

nomfiirandet av detta Program skulle med-
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fcira den teoretiska liisningen av judefrigan,
sisom fdrf. menar? (>Teoretiskt iir dirmed
judefrigan l<ist>, s. 110.) Kan en praktisk
l6sning, som i grunden synes vara baserad

pi en ideologi, som stir n'dra den franska
revolutionens krav: individens rbtt att be-
stemme sjllv, vara tillriicklig i detta fall?
Ar inte judefrigan alltfdr djupt fdrknippad
med minsklighetens och kristendomens <ide

f<ir att man praktiskt och organisatoriskt
skulle kunna komma it den pi en >>liberal>

vig, Iven om vi kunde tlnka oss det mest
gynnsemma liget, att n'imligen det upp-
stlllda programmet 6verhuvud voie genom-
fdrbart?

Men 
- 

kan det genomfdras? Dessa fd,r-
slag fdrutsitter ju, som fitrf. sjelv vet, en
vlrld som i vidaste utstrlckning har fiir-
stielse fcir den individens rltc att fritt
bestimma sjllv. Men var ir denna vlrld
nu och i den niirmaste framtid att finna?

Detta iir de viktigaste betiinkligheter,
som fattar en vid liisningen av boken.
Undertecknad fdrklarar sig i iivrigt in-
kompetent vad de olika detaljfrigorna an-
g&r. Boken som helhet 5r gripande och
rik pi stof,. Man klnner, hur fiirf. er
med med hela sitt innersta. Visserligen
finns 

- 
och kanske just dlrfdr 

- 
oftl.

en ton, som alltfiir mycket fdrskjuter fri-
gorna till polemikens plan, som t. ex. vid
behandlandet av den engelska judepolitiken.

Lisaren erfar minga intressante detaljer
om den nuvarande kristna 

- 
den katolska

sivil som den protestantiska 
- 

vlrldens
st?illning till frigan. Ur de anfdrda doku-
menten framgir ett stort antal katolikers
deltagande, i synnerhet fir den nyss av-
lidne kardinalen Hinsley ett hedersom-
nlmnande. Ocksi franska och holliindska
prlster ha pi ett beundransvirt sitt gjort
en insats f<ir fcirsvaret av minniskans rlt-
tigheter,. sedda frin kristen synpunkt, di
de ansigo dessa rittigheter hotade genom
judeforfaljelsen.

I varje fall ir Casparis bok en allvarlig
tankestlllare fiir alla och fdrtjinar atr l5sas.

med intresse och eftertanke.
Robert Braun.
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Msgr. Marius Besson:
Maria. 40, 162 s. 15 planscher
och 64 illustrationer. Olten 7942,
Otto Valter. SFr 2I: 

-.
Den liirde biskopbn i Lausanne, Gendve

och Fribourg, Marius Besson, utger i denna
stitligi bok, som tidigare under samma 6r
utkommit pi franska med titeln La sainte
Yierge, betraktelser iiver den heliga Jung-
frun Maria, >ej fiir att rlttflrdiga den
katolska l?iran om Maria i deras <igon som
v'igtt att erkinna den>, utan fdr att >>visa

f<ir dem, som av Gud fitt niden att f6rsti
denna llra och som f<irsdka att bringa sitr
liv i samklang dlrmed, att de befinna sig
pi en viig, pi vilken redan de kristna i
forna tider gitt fram>. Fastln boken inte
vill framsti som ett l?irt verk, ej heller
sti i kontroversteologiens tj?inst, bjuder
den dock ett ypperligt tillfalle iven fiir
icke-katoliker att fA en riktigare och
djupare uppfattning om den katolska Ma-
riologien in de vanligtvis iger,

lI sju kapitel framstiller fiirf. med mis-
terlig sakkunskap framfdr allt ocksi pi
det. historiska omridet, men ocksi pi ett
fint och f<irsynt sltt Maria, Guds moder;
Maria, full av nid; Matia, vit moder;
Maria, alltid jungfru; Yir dyra Fru av
all gliidje; Vir dyra Fru av de sju
smlrtorna I Maria-v<irdnaden. Betraktelserna
fiirankras djupt i den heliga Skrift och i
Kyrkans tradition, sidan den lever i de
officiella. dogmatiska dokumenten och i
fidernas och de andliga lirarnas skrifter.
Allt iir uppfyllt av en lkta religiiis anda
och buret av sror viirdnad f<ir det dyr-
bara aw, som Gud anfrirtrott Et vir Kyrka
att bevara och levandegdra genom 8r-
hundradena. >Alla sl?ikten skola prisa mig
salig>; att denna den hel.iga Jungfruns
profetia om sig sjllv verkligen gitt i full-
bordan, dirom vittnar bokens alla sidor,
inte minst de, som ir smyckade med de
hlrliga bilderna.

Ty iin mer ln sjilva texten ger illustra-
tionerna boken dess s?iregna v?irde, inte
blott i religi6st avseende utan ocksi ur
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historisk och konstnirlig synpunkt' Fiirfat-
taren, som ir en framstiende historiker,
hade, sisom han sjilv berlttar i inled-
ningen, >i de lyckliga dagarna, di han htill
pi med sina historiska studier, samlat foto-
grafier av talrika bilder av den heliga

Jungfrun ur de fdrsta tio irhundradena>.

Och han ansig det nu >>mddan virt att
publicera ett urval av de mest betydande;

ty om de ln inte iro helt obekanta, si
torde man dock knappast finna dem fiir-
enade i ett och samma band>. Vi miste
vara forf. synnerligen tacksamma f& att
han skinkt oss en sidan slllsynt m<ijlighet

att fitlja Mariabildens tidigaste historia: pi
katakombernas vlggar, pi sarkofager, si-

gill, terrakottaplattor, ampuller, smycken,

glasvaser, elfenbenstavlor, vivnader, emalj-

arbeten, pergament, bland kyrkornas mo-
saiker och fresker. . . Den gamla kristna

konsten avligger her ett mingfaldigt,
otvetydigt vittnesbdrd om att Maria-
andakten och Maria-v<irdnaden ir si gam-

mal som kristendomen sjilv.' 
Fdrlaget har gjort allt f<ir att ge boken

den f6rnimliga utstyrsel ett sidant upp-
hdjt lmne och en sidan lyckad framstlll-
ning av detsamma fiirtjlnar.

I. Gerlach.

Ragnar Askmerk: Suensk

prdstutbildning lram till 61 1700.
(: Samlingar och studier till svenska

kyrkans historia, 7.) 377 s. Stock-
holm 1941. Sv. kyrkans diakoni-
styrelses bokftirl. Kr. 7: io.

I Ragnar Askmarks grundliga och ge-

digna framstlllning av den svenska prlst-
utbildningen fram till fu l70o lr tyngd-
punkten helt lagd pi li- och 1500-talen,
och detta ?ir sitillvida berlttigat, som k?ill-
materialet ju ir ojlimfiirligt mycket rik-
haltigare f6r de efterreformatoriska ir-
hundradena ln f<ir de medeltida. Den
skildring, som hir ges av de medeltida
prlsternas utbildning, har karaktiren av en

iiversikt och Zir vil nlrmast tinkt som en

inledning till den fciljande framst?illningen.

Som sidan ir den emellertid fiirtriifflig och

ger en p&litlig och koncentrerad handled-

ning i det intressanta lmnet.
F<irst och frimst fastslis' att det under

medeltiden var stiftsstadens katedral som ut-
gjorde den traditionella platsen f<ir utbild-
ningen av ett stifts pristerskap. Det var

medlemmarna av domkapitlet, kanikerna,

som ombesdrjde denna utbildning. >>Den

svenska medeltida kyrkans sockenpristerskap

fick i gemen sin utbildning i stiftsstidernas

skolor och domkyrkor, och llrarkrafterna
till denna utbildnihg togos ur kanikernas

krets.> Under medeltidens senare irhund-
raden fingo visserligen katedralerna och de

biskopliga anstalterna iiverlSmna en ansen-

lig del av pristutbildningen it universite-
ten, men detta bertirde knappast den n o r-
diska kyrkbprovinsen. De bida nordiska

universiteten upprlttades ju ganska sent 
-

Uppsala Lt 1477, Kdpenhamns 1479 
- 

och
torde icke under katolsk tid ha uppnitt
nigra hiiga siffror betr'dffande studentanta-
let. Antalet svenskar, som begivo sig till
frlmmande universitet, var heller icke sZir-

deles stort 
- 

annu under 1400-talets se-

nare hllft uppgick det knappt till 10 per-

soner Erligen. De universitetsbildade prls-
terna i ett stift kniitos som kaniker till
domkyrkan och kapitlet. De pivliga kra-
ven pi att alla kaniker skulle ha universi-
tetsbildning kunde fdrst mot medeltidens

slut genomfiiras hos oss. >Annu Arboga
mdte 7474 kunde icke utstrlcka kravet pi
universitetslirdom hos kanikerna lingre ln
till att ge f<iretride it graduerade till
kanonikat. Jakob Ulvsson i Uppsala var
den f<irste svenske biskop och fiirblev
kanske den ende, som av sin domkyrkas
kapitularer krivde universitetsutbildning.
Han pibj6d omkring ir l48f , *t alla
kaniker i Uppsala miste i tre ir studera

kanonisk riitt vid dirvarande universitet,
f6,r si vitt de icke i fem ir studerat kyrko-
ritt eller teologi vid nigot utllndskt.>

Under ledning av dessa akademiskt bil-
dade kaniker, fortsitter Askmark vidare,
skolades de .blivande f<irsamlingspriisterna

fiir sitt kall. Priistutbildningen i stiftssta-
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den var uppdelad pi tvi etapper. F6rst
itnj6to pristkandidaterna som s c h o I a r e s

undervisning i domkyrkans skola, en van-
lig trivialskola, dir man undervisade i latin,
dialektik och retorik. Redan scholarerna
skulle aktivt deltaga i domkyrkans guds-

tjenster. Deras kyrkoplikter voro emeller-
tid inskrinkta till sdn- och helgdagar, fiir
att icke deras studier skulle fdrsummas.
Uppgiften att ombestirja det dagliga officiet
och att stindigt assistera i domkyrkan ilig
de blivande prlsterna fdrst sedan de blivit
chorales. >Choralis, pi svenska kor-
prister, kordjlknar ellgr miissdjlknar, var
i allminhet den sammanfattande benlm-
ningen pi gruppen av extra prlster, vicarii,
som funnos vid domkyrkorna vid sidan av

kapitelmedlemmarna och iivriga stindiga
domkyrkoprlster. Bide domkyrkans
gudstjlnstliv och pristutbildningen krlvde,
att alla blivande sockenprister under ni-
gon tid tjinstgjorde som domkyrkans
chorales,>>

I choralernas krets upptogs prlstkandida-
ten, di han efter fyllda 20 ir blivit vigd
till subdiakon, och kvarstannade diir till
minst tvi ir efter pristvigningen. >IJnder
sin tjinstg6ring vid officiet och missan
lirde sig den blivande sockenpristen vad
han skulle kunna som prlst.>

Man kan antaga, hivdar Askmaik, att
de blivande presterna under sin utbildning
vid katedralen f<irutom denna rent p r a k-
t i s k a skolning lven fingo en viss under-
visning i teoretisk teologi. (F<ir

<ivrigt b6r man observera, att >korpresten
av sjllva den praktiska utbildningen fick
en icke ftiraktlig teologisk kunskap. Offi-
ciet hlde till uppgift att ge sivil gemen-

sam uppbyggelse som undervisning. Det
gav icke minst bibelkunskap. Varje vecka
genomgicks hela Psaltaren vid tiderna. 

-Tidegudstjinsternas lectier, en av dessa

gudstjinsters huvudbestindsdelar, utgjordes
av gammal- och nytestamentliga texter och
av fidernas f6rklaringar till dessa.>) Och
det Ir ocksi mdjligt, att man bibringade
pristkandidaterna en viss f<irmiga att f6r
menigheten utlegga s6ndagsevangelierna och

1i0

katekesens huvudstycken. Det finns n'dm-
ligen tydliga bel?igg fiir att kyrkan krivt
en viss predikoskyldighet av f<irsamlings-
pristerna.

Den efterreformatoriska utvecklingen kan
vil icke pirlkna samma intresse f<ir en
katolsk llsekrets som den medeltida, men
det ir dock synnerligen lirorikt att ta'ga

del iven av denna. Flera fdreteelser i 1I-
och 1600-talens svenska prlstutbildning lro
v'itda att studera lven ur speciellt katolsk
synpunkt. Det ir t. ex. intressant att
iakttaga, hur korpristinstirutionen och den
dagliga tidegirden i domkyrkan fortlevde
under den f<irsta reformationstiden 

- 
de

f<irsvunno, di kapitelgodser, som utgjorde
deras ekonomiska fdrutsittning, pi lI40-
talet indrogs av Gustav Vasa. Det lr vi-
dare fingslande att lisa om den vig av
kyrklig fiirnyelse som Sverige upplevde un-
der Johan III, dA domkapitlen irerupp-
byggdes, krav pi undervisning i patristik
(: kyrkolirarnas skrifter) uppstelldes och
f<irs<ik gjordes att nyskapa den liturgiska
singen. En f<ireteelse, som det ir intressant
att under Askmarks ledning srudera, ir
uppkomsten av s. k. superintendenturer
under Vasakonungarna (i G6teborg, Kal-
mar, Visby, Karlstad, Hirndsand m. fl.
orter) 

- 
dessa institutioner, som utgjorde

ett lin frin de tyska evangeliska kyrkorna,
kvarstodo hnge vid sidan av de frin me-
deltidskyrkan Irvda biskopsstiften: l66t
utnimndes superintendenten i G<iteborg till
biskop och 1578 upph6jdes Kalmar super-
intendentia till biskopsstift, mer. Idrst 1772
tillerkindes de tre iterstiende superinten-
denterna i Hirn<isand, Visby och Karlstad
biskops namn och embete. Och det lr till
sist hdgst givande att folj^ Askmarks fram-
stillning av hur tyngdpunkten fdr den

svenska protestantiska prlstutbildningen
fdrflyttas f6rst frin domkyrkan till kate-
dralskolan (gymnasiet) och sedan frin
stiftet till universitetet. I de katolska
linderna har ju utvecklingen gitt en mot-
satt vlg: dir har prlstutbildningen iter
koncentrerats till de biskopliga anstalterna.
Det tridentinska mtitets bestimmelser om
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det biskopliga seminariet lade iter ansvaret

f6r utbildningen av stiftets prister i bi-
skopens hand.

Ragnar Askmarks >Svensk priistutbild-
ning fram till ir 1700> utgiir tvivelsutan
ett virdefullt tillskott till den svenska

kyrkohistoriska litteraturen och fyller med

heder sin plats i den av prof. Pleijel ut-
givna serien >Samlingar och studier till
svenska kyrkans historia>. Bland de nlr-
mast planerade arbetena i samma serie ir
det tvenne, vilka i sZirskilt hdg grad miste
motses med fcirvintan av den bildade

katolska allminheten i Skandinavien, nim-
ligen >Magister Mathias och fransk men-
dikantpredikan>> av Bengt Strtimberg och
Nicolaus Hermannis kanonisationsprocess,
utgiven med inledning och kommentar av

Sara Ekwall.
T. Landdn.

J. S t r eb el Geschiedene Eben.

Erfahrungen und Gedanken eines

Richters. 8o, 149 s. 2zr wppl.
Lrzern 1943, Rlber. Fr. 4: 80.

Ett lmne, som ju ocksi hlr i landet hdr
till de mest brinnande, fir h'dr en saklig

belysning frin jriristens och domarens syn-
punkt. Om In materialet i huvudsak ir
hlmtat frin, Schweiz, si fdrtjlnar dock
bide det komplicerade problemets behand-
ling och f6rfattarens principiella stillnings-
tagande uppmlrksamhet, i synnerhet di
hos dem, som i likhet med honom ir kal-
lade att som domare och jurister handhava
skilsmlssolagen.

Boken iir indelad i 11 kapitel: Utgings-
punkt. 

- 
Skilsmissa enligt iiverenskom-

melse. 
- 

Trasiga iktenskap. 
- 

Makarnas
fel. 

- 
Var ligger sanningen? 

- 
Oritt i

stillet fdr rett. 
- 

Frinskilda fr':at. 
-Skilsmlssobarn. 

- 
Separation i stillet fdr

skilsmlssa. 
- 

Skydda i stlllet ftir skilja.

- 
Slutanmlrkningar. Dessa sista ger hu-

vudsakligen svar pi fr|ganz Var ligger or-
sakerna till de minga trasiga Sktenskapen?

Fdrf. visar med sirskilt eftertryck pi tvi
av orsakerna: sociala svirigheter och brist

pi sann familjeanda. >Diri ligger de dju-
paste orsakerna till det skrimmande stora
antalet skilsmissor: ett si minga trlda in
i iktenskapets helgedom utan den niidvin-
diga viirdnaden; att si minga grunda en

familj utan att skapa f<irutsittningarna fi5r
dess sunda utveckling och utan att ege den
fasta viljan att vara den trogen intill
dnden; att si minga blott s<ika sig sjilva
i iktenskapet och ej f<irmi uppbjuda den
offervilja, utan vilken familjen inte kan
besti, i synnerhet inte i dagar av sorg och
n6d; att si minga ej vilja begripa och
tro. . . att lktenskapet inte blott ir skapat
fOr gledjen utan ocksi f6r smlrtan.> >En
verklig och varaktig biittring av f6rhAl-
landena fiirutsiitter dlrfdr en blttring av
familjeandan: av andan inom familjen och
atmosfiren kring familien.> Och det lr
inte minst diirfdr att denna atmosfir har
blivit si fdrgiftad genom film, teater och
litteratur, som leget lr si svirt. >>Man

kan inte venta ett sunt familjeliv, n'dr
lktenskapets ideal alltj?imt hinas och fdr-
Itijligas.> Det ir en iidesdiger inkonsekvens
om >staten gdr folkbildningen till sin upp-
gift och pi samma ging tilliter att vissa
profitjlgare likt trimaskar borra hil i de
grundbjiilkar, pi vilka sjllva bygsnaden
vilar>>.

Boken avslutas med flera statistiska ta-
beller.

J. Gerlacb.

Friedrich Dessau er: Der
Fall GaIiIei unil utir, 8o, 83 s. Lu-
zetn 1943, Riber. Fr. 4: 

-.
Med anledning av 3OO-irsdagen av den

store fysikern och matematikern Galileo
Galileis ddd har litteraturen om honom och
hans verk fitt minga nya tillskott. Som

redan tidigare har ocksi nu ftirfattare av
de mest skilda riktningar huvudsakligen
sysselsatt sig med enskildheterna i hans liv
och i den process, vari han av den kyrk-
liga myndigheten invecklades. F6rf. till .

denna boh, som utgivits av >Freiburgische
Naturforschende Gesellschaft>>, vill, sisom
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Litteratur

fdrordet slger, >llgga tonvikten pi de

verkningar som stricker sig frin Galileis

verk. och olycka till vira dagar> med deras

vllsignelse och deras tragik.
F<irf. tar sin utgingspunkt frin Galileis

ensamma diid, kastar diirefter en blick pi
den ditida tidsandan, karakteriserar Galilei
som llrare och forskare, skildrar hans

kamp och dess misslyckande, f6r att sedan

niirmare analysera hans girning som fysiker
och det nya sitt att tlnke tiver de kosmo-

logiska problemen, som med honom tog sin

biirjan. I sista kapitlet >. .. och vi.. .?>

framhlves, hur hans ,6de framkallade den

<idesdigra klyf ta mellan vetande och tro,
som hindrar minga stora andar att komma
fram till den andliga enhet, som alla brister
till trots var den medeltida vetenskapens
styrka och som iter miste bli milet fdr
den andliga nyorientering, som ensam kan
hjiilpa oss ur vir tids andliga ftirvirring.

l. Geilacb.

Sven Stolpe: Fetn norrtndn.
8o, 206 s. Srockholm 1942, B.ab6r.

& Sjiigren. Kr. 7z J0.

Den norska martyrkyrkan framtriider
hlr i teckningen av nigra av dess mest

betydande gestalter, prlster och lekmiin.
Samtliga dessa min har himtat fiir sin

kristendom vitala element hos Oxford-
gruppr<irelsen, som dessutom fiir hela Norge
betytt en religicis fdrnyelse.

Hindelserna i vira dagars Norge beriir
oss nlra, och dlrf<ir miste vi starkt gripas

vid llsningen av denna bok, som skildrar
hjiltemodet hos Norges kristna stormin 

-men inte bara deras hj2iltemod, utan vad
som giir ett in djupare intryck: deras

kristna klrlek och vilja till fiirsoning lven
inf<ir vad som hos gemene man framkallar
det hat som pi sina hill urslktas, kenske
t. o. m. prisas, dirfiir att det kan inordnas
under rubriken patriotism. Man miste in-
nerligt hoppas att norrminnen och alla
andra folk i uppgiirelsens stund mitte lita
sig ledas av sidana personligheters exempel
av storsinthet och fiirlitande k?irlek.
>Fr&n deras sida hivdas alltid, att det fria
Norge icke fir anvinda samma metoder
som Quislings Norge, ty om si skedde,

vad skulle di vara kvar av den iddviirld,
f<jr vilken den linga kampen f<irts?>

Som alltid fingar Stolpe lisarens in-
tresse lven genom sin rent stilistiske fdr-
miga att levandegiira sitt iimne,

Gunnetr 
'Vallquist.
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