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PIUS XII:S GRUNDSATSER OM DEN
SANNA DEMOKRATIEN.

uR PÄVENS RADTOTAL JULEN 1944.'

lllika strävanden och förslag att säkra en varaktigt fred ha på sista
\r.-rrtiden uppkommit. IJtan tvivel kan man ställa sig frågande till
många av .dessa förslag, och ett slutgiltigt ställningstagande måste man
spara tills vidare. Men en sak är av största vikt. Det ser ut som om folken
ha vaknat upp ur en långvarig dvala. De ha gentemot staten och stats-
männen antagit en nf, undrande, kritisk och misstrogen hållning. De
motsätta sig, varnade av bitter erfarenhet, med större eftertryck dikta-
turregimen med dess okontrollerbara maktbefogenhet och fordra en re-
geringsform, som bättre ger uttryck åt medborgarens frihet och person-
liga värde. Bland dessa av krigets ohygglighet upprörda människor har
i dag den övertygelsen börjat gripa om sig, att världen icke skulle dragits
in i krigets ödesdigra virvlar, om man ,hade haft möjlighet att pröva och
öva inflytande på den offentliga maktens verksamhet. För att i fram-
tiden förhindra att en dylik katastrof upprepas, är det nödvändigt att
hos folket självt skapa verksamma garantier d;rfiör.

Är det därför ägnat att förvåna, att hos folken i allmänhet märkes
en böjelse för demokrati och denna strävan finner stöd och sympari
hos dem, som på ett verksamt sätt arbeta för den enskildes och sam-
hellets välfärd?

Det är knappast nödvändigt att påpeka Kyrkans statslära: >Det är
icke fOrbjudet att f.&edraga regeringar av måttfullt demokratisk typ>,
>Kyrkan förkastar icke någon regeringsform, förutsatt att den år ågnad
att, f.råmja medborgarnas väl>> (Leo XIII: Encyklika Libertas, '0/u te SS;.

Då Vi vända Vår uppmärksamhet till frågan om demokratien för att.
pröva, efter vilka riktlinjer den måste gestalas för att. kunna kallas
en sann och äkta demokrati och motsvara nutidens förhållanden, så

visar det sig tydligt, att Kyrkans omsorg icke så mycket gäller demokra-
tiens uppbyggnad och yttre organisation 

- en sak som hör samman med
de enskilda folkens särart. 

- 
utan fastmer angår människan själv, som

långt ifrån att vara endast ett passivt element i statens liv är och måste
vara dess levande grundval och aktiva subjekt.

En sann och sund demokrati, som motsvarar Kyrkans statslära och hen-

' Hela detta högt aktuella radiotal utkommer närmaste tiden
N:a Smedjegatan 24, Stockholm.
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Pius Xll:s grundsatser om den sanna dernokratien

nes sociala och karitativa ideal, kan förverkligas såväl i monarkien som

i republiken.
Tvenne frigor inställa sig här:
För det första: Vilka egenskaper böra utmärka de människor, som leva

i en demokrati och äro underställda en demokratisk regim?
För det andra: Vilka egenskaper böra de besitta, som i en demokrati

skola handhava den offentliga makten?

Vilhn egenskaper böra atmärh.a medborgaren i en demohratisk stat?

Det ligger redan i namnet demokrati, att medborgaren skall äga råttig-
het att uttala sin egen åsikt om de förpliktelser och offer, som åläggas

honom. Han bör ej heller tvingas att lyda utan först rådfrågas. På de

goda följderna av denna förbindelse mellan staten och medborgarna kan
man se, om en demokrati är sund och välbalanserad och hur stor livskraft
oc,h utvecklingsförmåga den besitter. Storleken och arten av de offer,
som fordras av alla medborgare i vår tid, då statens verksamhet blir
alltmer omfattande och ingripande, åstadkommer, att många anse en de-
mokratisk regeringsform rrara en av förnuftet betingad naturlig fordran.
Men då man fordrar >mer demokrati och bättre dernokrati>, så kan en
dylik begäran endast betydt, att medborgaren måste erbjudas större möj-
ligheter att bilda sig en egen personlig åsikt, att Siva uttryck åt densamma
och göra den gällande på ett sådant sätt, att den bidrar till allas gemen-
samma nytta.

Härav följer en nödvändig slutsats med dess praktiska konsekvenser,

Staten är icke detsamma som en formlös anhopning av enskilda individer
inom ett bestämt område. Den är och måste vara en differentierad enhet
av själva folket.

Folk ocb lnasso.

Folket och den odifferentierade mängden eller som man säger: massan

äro två vitt skilda begrepp. Folket lever och rör sig genom sin egen

kraft, massan är i sig själv trög och kan blott påverkas utifrån. Folket
får liv och kraft genom de människor, av vilka det är sammansatt, och
där var och en på sin plats och i sin särart är en person, medveten om
sitt ansvar och sin övertygelse. Massan däremot behöver impulser utifrån
och blir darfor lätt en lekboll för var och en, som förstår att lrtnyttja
dess instinkter och nycker, beredd som den är, att i dag f.ölja en fana,
i morgon en annan. Ett verkligt folk ingjuter sitt överflödande och
rika liv i staten och alla dess organ och påverkar dem med förnyad
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kraft till ansvarsmedvetande och sanna förståelse för det gemensamma

bästa. Tyvärr kan staten också använda massans elementära kraft, om den
blott skickligt bearbetas och utnyttjas. I händerna på en eller flera ledare,
som sammanslutit sig i egoistiskt syfte, kan staten med hjälp arr en massa,

som förvandlas till blott och bart en maskin, påtvinga den ,bättre delen
av folket sitt godtycke. Det gemensamma .bästa kommer härigenom att
lida mycket och för lång tid framät, och de sår, som tillfogats folket,
äro ofta svåra att läka.

Därav följer nu en annan slutsats: massan, som vi ovan definierat den,
är huvudfienden till den sanna demokratien och dess frihets- och jamlik-
hetsideal.

Hos ett folk, värdigt detta namn, bilda alla olikheter, som icke här-
röra frän godtycke utan från naturen själv (såsom olikhet i bildning,
ägodelar, social ställnirg - väl att märka utan att rättvisa och ömse-
sidig karlek tillbakasättas) intet hinder för gemenskapens och den sanna

broderlighetens anda och existens. Tvärtom, långt ifrån att skada den
medborgerliga jämlikheten förläna de den dess sanna innebörd, nämligen
att var och en gentemot staten har Ått att leva ett eget personligt liv
på den plats, där den gudomliga Försynen ställt honom.

I vilken kontrasr till detta frihets- och jamlikhetsideal hos ett folk, styrt
av en ärlig och ansvarkännande regering, står icke den demokrati, som
är utlämnad åt massans godtycke! Friheten som en personlig, moralisk
plikt förvandlas där till ett tyranniskt anspråk på ohämmad tillfreds-
ställelse av mänsklig lusta och mänskliga drifter till skada för medmän-
niskorna. Jämlikheten .urartar till mekanisk jämnstrukenhet och mono-
ton likformighet. Förståelsen för sann hederskänsla och personlig insats,
aktning för tradition och andra värden, med ett ord, allt, som ger livet
värde, förstöres så småningom. Kvar bli endast, å ena sidan de bedragna
offren som förväxlat demokratiens, friheteru och jämlikhetens sanna anda
med en skendemokrati, & andra sidan de, flera eller färre, som förstått
att med pengarnas och organisationens hjalp skaffa sig en privilegierad
ställning, ja, t. o. m. herravälde över de andra.

Yilhn egmskn|er böra utm.ärLn innebauarna aa makten i en ileruokrati?

Den demokratiska staten måste, vare sig den är en monarki eller en
republik, liksom varje annan regeringsform, vara utrustad med verklig
och verksam auktoritet. Samma obetingade gudomliga ordning, som om-
fattar människan som autonom person, utrustad med oantastliga plikter
och rättigheter, vilka äro både medel och mål för hennes sociala liv, om-
fattar även staten som en nödvändig samhällsform, utrustad med den
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auktoritet, utan vilken staten icke kan existera. Om människorna i käns-
lan ay sin personliga frihet skulle förneka allt beroende av en högre med

tvångsmakt utrustad auktoritet, så skulle de redan därigenom under-
gräva grundvalen för en egen frihet och värdighet, nämligen den absoluta

or'd'ning, som gäller för alla existerande väsen.
Personen, staten och den offentliga makten med dem tillhörande råttig-

heter stå på samma grund: de äro så intimt förbundna med varandra, att
de stå och falla tillsammans.

Då nu denna absoluta ordning i förnuftets ljus och särskilt i ljuset
av den kristna tron icke kan äga något annat ursprung än den personlige
Guden, vår Skapare, så är det klart, att människans värde består i hennes

likhet med Gud, att statens värde ligger i den av Gud åsyftade sedliga

gemenskapen och att den offentliga maktens värde består i delaktighet
i Guds auktoritet. Ingen statsform kan bortse från dessa innerliga och
oupplosliga sammanhang, demokratien mindre än någon annan. Om inne-
havaren av den offentliga makten icke inser detta eller mer eller mindre
bortser därifrån, så rubbar ,han grundvalarna för sin egen auktoritet.
Om han icke tager tillräcklig hänsyn till dessa sammanhang och i sitt ämbete

icke erkänner uppdraget atr förverkliga den av Gud önskade ordningen,
så hotar faran, att härsklystnad och egennytta taga överhand över den
politiska och sociala moralens väsentliga krav och att det bedrägliga
skenet ay en rent formell demokrati ofta fär tjäna som mask för något
i grunden alldeles odemokratiskt.

Det är endast 'den klara insikten i de måI, som Gud har satt för varje
mänskligt samhälle, i förening med en djup förståelse för den sociala verk-
samhetens stora uppgifter, som kan sätta innehavarna av makten i stånd
att uppfylla de dem tillkommande plikterna inom lagstiftning, rättskip-
ning och förvaltning med det ansvarsmedvetande, den saklighet, opartisk-
het och lojalitet, med det ädelmod och den omutlighet, utan vilka en

demokratisk regering svårligen kan vinna aktning, förtroende och stöd
från den insiktsfullare delen av folket.

En djupare insikt i en sund politisk och social ordnings grundsatser
enligt rättens och rättvisans normer är av särskild betydelse för dem, som
i egenskap av folkets företrädare helt eller delvis inneha den lagstiftande
makten i en demokratisk stat. Och då tyngdpunkten i en normal demo-
krati ligger i denna folkrepresentation och politiska inllytanden däri-
från 

- 
på gott eller ont - utgå till alla områden av det offentliga livet,

är för varje folk med demokratisk regering frågan om den moraliska
kvaliteten, den praktiska dugligheten och den andliga förmågan hos de

utsedda representanterna en fråga om liv och död, om framgång eller
fördårv, hälsa eller sjukdom.
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För att kunna verka med framgång och vinna aktning och förtroende
måste varje lagstiftande församling - 

vilket erfarenheten till fullo be-

visar - äga ett urval av andligen högtstående och karaktärsfasta män,

vilka betrakta sig som företrädare för hela folket och icke för ett visst
parti. I det senare fallet få partiets särintressen tyvärr ofta gä före de

verkliga behoven hos folket i gemen. Detta urval av representanter fär
icke bindas vid något visst stånd eller vissa villkor utan fastmer äter-
spegla hela folkets månpkiftande liv. Det skall v$a ett urval av män
med djupt kristen inställning och övertygelse, med rättvist och säkert om-
döme, praktiskt förstånd och fardragsamhet, troSna sig själva i alla lägen;
människor med klar och sund världsåskådning, ståndaktiga och rätlinjiga
i sin målsättning; män, som framför allt äro i stånd, att i kraft av den

auktoritet, som framgår och utstrålar ur deras rena samv€ten,. vara ledare
särskilt i tider, då folket under trycket av stor nöd lättare låter sig lockas

och förledas; män, som i upprörda och förvirrade övergångstider, vilka
kännetecknas av häftiga lidelser, meningsskiljaktigheter och varandra be-

kämpande proSram, känna sig dubbelt förpliktade att giva folket och
staten ett andligt motgift genom sin klarsyn, sin förekommande godhet
och sin viTja att ena folket i en anda av broderlig endräkt.

De folk, vilkas andliga och moraliska förutsättnin gar åro tillräckligt
sunda, finna bland sig och kunna ställa till världens förfogande demokra-
tiska förkunnare och ledare, vilka personligen styras av dessa principer
och förmå att omsätta dem i handling. Men där sådana män saknas,

intaga an'dra deras plats och förvandla den politiska verksamheten till
en tummelplats för sin ärelystnad, en kapplöpning efter fördelar för sig

själva, sitt parti eller sin samhällsklass. Under denna jakt efter särskilda
fördelar förloras det allmänna bästa ur sikte och råkar i fara.

Statsabsolutisrnen.

En sund demokrati, uppbyggd på naturrättens och den uppenbarade
sanningens oförändediga grundsatser, måste taga bestämt avstånd från
den hotande f.aran att vilja tillerkänna den statliga lagstiftningen en okon-
trollerbar och obegränsad makt och därmed - 

fastän skenet ofta bedra-
ger 

- förvandla den dernokratiska statsformen till ett a;bsolutistiskt
system.

Statsabsolutismen (icke att förväxla med absolut monarki, som det här
ej år friga om) grundar sig i huvudsak på den felaktiga uppfattningen att
statens auktoritet skall vara helt oinskränkt och att gentemot densamma

icke skulle kunna vädjas till en högre och sedligt absolut förpliktande lag

- icke en gång, om våldet ges fritt spelrum och gränserna mellan rätt
och orätt överträdas.
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Den medborgare, som,har en riktig uppfattning om staten och dess för
den sociala ordningens upprätthållande nödvändiga auktoritet och makt,
kommer aldrig på den tanken atc kränka den positiva lagens höghet inom

dess naturliga område. Men endast under den förutsättningen finnes det

ingen vädjan gentemot den positiva lagens höghet, att den rättar sig

efter - 
eller åtminstone icke kränker - 

den ovillkorligt gällande ord-
ning, som grundlagts av Skaparen och genom Evangeliets uppenbarelse

ställts i ett nytt ljus. Den positiva lagens majestät kan endast bestå, såvitt
den gudomliga grundlag respekteras, på vilken såväl den mänskliga in-
dividen som staten och den offentliga makten stödja sig. Detta är det

avgörande kännetecknet på varje sund regeringsform, demokratin inbe-
gripen, och med denna måttstock måste det sedliga värdet av varie särskild

lag mätas.

Ett demokrathkt f olkf örbund.

Vi hava velat taga den heliga julfesten till anlednin 8 att framl:igga,
hur en mot människans värde svarande demokrati vore i stånd att i sam-

klang med naturrätten och Guds uppenbarelse nå gynnsamma resultat.

Vi känna djupt denna frågans stora betydelse för människosläktets fred-
liga framsteg. Vi äro även medvetna om de höga fordringar' som denna

regeringsform ställer på den enskilde medborgarens sedliga mognad.

Denna sedliga mognad skulle man förgäves vänta bli helt och fullt upp-
nådd, om icke ljuset från krubban i Bethlehem upplyste den dunkla stig,

där folken ur nuets stormar hoppas vandra en lyckligare framtid till
mötes.

Men i hur hög grad komma f.öretrådarna och förkämparna för demo-

kratin att i sina överläggnin gar vara genomträngda av den övertygelsen,

att den obetingat giltiga ordning för tillvaron, som Vi upprepade gånger

talat om, gäller som sedligt krav även människosläktets och folkens

enande? Fredens öde beror på erkännandet av denna grundsats. Ingen

världsreform, inga fredsgarantier kunna bortse darifrån rLt'afl att Iör'
svaga och förneka sitt eget syfte. Om däremot detta sedliga krav kunde
förverkligas i ett folkförbund, som förstode att undvika föregående

lösningars brister och misstag, så skulle denna höga ordning kunna reglera

och behärska både detta förbunds överläggningar och användandet av

dess sanktionsmedel.
Av samma orsak är det klart, att. ett sådant folkförbunds auktoritet

måste vara verklig och aktiv gentemot de deltagande staterna, dock så

att .var och en av dem behåller sin lika rätt till relativ suveränitet. Blott
på detta sätt skall en sund demokratisk anda kunna göra sig gällande

även på utrikespolitikens vidsträckta och svåra område.
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DEN SEXUELLA FRÄGAN INOM
RAMEN AV DEN KRISTNA

UPPFOSTRAN.

J\etta inlägg i diskussionen om den fråga, som i v&ta dagar för många

L) tyn"t vara problemet helt enkelt, vill inte ,komma med några sensa-

tioner, inte ens med väsentligt nya synpunkter och riktlinjer, utan blott
med gamla, men eviga sanningar, i enlighet med den Kyrkas anda och
lära, som just också i våra dagars förvirade fölhållanden uppenbarar
sig som en makt, som alltid varit och även nu är av stor betydelse inte
minst för den moraliska upprustningen i världen. Denna den Katolska
kyrkans makt ligger ju väsentligen i hennes säkra visshet om och hennes

orubbliga fasthållande vid att det finns sanningar, som aldrig bli osanna;
att det finns absoluta principer, som man aldrig ostraffat, fär svika; att
en sann reformation och återuppbyggnad aldrig kan lyckas, om man
radikalt spränger i tusende bitar den fasta berggrund, som har lagts av

Jesus Kristus: den absoluta, gudomliga sanning, han förkunnar och den
omskapande nåd han förmedlar. Katolska kyrkan ser inte lösningen av
vår tids brinnande problem i en radikal omstörtning av alla värden, utan
att man, med ögonen öppna för nya rön och resultat, först och främst
granskar noga det fundament, varpå byggnaden skall vila, och studerar
den planritning, efter vilken den skall resas: nämligen de grundsatser
och riktlinjer, som det av den kristna uppenbarelsen upplysa sunda
förnuftet kan utläsa ur Skaparens ordning, oc&r dem, som vi uttryckligen
mottagit ur Guds och Kristi mun.

Redan i formuleringen av vårt ämne bar jag velat ,betona den mest
väsentliga katolska grundsatsen vad den sexuella frägan betråfr.arz Det
gäller inte blott att sprida sexuell upplysningr utan det kräves
först och främst och allramesc en kristen uppf ostran och inom
remen av denna en målmedveten sexuell uppfostran på grundval av den
kristna synen på sexuallivet.

Den kristna upp{attningen av sexuallivet uppscäller
som första grundsats: Också det sexaella ör skapat au Gud ocb darfAr
i sig sjölut något gott.

Människan är skapad av Gud till hela sitt väsen: hennes själ som hans

oändliga andes avbild, hennes kropp som den finaste och fullkomligaste
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skapelsen i denna synliga värld, som den andliga själens boning och
verktyg, ja, vad den i nåden upphajda människan beträfrar, som ett den

Helige Andes tempel. Därför måste en kristen människa med vördnad
se på sin egen kropp och de andras kroppar, a,lla deras delar och organ,
och med vördnad behandla dem.

Människan är skapad av Gud som man och kvinna, med var sin sexu-
ella särart både vad den kroppsliga och den psykiska strukturen beträffar.
Också sexualiteten, med alla dess möjligheter till ömsesidig komplettering
och fullkomning, är alltså Skaparens verk och därför i sig självt något
gott som all hans skapelse. Könslivets yttringar, både de kroppsliga och'
de psykiska, åro i sig själva inte alls något orent eller okyskt, utan något
naturligt, något som Gud velat och som derför också människan får
veta om och vilja, inom ramen av den ordning, som hela sexuallivet har
ställts in i av Skaparen. Blott missbru,ket av dessa krafter är något ont.
Blott en medvetet och frivilligt eftersträvad oordning kan göra tankar
och ord, önskningar och handlingar, vilka ha det sexuella som utgångs-
punkt, föremål eller syfte till orena och okyska. Också här ligger synden
väsentligen i den fria viljans förvända inställning eller avsikt.

För att kunna få den rätta inställningen till och veta det rätta bruket
av sexuallivet måste man ha klarhet öuer d.ess uäsen ocb syfte. Yi kunna
ilrär skilja mellan en mera personlig och en mera social synpunkt. Först
alltså den mera personliga synpunkten:

Det sexuella hor till människans kroppslig-sinnliga sfär. Denna om-
fattar funktioner av mera periferisk karaktär såsom ätandet och drickan-
det o. s. v., vilka sedan få ett högre, moraliskt värde blott så långt och
i den mån de ibetyda en livsnödvändighet, d. v. s. så långt och i den mån
de tjäna det kroppsliga och psykiska livets uppehållande och fullkom-
nande. Men den sinnliga sfär i trängre mening, som vi kalla den sexu-
ella, har ett större djup i sig sjäIu, emedan den står i djupare förbindelse
med människans kroppsligt-andliga väsen samt med hennes personlighet.

Rent kroppsligt sett har ju sexuallivets organ och deras funktioner
redan en säregen ,betydelse far hela människans utformning och utveck-
ling, inte blott vad hennes psykofysiska könskaraktär beträffar utan
också vad hennes individuella gestaltning, ja, hennes personliga livsöde
angår. >Könsfunktionen är icke någon självständig psykofysisk faktor,
den står i organiskt sammanhang med hela människans rnognad. Den
är 'pä ett märkligt sätt sammanvävd rned det andliga och djupandliga
livet, inkapslad i andliga och djupandliga sammanhang, ur vilka den icke
utan vidare kan frigöras'(Kaila)r.l Därför är det också av den största
vikt för den individuella gestaltningen av den enskilda människan, i

t A. Haerberg,er: Ungclotnskunshafi. Lund 1944, sid. 3J.
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synnerhet också för en full, både kroppslig och andlig mognad till man
eller kvinna, att den sexuella upplevelsen ej sökes innan denna mognad
uppnåtts.

Redan denna synpunkt ger den rätta inställningen till det sexuella ett
stort moraliskt värde, men detta värde framträder än mer, om vi se

närmare på sexuallivets centrala betydelse i dess förbindelse rued person-
ligbetens innersta kärna.

I den sexuella sfären upplever själen mer än på något annat kropps-
ligt-sinnligt område sin innerliga förbindelse med kroppen, emedan
sexuallivets yttringar tagas upp som väsentliga förutsättningar för och
uppstå som väsentliga psykofysiska verkningar av andliga upplevelser,
som rent naturligt betraktat hör till människans djupaste, Att hänge
sig åt denna specifika sinnliga lust för dess egen skull, oberoende ev, ja,
i strid med den andliga upplevelsen, måste derfOr innebära en vida större
oordning i människan än t. ex. att -vara omåttlig i mat och dryck. Den
mänskliga personens värdighet såras här vida mera i sitt centrala väsen,
emedan den här utlämnar sig själv på ett säreget sätt, anden tjånar hår
på särskilt förnedrande sätt det kroppsligt-sinnliga.

Dårf& att här i denna sfär kropp och själ mötas på ett säreget sätt,
är denna sfär också särskilt >intim>. Den blir helt en,kelt den enskildes
hemlighet, som instinktivt döljes för andra, därf.ör att det är något som
p& detta sällsamma sätt rör vid det egna innersta. Att ge en annan till-
gång till denna intima sfär betyder alltid att inviga honom i en personlig
hemlighet, ja, kanske i den mest personliga ,hemligheten. Där finna vi
skälet för, att blygsamheten här har siri egentliga hemvist. Känslan av
blygsel är inte en skapelse av fördomar och osund uppfostran, utan en
naturens gäva, {ör att vi instinktivt må skydda denna intima sfär för
skadegörelse inifrån och utifrån. Denna känsla av'blygsel måste hos den
kristne utvecklas till blygsamhetens dygd, till den inre kraft, som, i med-
vetande om de stora värden det här gåller att, värna och vårda, står på
vakt vid gränsen till denna intima sfär mot allt obeharigt och vanvördigt
inträngande. Denna blygsamhet år nägot helt annat än pryderi, som just
inte äger en hög uppfattning av det sexuella eller en självklar vördnad
för dess hemligheter, utan 'har en förvänd syn, därför att den blott ser
sexuallivets kroppslig-sinnliga sida, som attraherar den lägre naturen.
Därför betraktar den pryde allt som har samband med sexuallivet som
något lågt, orent, syndigt och förbjudet. >Den bäste läromästaren som
visar oss huru vi skola hålla fast skillnaden mellan sann blygsamhet och
pryderi är det oskyldiga barnet, som med förvånansvärd finkänslighet
vänder sig bort från allt, som kunde såra blygseln och blygsamheten.
De vuxna borde skämmas över att de ha vant sig av med att rodna likt
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ett barn. Det är ett hyckleri utan like, atr de bli upprörda över alldng,
blott icke när kyskheten såras>,2

Emedan den sexuella sfären är den enskildes säregna hemlighet, inne-
iber har ett upplåtande för andra ett storc personligt förtroende och en
hängivelse av sig själv. Och nu förstår man, varför jusc denna sexuella
förtrolighet och hängivelse av narurens skapare har avsems bliva det orga-
niska uttrycket för den äktenskapliga kärleken, för den kärlek som ju
på särskilt sätt väsentligen syftar på den ömsesidiga förtroligheten och
hängivelsen. Men man förstår också, am ert prisgivande av denna hem-
lighet, som ej sker i denna kärlekens hängivelse, år ett storr brort, ert
förräderi mot den egna person€n, ty det tråfrar personligheten i dess
innersta. Att en,bart av sinnlig lust prisge denna hemlighet betyder att
helt enkelt prisge sig själv, arc utlämna personligheten till köttets slaveri.
På samma gång medför det ett vanärande ar' en annans hemligher, det
hetyder att tvinga eller beveka även en annan att prisge sig själv till för-
nedring. Man förstår nu också, att. det. sexuella förhållandet, om det
skall vara moraliskt värdefullt och til{åtet, måste förutsätta varaktighet
och fu-llkomlig troher, med uteslutande av alla slags andra sexuella för-
bindelser.

Det är alltså - även frånsett den central.a biologiska betydelse, som
sexuallivet har för den enskilda människans psykofysiska utveckling och
fulländning - redan f.rån denna synpunkt berrakcat inre blott em ödes-
digert misstag am sätra likhetstecken mellan den sexuella sfären och andra
kroppsliga-sinnliga funktioner och njutningar, uran det betyder också
ett direkt brott mot €n sann humanitas, mot den mänskliga personens
vär'dighet, att göra denna fruktansvärda missuppfattning till ucgångs-
punkt för en sexuell uppfostran och att lära de u'.g , att det sexuella till
sin personliga aspekt inte innebär mer än en kroppsfunktion i likhet
rned t. ex. am äta och dricka.

Det är självklart, atc människonarurens skapare ocksä med sin uiljas
uttryckliga bud skyd.ilar denna för den mänskliga personens värdighet
och ful'lkomning så viktiga område, både mot all oren begärelse och varje
oren handling. Han gör det med sitt sjätte oc,h nionde budord, och han
skrev in dessa bud inte blott på dekalogens srentavla, uran han inpräg-
Iar dem också djupt i människans samvete. och det faktum art just
här prisgivandet av den sanna 'ordningen hos den syndande människan
lättast väcker syndmedvetander och ångerkänslan, är inre blotr och inte
i första rurnmet en följd av uppfostran, utan det fu en reaktion, som
har sin djupa, orubbliga grund i människans kroppslig-andliga natur
och i skaparens i samveter uppenbarade vilja, av den vilja som med all

'H, Muckermrnn: Der Sinn der Ehe. Bonn 1938, sid, 26?.
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makt försöker skydda sin skapelse från en ödesdiger oordning på ett så

betydelsefullt område.

Det är också självklart, att människans Återlösare och Fullkomnare,

fesus Kristu.r, genom sin nåd och sanning även just här velat grund'
Iägga en kristen inställning och hållning, för vilken i synnerhet S:t Paulus

lrar gjort sig till tolk: Otukten tar bort det bästa hos den mänskliga

personligheten, dess viljekraft och inre frihet, och gör den till en viljelös

slav under lusten. Människovärdigheten och värdigheten som kristen
trampas under fötterna, när driften segrar över den fria viljan och köttet
över anden. Den kristnes kropp tillhor Flerren, emedan han är en lem

i Kristi kropp. Det betyder d;rför att vanhelga denna innerliga gemen-

skap med det människoblivna Ordet, när en kristen >gör sin kropp till
en skökas lem>. Ett kyskt leverne är det nödvändiga uttrycket för det

faktum att kroppen ej mera tillhör sig själv utan Gud såsom >den helige

Andes tempel>>.

S:t Paulus varnade redan på sin tid: >Låten icke bedraga eder med

tomma ord; ty för sådana synder kommer Guds vrede över de ohör-
samma)> (Ef. I:6). Det finns gott om sådana tomma ord just i vår
tid, ord som vilja omkullkasta de kristna grundsatserna och prata om-
kull det kristna samvetet. En 'blick i vår tids sexuella nödläge och all
den övriga förvirring, som den sexuella losslapptheten framkallar, visar

tydligt, vart den förkunnelse leder hän. För oss kristna finns ingen annan
väg än att bygga och återuppbygg" på de fundament, som Gud själv
lagt och förnyat i Kristus. Visst, just den 'kristna uppenbarelsen känner
väl till de stora, för eribart mänskliga krafter oövervinneliga svårigheter,

som arvsyndens och de personliga syndernas fördärv ,hopat just på detta
område och som stå emot en förnuftsenlig och kristen ordning. Men

vi äro ju inte hjälpta med att prisge grundsa*er. Vi måste hålla fast

vid dem och söka Guds hjälp för att kunna förverkliga dem. Den kristna
uppenbarelsen har kunskap och kännedom inte blott om sanningen, utan
även, och än mer, om nåden, om den omskapande och nyskapande nåden

och om den hjälpande nåd, som inte kommer att f.attas dem, vil'ka vilja
mottaga den ooh medverka med den.

Till denna mera personliga synpunkt på sexuallivet, som vi här kort
skisserat, kommer dessutom en ännu viktigare, ja, för sexuallivets egent-
liga syfte helt enkelt avgörande social synpunkt: sexuallivets
naturgivna'bestämmelse som kalla till tnänniskosliiktets fortplantni.ng.

Skaparens avsikt med sexualdriften är intet annat än människosläktets
fortplantning. Därom kan ej råda något tvivel, vare sig man betraktar
sexualfunktionens natur eller Guds uttryckliga vilja. Skaparen har med
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sexualdriftens tillfredsställande forknippat glädje och njutning inte i
första rummet för människans personliga berikande och lycka, utan i
släktets intresse. Den sexuella föreningen mellan man och kvinna skulle
vara livets källa. Genom att skapa människan som man och kvinna har
Gud alltså kallat dem att dekaga i hans skaparemakt och skapareglädje.

Det är Guds företråde att ge tilivaro ät nya varelser, och i denna hans

höga värdighet får människorna deltaga genom att alstra och uppfostra
nya människor. Därmed skulle inte blott människosläktet bevaras och
fortplantas har på jorden, utan också nya tillbedj 

^re 
ay den sanne Guden

födas och uppfostras, >>barn som skola bliva medlemrnar av Kristi kyrka,
nya medborgare av de heligas samfund, av Guds ,husfolk, så att det folk,
som vigts till Gud och vår Frälsares tjänst, dagligen må växa i antal>>.3

Denna uppgift förlänar åt föräldrarna en bög aardigbet, för vilken
Gud själv kräver särskild vördnad i sitt fjerde bud. Denna vördnad
inför faderns och moderns värdighet måste av sig själv också bli till
en vördnad för den källa, ur vilken det nya livet upprinner. Missbruk
av de krafter, som tjäna livets upphov, måste från denna synpunkt be-

traktat te sig som ett slags helgerån, ett särskilt kvalificerat brott mot
Skaparen själv, då ju verktyget för hans skaparevilja förnedras till ett
medel för egoistiskt lustbegär, för en njutning som helt enkelt undan-
drager sig de därmed förenade uppgifterna.

Katolska kyrkan håller absolut fast vid, att den sexuella förbindelsen
mellan man och kvinna har som f örsta syf te att icke 'blott alstra utan
äuen att uppfostra barn och att den för den skull blott får ingås och
aktualiseras inom ett lagligt äktenskap. Kyrkan hävdar bestämt: Sexual-
driften är först och främst fortplantningsdrift. >Påståendet att sexual-
drift och fortplantningsdrift åro tvä olika livsfunktioner strider mot
Guds lag och är helt igenom fördärvligt och omoraliskt.,ra Könsdriftens
tillfredsställelse är inte en ren privatsak utan måste stå i människosläk-
tets tjänst och får d;fiör blott ske på så sätt och under sådana omstän-
digheter, som verkligen kunna tjäna detta syfte. Men detta är enligt
naturens lag och därmed även enligt Skaparens vilja blott fallet inom
ett lagligt ordnat äktenskap. Visserligen är äktenskapet inte enbart till
för fortplantningens skull. Det är också en kärlekens gemenskap mellan
makarna, men just denna säregna form av en äktenskaplig gemenskap
kännetecknas genom det av natur€n avsedda syftet att f.öda barn. Också

äktenskapets ytterligare syfte att tillfredsställa driftlivet på människo-
värdigt sätt, just i den anda och verklighet av trohet och kärlek, som
vi ovan talat, om, är utan tvivel underordnat slutmålet: fortplantningen.

'Piur Xh Rundskriuelse om ilet kristna åhtenskapet. Uppsala 193s, sid. 11.
' Biskop Jacob Manger s: Hyrdebreu for fasten 1945. S:t Olau "f* 194t, sid.27.
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Och därmed menas icke biott barnalstringen helt enkelt, som är möjlig
även utanför äktenskapet, utan både den människovärdiga barnalstringen
och barnens uppfostran, sådan naturens lag och Guds vilja kräva dem.

Men både denna människovärdiga barnalstring och denna barnuppfostran
säkerställas blott i ett lagligt ordnat äktenskap.s

Just detta inskärpes av Katolska kyrkan åter och åter igen i vära dagarz
Barnens uppfostran åligger enligt Skaparens ordning i första rummet
föråldrarna. Det är både deras rätt och plikt att sörja för sina barns

uppfostran:6 Men >denna så nödvändiga uppfostran säkerställes på bästa

möjliga sätt i äktenskapet, ty då föräldrarna äro bundna vid varandra
med ett ouppl<;sligt band, skola deras omsorger och ömsesidiga hjälp städse

vara till hands>.7

Här beröres också den katolska läran om äktensh.apets oup|lösligbet,
som på grund av Bibeln och den katolska traditionen g€nom alla tider
hävdar: Äktenskapet instiftades, redan i sitt naturliga tillstånd och ,långt

innan det upph<;jdes av Kristus till värdigheten av ett sakrament, av
Gud på ett sådant sätt, att det skulle föra med sig ett ständigt och oupp-
lösligt band, som ingen mänsklig lag kan liisa. Före Kristus blev den
ursprungliga lagens stränghet mildrad med Guds uttryckliga samtycke.
Men Kristus har i kraft av sin högsta lagstiftande makt återkallat detta
medgivande arr större frihet och återinsatt den ursprungliga ordningen
i dess fulla utsträckning, så att ingen auktoritet i världen kan förklara
ett giltigt ingånget, sant äktenskap Iör upplöst, det skulle då endast vara
om den i sin tur kunde åberopa en särskild gudomlig tillåtelse därtill.

Den katolska morallåran håller också - för att åtminstone kort be-
röra denna viktiga punkt av den sexuella frägan - orubbligt fast vid
denna grundsats: Att vid äktenskapets bruk positiut fArbndra sexual-
liuets frärnsta ocb mest uäsentliga syfte, nämligen barnalstringen, år i
sig sjäIut, oberoende av handlingens rnotiv, mot naturens ordning och
mot Skaparens uttryckliga vllja, och således ruoraliskt förkastligt. Påven
Pius XI har i sin rundskrivelse om äktenskapet ånyo klart och tydligt
inskärpt denna lära. Vi kunna här inte anföra alla skäI, som denna in-
ställning och hållning kan åberopa. Det har skett vid annat tillfälle.8
Jag vil,le blott inte helt forbigå denna katolska lära, vilket är nödvändigt
för att, kunna ge en fullständig överblick över den katolska uppfatt-
ningen av sexualfrågan och för att visa, vilka stora uppgifter den katolska
uppfostran har f&tt sig förelagda.

Ty det är sannerligen stora krav, som vår Kyrka ställer på sina barn.
u ;fr förf:s artiklar om befolkningsfrågan i Creilo 1940: 8 fr, 40 ft.
u lfr t. ex. Piu s Xk Rundskriaelse om det kristna äktenshafet, sid. 12 f.
' Ibid. sid. t3.
" Credo 1940: 14 f, 40 fr.
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Men hon gör det blott därför att hon år fast övertygad om att hon måste

ställa dem på grund av den ordning, som sexuallivet har ställts in i av
Skaparen själv, och att blott med denna Guds ordning som grundval
den sexuella frägan, som ju också omfattar befolkningsfrågan, kan föras
fram till en verklig lösning.

En mycket teoretisk lösning, säga nog många, omöjlig att tillämpa i
praktiken. Ja, det är sant, omöjligt är det konsekventa genomförandet
av denna ordning med människokrafter allena. Därtill behöves den Alls-
mäktiges hjälp och Kristi nåd. Det är ju inte minst därför som Kristus
har upphojt äktenskapet till ett heligt sakraneent, som inviger man och
hustru till detta höga och svåra kall och förlänar dem riklig nåd, att
troget och framgångsrikt kunna fylla det: kallet att föda barn och att
uppfostra dem på så sätt att de åter i sin tur kunna f.ylla de uppgifter
och anspråk, som den kristna uppfattningen av sexuallivet ställer och
kommer att ställa på dem.

Därmed har vi kommit till spörsmålet, vilken p I a t s den sexuella
flägan intager inom ramen av den kristna uppf ostran.

Kanske få vi ,här först ånyo hänvisa till de principiella anmärkningar
betråffande den kristna uppfostrans nödaändigbet ocb karaktär, som vi
gjort i vår uppsats om ungdomskunshap och ungdomsfostran.n Vi be-

tonade där det farTiga, ja, ansvarslösa i den uppfattning att man inte
bör utöva religiöst inflytande på barnen och den uppväxande ungdomen.
Ty det är inte alls sant, att de unga inte bli påverkade i religiöst avse-

ende av sådana uppfostrare. Påverkan verkar i det fallet blott i en

n€gativ riktning: genom sin egen likgiltighet, ja, kanske fientlighet mot
den kristna inställningen och hållningen döda de den grodd till ett kris-
tet liv, som inplanterats i barnens själ av Gud oCh Kristus. Och om upp-
fostraren själv också skulle ha en kristen inställning, i fall han inte leder
barnen fram till nådens kallor i Kristi kyrka, så gör han det nära pä omöj-
ligt för dem att övervinna det onda, som i följd av arvsynden, av deras

egna mindre lyckliga anlag, ja, kanske t. o. m. genom snedvridande av
deras bästa anlag och genom smitta från omgivningen vuxit sig starkt
i dem. Mest ödesdiger kan fc;ljden av ett sådant handlingssätt bliva i
många, om inte i de flesta fall pä det sexuella området, där svårigheterna
alltid och särskilt i vära dagar äro rätt så stora för den uppväxande
ungdomen.

Den sexuella appfostran är en uiktig detalj au de u.ngas uppfostran,
men den är blott en detalj. Bäst lyckas man därför även på detta speci-
ella område, om man bygger det helt och hållet in i den allmänna kristna

n Cred.o 7945t I I.
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uppfostran. Genom denna skall man skapa just den kristna inställning
och hållning, som är den nödvändiga förutsättningen för en kristen ord-
ning också på det sexuella området. Då behöver man blott sällan rikta
uppmärksamheten direkt och omedelbart på dessa speciella frågor och
man undviker lättast en av sexuella problem laddad atmosfär.

Det är självklart att u\pfostraren m'åste ba sitt mål vid den sexuella

uppfostran klart för ögonen. FIan måste först själv ha kommit fram till
en säker kristen uppfattning och tiltr en fast kristen hållning, liksom i
illa andra frågor så ock i de sexuella. Själv måste han se på hela detta
livsområde med trons ögon, så att han kommer fram till en helig natur-
lighet, som sätter honom i stånd till att vid givna tillfällen enkelt och

självklart kunna tala med de unga om Guds ordning.
Ty det är lika självklart att all uppfostran också måste innefatta upp-

lysning och undervisning. I vilken utsträckning en direkt sexuell upp-
lysning från kristen synpunkt sett kan och bör lämnas, skola vi senare

tala om.
Viktigare än undervisningen och upplysningen är dock - 

i synnerhet
vad sexuallivet beträffar - uiljans fostran. Hela uppfostran måste alltså
ledas så, att 'de unga öva sig just i de dygder, som äga en avgörande
betydelse för ordningen även i deras sexuella liv: oskrymtad fromhet,
lydnad, ansvarskänsla, säkert omdöme i moraliska frägor och inre fast-
het gentemot alla frestelser. Här gäller det f.ramför allt, att inte blott
meddela vetande utan att bilda samvetet, ^tt ge starka motiv, en riktig
uppfattning och inställning. Kunskapen om sexuallivet och människo-
släktets fortplantning måste förknippas med höga, heliga tankar, vilka
liksom outplånligt sammansvetsas med denna kunskap och därfOr alltid
uppdyka i medmedvetandet som en helhet.

Just vid meddelandet av den första hunskapen ont. liuets uppbou år
det av största vikt att i det unga sinnet genast en hög och helig upp-
fattning av Guds anordningar väckes. Moderskapet måste framstå som

en hög oc,h helig, av Gud given uppgift. Den första upplysningen borde
bli till en rhelig timme för barnet. Flickan skall genast vid detta första
tillfelle uppfyllas av en djup vördnad för den egna kroppen, som också

en gång kan bli en livets kalla. I gossen skall, i förening med vördnaden
för moderskapet, den ridderliga vördnaden för kvinnan väckas, en vörd-
nad som han skall lära sig bevisa mot varje flicka och varje kvinna.

Om alla barn skulle få en sådan första >sexuell, upplysning, vore
mycket vunnet. Det är d:å.rfor alla föräldrars beliga plikt, att. de, så

långt det står i deras makt och förmåga, sörja för, att deras ,barn inte
gå miste om denna ovärderliga hjälp och att de inte genom föräldrarnas
försumlighet eller oaktsamhet få den första kunskapen ur orena kallor.
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Vid hela uppfostran måste man lägga stort värde på att barnet tar
sig uördnad. för Gud ocb bans beli.ga uilja och avsky för allt som är synd
och honom misshagligt. Här har tanken på den allvetande Guden och
andakten till skyddsängeln sin stora betydelse. Framför allt böra barnen
lära känna och älska Kristus och. redan som barn folja ha.rs föredöme,
då han ju själv blivit ett ibarn, för att även visa barnet vägen.

Barnet skall på grundvalen av denna religiösa hållning ifrån början
vänjas vid lydnacl ocb pliktuppfyllelse. Det som är plikt eller har givits
befallning om skall inte mera diskuteras. Om barnet på detta sätt lär sig

att självklart infoga sig i en sann ordning och att respektera den, också

om den kräver personliga inskränkningar, skall det senare också lättare
foga sig in i Guds ordning, även när det kostar självförsakelse och själv-
övervinnelse. Den sämsta förberedelse man kan ge ett barn för de svåra

påfrestningar, som senare äro att våita pä det sexuella området, är att
låta det få sin vilja fram i allt och att lä:a det i allt välja och bestämma

efter den så f<;rdärvliga regeln: >Jag tycker om 
- 

jag tycker inte om.>>

Om barnet inte lär sig ifrån sina första år att kunna motstå en lockelse

till njutning, om det inte lär sig att kunna åäga nej till sina egna önsk-
ningar, också när de äro berättigade, om det t. o. m. får ohindrat ge

efter för sina oordnade begär, då skall det senare knappast kunna mot-
stå den vida större sexuella lockelsen. Att försumma denna uppfostran
till försakelse och offervilja betyder därför att taga på sig ett förflrligt
ansvar.

Viktigt är en konsekvent uppfostran till en självklar blygsambet i
förening med sund naturlighet och stor renlighet. Det måste helt enkelt
bli självklart för barnet att y^r^ blygsamt och anständigt. Fel mot blyg-
samheten och anständigheten skola inte stämplas som svåra synder, ty
de äro det inte, i synnerhet inte hos barn, men de skola med godhet
rättas och eventuellt straffas som olydnad, därför att barnet gjort något
som det var förbjudet att göra.

Naturligtvis måste de, som ha barnets uppfostran om hand, aak-a över
att det inte råkar ut för förförelse. Om så behöves måste det uurnas
för sådana, som vilja beröra det på opassande sätt, och det måste fä veta,
vad det vid sådana försök har att göra.

Senare i pubertetsåldern gäller det, att hjälpa de unga fram till inre
säkerhet ocb fasthet Ty nu bli de, i synnerhet gossarna, utsatta för
stora påfrestningar direkt på det sexuella området i följd av den psyko-
fysiska utvecklingen, miljöinverkan, direkta försök till förfOrelse o. s. rr.
Mot detta hjälper i längden blott den säkerhet och fasthet de själva
bära inom sig. Man måste därför ge dem inre säkerhet genom en lugn
förklaring över mognadens självklara följder för den kroppsliga utveck-
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lingen. Gossen i synnerhet skall veta att d€t inte mer gäller lek och

tanklös eftergivenhet, utan manlig strävan och självtukt, att leda fanta-
sien och tankarna bort från detta område och sysselsäfta dem pä annat
håll. Klart och tydligt skola de unga nu också veta, vad som är synd

på det sexuella området och vad inte, och i samband med den fulla upp-
lysningen måste det stå fram som självklart att allt könsumgänge utan-
för äktenskapet är synd. Just denna självkontroll över fantasi' och tanke-
livet spelar en avgörande roll. Nu gäller det att lära sig en andlig ,hygien

- men om denna viktiga detalj av den sexuella uppfostran skola vi mera

tala i en senare uppsats.
För flickor gäller naturligtvis liknande. De skola framför allt lära

sig fasthet mot de växlande stämningarna och inte låta sig av dem hindras

i sin pliktuppfyllelse och det rätta förhållandet till sin omgivning. Kan-
ske att de också måste lära sig att stå emot ett alltför stort intresse för
vackra klader och smycken, och framför allt att inte låta lyxbegäret
växa inom sig.

Både flickor och pojkar behöva pL detta stadium särskild band'ledni'ng

till uilje- ocb haraktärsilaning, så att de få allt större klalhet över sig

själva och bli allt mera målmedvetna i sin egen självuppfostran. De
måste själva fatta den fasta viljan att förbli 'kyska och att motstå fres-
telserna, och detta inte blott av rent natudiga skäl utan först och främst
och till sist av en helig gudsfruktan, som säger; ujag vill inte synda>;
av en djup vördnad för Guds verk, som de inte vilja van'helga; av heligt
intresse fOr Guds och Kristi stora planer, som de inte vilja göra om intet;
av djup ansvarskänsla, som kräver att de troget bevara den kroppsliga och

andliga kraft som är dem given till den insats Guds ordning avser, och
att de inte slösa bort denna stora skatt i små portioner till intet gagn

utan tvärtom till sitt eget och andras fördärv, att hålla den samlad och

välfylld i beredskap för den avgörande insatsen, antingen till grundläg-
gandet av en kristen familj eller till andra stora livsuppgifter, i synnerhet
också i Kristi rikes tjänst.

Naturligtvis skall man inte försumma alla de naturliga bjAlpmedel som
bjudas, för att hjelpa ungdomarna så oskadda som möjligt genom de

svåra utvecklingsåren. Därom har jt fackliteraturen många goda råd
att ge. Men alltför ofta glömmer denna det mest väsentliga: att ung-
domen måste ledas fram till nådens kiillor och lära sig att rikligt begagna

de nådem,edel, som Kristus har lagt i sin Kyrkas händer, framför allt den

religiösa undervisningen, det heliga mässoffret och de heliga sakramenten,
i synnerhet botens och altarets heliga sakrament. Där finna de unga
övernaturlig upplysning och övernaturlig kraft och fasthet, där finna de

framför allt möjlighet till au. A@r komma till själslig jämvikt och frid
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efter hårda strider, som kanske tillfogat dem djupa sår. Där i Kyrkan
möta de Kristus och lära sig, att need honom och i hans anda såga

ett fullt och ärligt ja till Faderns skaparevilja och till Gudsrikets ordning,
och där lära de sig förstå, att de just genom *t pä detta livsområde
föra en ridderlig kamp och vinna segern med Kristus, ha ett avgörande
tillfalle att utvecklas till fullvuxna och andligt mogna medborgare i
Guds rike.

I Katolska kyrkan möta ungd,omarna också Flerrens rnoder
M a r i a. Det höga mänskliga ideal, som ihon förkroppsligar och som
nåden förverkligat i henne, väcker hos dem djup vördnad. Den oöver-
tråffade fullkomlighet av ädel kvinnlighet, som hon utstrålar, talar mäk-
tigt till deras egen ridderlighet eller väcker hos dem den livliga önskan
att efterlikna och efterleva henne. Den stora moderliga förståelse, som
hon visar, inbjuder till öppet förtroende. Någon icke-katolik har en
gång skrivit: >Man märker det tyvårr i vära dagar alltf.ör väI, att inte
mer en Madonnabild hänger på väggarna av vära flickskolor.> Må vår
katolska ungdom inte'blott behå,lla Madonnabilden på väggen, utan också
alltmera växa till i sann Maria-vördnad och Maria-andakt, då blir nog
den sexuella frägan för deras del till slut lyckligt löst.

Som avslutning sammanställa vi några riktlin jer angäende
den sexuella upplysningen i trängre mening, sådana

de katolska auktoriteterna och auktorernalo uppställa dem:

t. En ingående beskriuning au sexualorganen och deras funktioner är
inte alls nöduändig varken för barn eller ungdomar i pubertetsåren. De
Iängta heller knappast efter en sådan upplysning och äro ofta tämligen
likgiltiga mot den. En sådan upplysning, i synnerhet om den ges som
>sexualupplysningen>> helt enkelt, kan t. o. m. vara skadlig, då den
ensidigt riktar uppmärksamheten på det fysiologiska och ger intryck av,
att hela frägan till slut blott är ett biologiskt spörsmål och ingenting
mera. En sådan upplysning framgär också vanligtvis av en tämligen
materialistisk inställning och för till en sådan. Den kan kanske ,bidraga

någon gång till kroppens hälsa, men skadar lätt själen. Detta är inte
blott de katolska pedagogernas mening, utan en sådan ,upplysningr>
avböjes också av andra klart och tydligt, som t. ex. av Sexualkongressen
1929 i Köpenhamn, vilken fastslog: >Sexualpedagogikens paroll kan icke
mer vara: upplysning, utan måste låta: uppfostran.>

Detsamma betonar påven Pius XI i sin rundskrivelse om ungdomens
kristna uppfostran: >En vida utbredd villfarelse göra de sig skyldiga

'o;[fr i synnerhet H. Schilgen: t]m ilie Reinheit iler Jugenil. Diisseldorf 1928.
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tilI.. . som inbilla sig kunna beskydda ungdomen mot sinnlighetens faror
enbart genom natudiga medel, genom en förmäten och förhastad sexuell

upplysning, t. o. m. på ofientlig väg, av alla utan undantag. Ja, det

finnes en ännu värre rnetod, nämligen den som går ut pä att under någon

tid utsätta de unga f.ör farliga tillfallen, för att såsom det heter vänja
dem vid dessa oc,h härda sinnet mot farorna. Denna svåra villfarelse
härleder sig av att man icke vill erkänna människonaturens medfödda

svaghet och att man ,bortser frän den 'andra lag', om vilken Aposteln
talar och som 'strider mot Andens lag', samt att man misskänner erfaren-
hetens lärdomar, vilka tydligt visa, att försyndelserna bland ungdomen
icke så mycket bero på okunnighet som på en svag vilja, utsatt för far-
liga tillfällen och berövad nådens bistånd.>11 Och i sin rundskrivelse om

det kristna äktenskapet skriver Pius XI t. o. m. beträffande de fullvuxna:
>Den sunda, religiösa undervisningen om äktenskapet skall noga skilja
sig från den överdrivna fysiologiska uppfostran, med vilken våra dagars

äktenskapsreformatorer föregiva sig komma makarna till hjälp. Dessa

spilla många ord på fysiologiska företeelser, av vilka man bättre lär kon-
sten att skickligt synda, än man hämtar kraft till ett rent liv.>t'

2. Den upplysning, som kräves måste framför allt ge den rätta kristna
synen på sexualliuet, sådan vi framställt den i första delen. Denna under-
visning skall ske inom ramen av hela den kristna uppfostran, inbyggd i
hela den kristna tanke- och motivvärlden.

3. Den ncera speciella upplysningea om livets tillblivelse, moderskap

och faderskap måste och bör visserligen ges, men detta skall principiellt
ske i.ndiuiduellt ocb priuat, helt i anpassning till den enskilda unga män-
niskans utvecklingsgrad och särskilda behov. Man bör ta hänsyn till,
vad just den enskilde måste veta och i vilken mån han är i stånd till
att tillgodogöra sig det som säges.

4. Denna välavpassade upplysn'ing måste ske graduis, den får inte ges

på en gång och inte helt enkelt hällas ut över barnen utan åtskillnad.
Det måste noga tas hänsyn till de ungas ögonblickliga psykofysiska och
andliga utvecklingsstadium. Men redan barnets första allvarliga fräga
måste få ett riktigt och ärligt svar, som innehåller just så mycket som

det för tillfallet behöver, och som lämnar löfte om vidare upplysning,
när den önskas eller behöves. Härvid förutsättes naturligtvis att upp-
fostraren själv är väl förberedd pä att kunna svara enkelt och bestämt
oc,h att han därför ,evenruellt måste förbereda sig genom att studera lamp-
lig litteratur. Det viktigaste år att uppfostraren vid dessa upplysningar

tt Pius XI: Randskriaelse on ungdomens krhtna ufffostran.Lahtis 1930, sid. 30 f.P loc. cit. sid. J0.
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förmår inge de unga förtroende. Om han lyckas härmed, är det svåraste

vunnet.
Vid denna upplysning skall man undvika alla ord, som äro förenade

med en låg föreställning. Därför använde man inga jämförelser ur djur-
vädden. Hänvisningar till växtvärlden göra samma tjänst. Huvudsaken
ar att ge barnen en hög uppfattning om moderskapet. Det är också av

stor vikt att man ger dem anvisningar, hur de skola förhålla sig i avse-

ende på denna nya kunskap. De skola klart veta, att det inte är synd

att tänka på det de nu hört, rnen att de inte onödigt skola tänka därpå

eller tala därom, i synnerhet inte med andra barn eller med utomstående'

utan i dessa frågor alltid vända sig förtroendefullt till sina uppfostrare,
normalt alltså till far eller mor.

5. Yad tidpunkten f.ör denna upplysning beträflar framhålles från
katolskt håll enhnlligt, att barnets och de ungas allvarligt menade frågor
alltid skola besvaras i enlighet med de ovan anförda reglerna. Idealet

vore, mena de katolska auktorerna, om den fulla upplysningen, alltså
också om faderskapet, kunde uppskjutas så långt som möjligt, tills den

fulla psykofysiska mognaden hos de unga uppnåtcs. Men ingen gör sig

heller någon illusion över, att det i vär tid i de allra flesta fall vore för
sent. Ty den viktigaste regeln vad tidpunkten beträffar måste vara den,

att en obehörig upplysning, i synnerhet en sådan som kommer frän gatan

eller andra orena källor, absolut måste förekommas, så långt det över-
Fruvud taget år möjligt. I detta avseende säger en framstående kateket:
>Nu för tiden är det mycket sällan fallet att de unga äro skyddade mot
oren upplysning. Då gäller grundsatsen: Bättre än en sådan oren upp-
Iysning är varje upplysning från goda, kristna föräldras sida, hur brist-
fällig denna än må vara.>13

Så snart alltsi fara för en sådan obehörig upplysning föreligger eller
i det konkreta fallet kan anses föreligga, måste uppfostraren själv ta ini-
tiativet och meddela den kunskap, som för ögonblicket behöves och till-
fredsställer, med löfte att s€nare säga mer, om de vilja veta mer. Bar-
nen 'bli då övertygade om, att de alltid kunna vända sig till samma

kalla med sina funderingar och svårigheter, utan fruktan att bli besvikna,

och att de darfOr inte behöva intressera sig för andra källor.
Ett mycket lämpligt tillfalle för upplysningen om moderskapet är

givet, när modern eller en annan nära släkting väntar ett barn och de

unga redan kunna anses vara så mogna och intresserade att de latt komma
pä ftägan själva eller lätt komma i fara att få upplysning av andra.

6. Veru skall nu ge clenna upplysning? - 
Föräldrarna äro självskrivna

för denna heliga uppgift eller, i fall f<;raldrar fattas, den uppfostrare
tt M. Gatrerer: Katechetik Innsbruck 1931,sid,649.
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som närmast har hand om barner, Naturligtvis få föräldrarna anförtro
denna uppgift åt någon annan, men de skola då se noga till, att den be-
tråftande är sådan att de fullt kunna lita på honom framför allt också
i religiöst avseende. Det skulle betyda ett helt orättvist övergrepp på
föräldrarnas heliga rättigheter, om de skulle tvingas, av vilken makt det
än vara månde, att utlämna sina barn till en sexuell upplysning, som
inte följer de kristna grundsatserna. Därför inskärper påven Pius XI i
sin ovannämnda rundskrivelse om ungdomens kristna uppfostran i sin
tur påven Leo XIII:s allvarliga förmaning: >Föräldrarnahava av naturen
rätt till barnens uppfostran, varjämte de äro förpliktade att se till, att
barnens uppfostran och undervisning överensstämmer med det måI, för
vilket de genom Guds nåd mottagit ,barnet. . . Därför böra föräldrarna
energiskt bemöda sig om am göra sitt ,bästa för att förhindra varje på-
tvunget ingripande på detta område och uran att giva efter sörja för,
att de äro i stånd att uppfostra sina barn på det rätta kristna sättet och
under inga omständigheter låta dem besöka sådana skolor, .dår fara f.öre-
ligger för att de skola insupa ogudaktighetens fordärvliga gift.>la

Föräldrarna borde dock inte så lätt dispensera sig från denna heliga
uppgift att själva ge sina barn den rärta sexuella upplysningen. Just här
kunna och skola de bevisa sin trohet mot det heliga kall som Gud givit
dem. Om de i denna sak visa sig verkligen som en far och en rnor, skole
de skapa den bästa förutsättningen för ert gott forhållande mellan sig
och sina barn också för de åren, då spänningen rnellan föräldramyndig-
het och barnens rätt till personlig frihet blir som starkast.

J. Gerlach.

" Ioc, cit. sid. 17. Leo XIII: Encyklika Sapientiae cbrisriande, to/, 1g90.
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FRÄN xÄcnn vÄnMLANDSKYRKoR.

J allmänhet, intaga inte Värmlands kyrkor någon särskilt framstående
I plats i konstnärligt avseende. De bevarade medeltidskyrkorna aro fä,
och gamla klenoder i målning och skulptur är det jämförelsevis ont om.
Det vackra landskapet har nämligen länge ,hört till de fattigare i Sverige.
Det låg avsevärt isolerat från de delar av vårt land, dit tyngdpunkten
av vårt politiska liv var förlagd (mälarprovinserna), och den kyrkliga
och materiella kulturen hade svårt att uppnå någon riktig blomstring
i provinsen. I det medeltida Värmland, som i kyrkligt avseende hörde
till Skara stift, funnos inga städer eller klqsteranläggningar, således inga
betydande kulturhärdar. Landskapets karaktär av skogsbygd gjorde, att
kyrkorna oftast byggdes av trä; materialets ovaraktighet och försam-
lingarnas tillväxt ha nödvändiggjort ny- eller ombyggnader, och för det
mesta brukar en nutida värmländsk kyrka vara den andra eller tredje i
socknen. Inventarier från en äldre, utdömd kyrka ha i flera fall vandrat
över till en nyare, men å*killigt, ja det mesta, har utan tvivel förkommit.
Mycket gammalt och värdefullt ,har gått förlorat genom likgiltighet,
oförstånd och pietetslöshet av yngre släkten. Att Värmland är så konst-
fattigt. beror iu-te minst på 1800-talets vandalism, denna vandalism, som
hårjat så svårt i Västsverige och som gjort sitt bästa att förstöra de tidi-
gare seklernas kärleksfulla arbete.

Till de Värmlandskyrkor, som det verkligen lönar mödan att besöka,

hör emellertid F{ammarö medeltidskyrka, Norra Ny 1Z00-talskyrka samt,
underligt nog, Fryksände 1800-talskyrka.

Harnnrarö hör till vära, fi bevarade medeltida träkyrkor. Ur-
sprungligen rhar den bestått av ett rektangulärt långhus och ett lägre
och srnalare, i öster rakt avslutat kor. Den är en s. k. blockhuskyrka
eller knuttimrad kyrka; den ir med andra ord, liksom alla vära bevarade
träkyrkor utom Fledareds stavkyrkal, byggd av liggande timmer. Till
det yttre har kyrkan en vacker röd spånbekladnad; innertaket har haft
klöverbladsliknande genomskärning (s. k. trefas): i mitten ert halvcirkel-
format tunnvalv, på båda sidor omgivet. av fjårdedelscirkelformade valv.
För att f.ä en rätt. föreställning om kyrkans ursprungliga yttre och inre
utseende ,bör man besöka Södra Råda högintressanta ödekyrka, belägen
i sydligaste Värmland, nära gränsen till Västergötland, vilken kyrka har
sin ursprungliga plan och utsmyckning ovanligt väl bevarad.e Flammarö

' Ordet stavkyrka betecknar en kyrka, byggd av stående timmer.2 Beträffande denna kyrka se Nordber g: Södra Råda gawla kyrka,suenska forn-
minnesflatser N:o 4, 1927. \

118



Från några uärmland.skyr kor

torde yara att, datera till samma tidsepok som denna kyrka, d. v. s.

slutet av 1200-talet eller början av 1300'talet. Liksom Södra Råda blev
Hammarö kyrka invändigt prydd med färgglada målningar. Målningarna
i Södra Råda äro tämligen oskadade; av målningarna i Hammarö äterstä
egendigen bara östra korväggens framställning av Treenigheten (>Nåda-
stolenr: Gud Fader, sittande på en bänk och hållande korset med Fräl-
sarenl över Kristi huvud synes duvan, den Helige Andes symbol) och
västra korväggens bild av Jungfru Marie kröning. Alldeles samma motiv,
ehuru bättre utförda, återfinnas på korväggarna i Södra Råda, och man
har ansett målningarna i Hammarö vara en mera rustik efterhärmning
av det eleganta bildgalleriet i Södra Råda. Ursprungligen ha både koret
och långhuset i Flammarö, ,liksom i Södra Råda, varit prydda med mål-
ningar. Dessa blevo tyvärr överlimmade år 1822. >Hela denna medeltid
ända till dess romanska skede skulle nu utplånas med Malsjö-lim! Vilket
nidingsdåd! Rationalismen med sin tarvliga vitmening var herre över
den medeltida uppbyggliga konsten>, utbrister Ffammaröns skildrare,
dr John Börjeson, och häri måste man av hjårtat instämma.

Av Hammarö kyrkas medeltida inventarier må nämnas ett vackert
Mariaaltare med en skulpterad madonna från omkr. 1i00 och ett sakra-
mentshus, vars yttervä ggar ha målningar, föreställande änglar med hostia

och kalk. Pä 1700-talet blev kyrkan, med användande av den ursprung-
liga byggnadstekniken: liggtimmer och spånbekladnad, utvidgad till
korskyrka och forlangd åt väster. Det medeltida långhuset blev då kor
och det medeltida koret sakristia. l74s fick kyrkan sin nuvarande altar-
prydnad, ett barockarbete i traditionell stil med en skulpterad korsfäs-
telsegrupp och ett rikt ramverk av pilastrar och akantusrankor. Om
1800-talets framfart i kyrkan är intet gott att säga. 1822 blevo som

sa$ de medeltida målningarna överlimmade, så när som på de bevarade

fragmenten på östra och västra korväggarna, och vid en grundligare om-
daning vid århundradets mitt ersattes den gamla stilfulla spånbeklädnaden
av en tråkig, vitmålad ,brädfodring (liksom fallet var på många andra
håll i Värmland, t. ex. i övre Ullerud och Ransäter). Genom pietets-
fulla restaureringar ären 1929 och 1934 har kyrkan dock i viss mån
äterf.ätt sitt gamla utseende; den är sålunda till det yttre ånyo spånbe-
klädd. Nu ter sig den lilla lantkyrkan med sin pittoreska klockstapel
helt förtjusande ut, särskilt en julidag, då de vita jasminerna stå blom-
mande rnot de röda timmerväggarna.

Den medeltida blockhuskyrkan, byggd av liggande stockvirke och
försedd med rödmålad spån:beklädnad, har i Värmland fått en d\ekt av-
läggare i 1600- och 1700-talens vanliga korskyrka, också den av liggande
timmer och spånbeklädd men med flera och större fönster. Vackra exem-
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plar av denna kyrkotyp äro östmarks, Nyeds, Långseruds, Visnums, Ny-
sunds, Karlskoga och Svanskogs korskyrkor; Ekshärads och Norra Ny
långhuskyrkor kunna även sägas tillhöra typen. Norra Ny kyrka har ett
harligt 'läge i Stöllet vid Klarälvens östra strand (inom parent€s sagt kan
man knappast göra en bättre semesterresa än en cykeltur i den vackra
Klarälvsdalen; dess präktiga gästgivaregårdar, särskilt de i Stöllet och
Finnskoga-Höljes, åtnjuta en välförtjänt berömmelse). Kyrkan är byggd
17 6J men har 6öregätts av en eller flera äldre kyrkor. Högaltaret prydes
av en skulpterad altaruppsats i pompiis barock, föreställande korsfästelsen,

uppståndelsen och himmelsfärden. Från medeltiden stamma några ytterst
intressanta inventarier. En sittande S:t Olovs-bild erinrar om att en av
de förnämsta pilgrimsvågarna till S:t Olovs skrin i Nidaros gick genom
Klarälvsdalen; Olovskulten var rnedeltiden igenom levande i Värmland.
Märkliga äro N'ora Ny kyrkas madonna -oc,h altarskåp. Madonnan
tillhör samma senromanska svenska skulpturskola som t. ex. madonnorna
i Fröskog i Dalsland och Glava i Värmland och är troligen att datera till
senare helften av I2}}-talet. Vår Fru i Norra Ny utmärker sig både för
sitt jämförelsevis välbevarude skick och sin höga konstnärliga kvalitet.
Hon vinner helt främlingens hjärta genom sin milc allvarliga och sant
moderliga uppsyn och sin friska, okonstlade charm. Himladrottningens
son är framställd som en miniatyrkonung, med handen lyftad till väl-
signelse.

Altarskåpet i Norra Ny är sengotiskt - troligen från omkr. 1t00 
-och har i mitten en skulpterad framställning av Kristi nedta gande frän

korset. Det är ett rätt klumpigt arbete. Desto intressantar€ äro dess båda
dörrar med var sin målade kvinnofigur 

- Sankta Birgitta och Sankta
Helena (Elin) av Skövde. De båda högresta, slanka kvinnogestalterna
med sina fomida klänningar, sina bländande vita dok och sina stora,
skimrande guJdglorior göra på åskådaren intrycket av uppenbalslsgr -påminna de inte om dessa >högborna jarlaihustrur>, varom ett isländskt
kväde talar? S:ta Birgitta, sierskan, författarinnan till de berömda Uppen-
barelserna och stiftarinnan av birgittinerorden, håller en bok och en gås-

penna i händerna; detta är helgonets vanliga attribut i den kyrkliga
lronsten och syftar på hennes författarverksamhet. S:ta Flelena, den
fromma änkan i Västergötland, som blev dräpt vid Götene kyrka av
sina ovänner och fick sin grav i Skövde kyrka, var skyddshelgon för
Skara stift, till vilkef ju även Värmland hörde. Det svärd, som hon på
bilden håller i högra handen, syftar på hennes martyrdöd; boken med
det avhuggna fingret, som hon bär i vänstra handen, syftar på följande
episod i hennes legend: >På hennes dödsdag gick en blind efter solens

nedgång vägen fram, och då han nalkades den plats, där hon blivit d0dad,
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t. Hammarö kyrka.

2. Hammarö kyrka, Maria-
altarer.

l\,ladonnabilden är medcltida; de
båda dörrarnas målningar, före-
ställande Moses och Aron, här-
starnma lrån 1700-talet. Foto: Eric
Carlsson, Skoghall.



3. Vår Fru i Norra Ny.

Foto: Enar Rundh, Stöllet.



4. Altarskåpet i Norra Ny. Från vänster till höger: Sankta Birgitra, korsned-
tagningen, Sankta Helena av Skövde.

Foto: Enar l{undb. Stöllct.



5. Mittpartiet av altarskåpet i Fryksände. Vår Herre, omgiven av

Sankt Erik och Sankt Olov.

Foto: Victor Larsen, TorsbY.



Från några uärmlan d.skyr kor

såg gossen, som ledde hans steg, hur det lyste liksom av ett ljus, som
brann i en buske. Och då han på den blindes befallning noggrannare
efterforskade, varifrån denna eldglans kom, fann han i törnbusken den
saliga Helenas avhuggna finger tillika med den ring, som hon fört med
sig från det heliga landet. Då den blinde vidrörde denna och så förde
handen bestänkt med hennes blod upp till sina ögon, skingrades strax
det forna töcknet, och han fick sin syn igen.>>

I Fryhsände blev den vackra träkyrkan f.rän 1700-talet riven på lS90-
talet, då den nuvarande stora treskeppiga kyrkan byggdes. Denna röda
tegelkyrka i nygotisk stil är 

- 
det måste medges 

- på sitt sätt impone-
rande. Emellertid skulle den vara fattig, om inte tre klenoder från den
rivna kyrkan förvarades där: altaruppsatsen och predikstolen, vackra
barockarbeten frän t7}}-ta[et, och framför alk det ståtliga, välbevarade
altarskåpet från senmedeltiden. Dörrarna till detta altarskåp ha mål-
ningar, framställande den lidande Frälsaren och en helig biskop, vilken
trampar på två små rnansfigurer, ur vilkas sargade pannor blodet flödar,
och vid vars sida står en tredje mansfigur, hållande en kalk med vin -ett ytterst sällsynt ikonografiskt motiv. Mittpartiet (>corpus>) har tre
skulpterade figurer, lysande i polykromi och stark förgyllning: i mitten
Vår Herre, framställd som en krönt konung, sittande och hållande spira
och riksäpple i händerna; till vänsrer S:t Erik, skägglös, med svärd och
palm; till höger S:t Olov, skäggprydd, med yxa och pokal samt tram-
pande på trollet >Skalle>. Sveriges och Norges helgonkonungar frarn-
ställas nämligen under senmedeltiden ofta tillsammans 

- 
kan man tänka

sig en bättre symbol för de båda landernas samhörighet?

Tryggue Lundån.
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ETT VÄNNNTÄXOSKT LOKALHELGON.

lfäkonar saga Håkonarsonnr, författad av den isländske historie-
I Iskrin"ten Sturla Pdröarson (1214-1284),en brorson till SnorriStur-
luson, berättar om den norske konungen Håkan Håkanssons krigståg i
Värmland är I22J. Av sagans skildring fär rnan en rätt god föreställning
om den väg som konungen och hans här togo. Då man överskridit grän-
sen mellan Norge och Värmland, kommer man först till de gårdar, som
heta Morast; sedan fortsätter man längre fram i Eda och gästar byn Mellby,
och därifrån beger man sig till Ny och Arvika. De bönder, som bedja om
nåd, slippa att f.A sina gärdar brända, rnen mot de motspänstiga visas
ingen pardon. >Därpå>, berättar sagan, >ryckte konung Håkan med
hela hären längre fram genom Värmland. Bygden blev bränd, d;r de

drogo fram, men ingenstädes fann man folk hemma. De drogo ända ned
till Glava-bygden och brände, men då konungen var pä den gård, som
heter Knoll, kom det bönder till honom, vilka bådo om misskund å

inbyggarnas vägnar oc'h helt gåvo sig i konungens våld. Och eftersom
Ribbungarna icke hade varit där i trakten, tog konungen emot förlik-
ning, och de gåvo honom åtta man i gisslan, som följde konungen hem
till hans land. Konung Håkan vände därpå tillbaka hemåt och var om
natten i Strand, där man icke hade brånt, hos bonden Gils.l Värm-
länningarna säga, att en helig man vid namn Torger ligger begraven
där. (Svå segja Vermar, at Far hvili heilagr maör er borgeirr h6t.)
Konungen for därifrån om morgonen, och de brände, där de tågade fram,
ty ingen kom för att bedja om nåd. Nästa natt var konungen i Sulvik
nära Köla, och morgonen därpå foro de till den bygd, som heter Flolme-
dal.>2

Skildringen är av stort intresse för kännedomen om Västvärmlands
bebyggelse under denna tid. Ännu bestående socknar och gårdar som
Morast och Mellby i Eda, Ny, Arvika, Glavas, Knoll (gård i Glava),
Strand ooh Sulvik (gårdar i Älgå socken), Köla och Holmedal äro här
nämnda för första gången. Konungens ffud er skildrad med en osviklig
noggrannhet i de geografiska detaljerna. Man kan på kartan följa hans
färd från Arvikatrakten söderut längs Glafsfjorden, d;rifrän norrut rill
Sulvik och till sist västerut till Holmedal i Nordmarks härad. Till grund

t I handskrifterna benämnes denne bonde dels Gils, dels Gisl. Båda namnen voro
vanliga på medeltiden.

" Fornrnanna sögur. Bd, 9,
Codex Frisianus,1877, s. 449.

3ts f. - Flateyjarbok, bd 3, 70f.-
t Handskrifterna ha namnformerna

ndrnnen i Yärmlands län, del 4, s. lo.
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för Sturlas berättelse ligger uppenbarligen en skildring, utförd av någon
av de män, som voro konungen följaktliga. Av alldeles särskilt intresse

för den svenska kyrkohistorien är notisen om det eljest fullständigt okända
värmländska ,lokalhelgonet Sanh-t Torger i Strand.

Vem var denne Torger, vilken vördades som helgon av folket vid
Glafsfjorden? Vi kunna nog aldrig hoppas att fä den frågan esvarad.
Håkan Håkanssons saga år veterligen den enda medeltidsurkund, som
nämner honom, och vad vi få veta är blott hans namn, hans gravplats
och det faktum, att han ansågs som helgon. Hans levnad ftrar väl in-
ftllit,pä 1100-talet, men det är också allt som man kan våga säga därom.
Han är blot ett skugglikt bygdehelgon såsom Ingemo, Karlung eller
Sven i Arboga, ett av folket kanoniserat helgon, vars rykte aldrig trängt
utanför den egna hembygden, vars legend aldrig upptecknats och vars
liv och gärning så småningom höljts i total glömska. Flans namn har
räddats ät eftervärlden blott emedan en gästande främling ihågkommit
och antecknat det.

1700- och 1800-talens topografiska författare ha emellertid velat veta
mera om den helige Torger; de ha ej nöjt sig med sagans torftiga notis
utan sökt konstruera fram Torgers livs historia. Utan det ringaste stöd
av någon historisk kella och utan att antöra ens det svagaste bevis på-
står Erik Fernow isin Beskrifning öfuter Värrueland (tryckt 1773), art
Torger kom för atr förkunna den kristna tron för de hedniska värm-
länningarna men blev ihjälslagen på grund av sitt fanatiska och hänsyns-
lösa uppträdande, ja han identifierar honom t. o. m. med Olov Tryggves-
sons svåger Torgeir, utan att besinna, att denne stupade i slaget vid Svol-
der. >En widskepelig Efterwerld>, skriver Fernow helt snusförnuftigt,
>g.iorde honom til et Helgon, som lange dyrkades både i Värmeland
och i Norrige, fast han i sin lifstid lärer på bägge ställen uträttat ingen
ting, om icke at gifqa dem en afsky för Christendomen.>a Även Ham-
marin, författaren till Carlstads stifts berd,aminne (1846) fasthåller, att
Torger var en missionär och gissar för sin del, att han var en av Adal-
vard den äldres medhjälpare; dock förkastar han Fernows orimliga hypo-
tes om identiteten mellan helgonet Torger och Olov Tryggvessons svåger.5

Ännu i antikvitetsintendenten Nils Gabriel Djurklous kulturhistoriskt
så värdefulla anteckningar flän sina forskningsresor i Värmland 1866-
67 läsa vi: >Troligtvis var denne helige man en af kristendomens första
förkunnare här i orten, och då man var så mån att visa grafven för den
norske konungen till börden norrman.uu Kempe-Apelqvist-Sjögrens

t Fernov, a. a. sid. 90 f.
u Hammarin, a. a, del 1, sid.7,
u Dlurklow: Bitlrag till taestra Vermlands antiquarhka topografi, handskrift i

Vitterhetsahademiens bibliotek. Sid. 88.
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Suerige (191t) äterger dessa äldre författares uppgift, att, Torger varit
Värmlands förste apostel.T Dessa lösa, ogrundade påståenden om Torgers
person och verksamhet sakna givetvis allt värde för den kritiskt arbetande
forskningen.

Vid vägen mellan Sulvik och Ränkesed i Ä,lgå socken ligger en of.f.er-
källa, benämnd Torgeskällan. Källan nämnes första gången i den värm-
landsbeskrivning, som författats arr prosten Erland Hofsten (16rl-
VV).8 Hofsten tolkar Torgeskällan som Tor guds källa, en etymologi,
som är alldeles omöjlig. Även Fernow nämner denna källa och uppger,
att den ansetts som helig och besökts av offrande pilgrimer.e Varken
Hofsten eller Fernow ha kommit på den tanken, att källan kan ha något
att, göra med Sankt Torger, begraven i samma socken.lo Djurklou, som
också omnämner Torgeskällan, denna offerkalla i Sulvik, >som af folket
anses för helig>, vågar dock en gissning i denna riktning: >Thorgeir
eller i Vermland ännu i rnannaminne Thorger och Thorge år ett, namn,
som starkt erinrar om den helige man hvars graf är l22J wisades för
konung Håkan Håkansson då han den 26 januari gästade hos bonden
Gils eller Gisl i Strand.rrll Även i Suerige antydes något liknande.t2 I
själva verket är det högst troligt, ja sannolikt, att Torgeskällan, ibelägen

vid pass en halvmil från Strand, helgonets gravplats, är uppkallad efter
vårt lokalhelgon Torger. Analogien till de många andra heliga orterna
i vårt land vore i så fall uppenbar. Vartenda äldre svenskt helgon har
ju f.ätt en eller flera källor uppkallade efter sig. Dessa källor ha i regel
förmenats vara upprunna där helgonets blod flutit för ogärningsmän-
nens händer eller dår bärarna stannat med helgonets lik på vägen till

7 Suerige, del t, sid. 371, i22.
" Erland Hof stens Beshrifning öfuter Vermelantl, urg. av Ernst Nygren i

Värmland förr och nu 1917, s. 109.
" Fernow, a. a. sid, 132.
to Fernow identifierar f, ö. sagans Strand med gården Strand i Värmskogs socken,

vilket emellertid klart och tydligt motsäges av sagans noggranna beskrivning av ko-
nungens fard. Djurklou har korrigent felet och visat, att Strand i Älgå socken måste
avses (a, a. sid. 84, 89). Även i Suerige identifieras Strand med gården i Ä1gå, men
underligt nog uppges det här (sid. t22, t6l), *t Djurklou skulle ha placerat sagans
Strand i Glava socken, vilket han icke har gjort. Sueriges antagande (sid. 161), att
namnet Torgeskällan kan ha lancerats av Fernow, är oriktigt, ty redan Hofsten nämner
ju detta namn. Visserligen talar Gyllenius fu 1640 om en Sancte Görans källa i Rän-
kesed (Diarium Gyllenianurn, !tg. genom Hausen, sid. tl), men det är troligt, att
denne missuppfrttat. det. ovanliga namnet Torger eller blivit felaktigt underrättad. -Den intressanta offerkällan är inte bortglömd av ortsbefolkningen. Den fredas som
fornminne, och man har rest en liten minnessten med inskriften: >Torger döpte häo,
Man är sålunda på det klara med, att källan är uppkallad just efter helgonet Torger;
uppgiften om hans förmenta dopverksamhet har man väl fått från de topografiska
författatna, 

- 
således en litterär, ej en folklig, tradition. Källan har en stark vattenådra,

varför folk i närheten därifrån hämtar vatten.tt Dj.trklou, a. a. sid.88.
" sid. t61 f.
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begravningsplatsen, och de ha blivit offerkällor, besökta för sitt hälso-
bringande vatten.l3 Ingenting hindrar, att ofierkällan i Sulvik är just
en sådan helgonkälla och att folksägnen en gång förknippat den med
händelser vid Sankt Torgers död eller jord,aftud,.

Tryggue Lundön.

KAPUCINERNA.'

I\ .t måste anses som synnerligen beklagansvärt, att 1 J 0 0 -talets reforma-
ljtorer varit blinda för det faktum art det redan långr tidigare funnits
sanna reformatorer i Kyrkan, nämligen sådana >som, Iångt ifrån att be-
gagna de andliga ledarnas missbruk och förvärldsligande som förevänd-
ning för en skilsmässa frän den av Gud insatta auktoriteten, fastmer strä-
vade efter att genomföra de nödvändiga förbättringarna i nåra anslut-
ning till dogmen och den Heliga Stolen. För dem som företräda denna
riktning gällde det som princip, att varje förändring, som anrastade det
oföränderliga och gudomliga i Kyrkan: hennes auktoritet och lära, måste
vare utesluten.>>1" Den heliga Birgitta, den heliga Katarina av Siena, kar-
dinal Jim6nez de Cisneros, Brödern a av det. gemensamma livet och De-
votio moderna, franciskanobservanternas reformsträvanden och liknande
rörelser inom andra ordensamfund 

- 
dessa få namn ge tillräckligt be-

legg fOr att den kyrkliga reformtanken fanns långt före Luther, Calvin
och andra.

Men det är å andra sidan sant och lätt förståeligt, art prorestantis-
mens framträdande och snabba spridning mycker bidrog till att reform-

" Följande svenska helgon ha källor uppkallade efter sig: Sigfrid (i Senäte, Husaby,
Utvän8storp, Femsjö, Urshult, Växjö, Ljungby), David (i Munktorp; Sigfrids- och
Davidskällorna ha ansetts som >>dopkällor>), Eskil (vid Strängnäs), Botvid (på Rågö
och i Botkyrka), Erik (i östra Aros), Helena (i Götene och Skövde;, Henr;k 1i R1-
mito), Elov ( vid Borgholm), Torsten (i Lilla Bjurum), Ingemo (i Dala), Björn (i
Klockrike), Ragnhild av SöderLöping och Ragnhild av Tälje, Karlung, Romfar, Sven
(i Arboga); vidare de skåneländska helgonen Magnhild (i Fulltofta), Sissela (i Borrby),
Äke (i Tullstorp), Arild (i Arildsläge), Tora (i Torekov), Enevald (i Sölvesborg)
samt den i Bohuslän vördade konung östen. Se härom bl. a. mina i föregående årgång
av Credo införda uppsarser om svenska helgon,

' Denna artikel om kapucinerna hor till en serie framställningar av de katolska ord-
narna, som sedan flera år tillbaka planlagts av redaktionen, men vars fullföljande fördröjts
genom tidens ogunst. Vi hänvisa till de tidigare publicerade artiklarna: om ordenslivet
under det första årtusendet av J. Gerlach, 1938: lfl ff; om benediktinorden av A. Men-
zinger, 7939: 148 ff; om dominikanorden av F. D. Thorn, 1940: Jl ff, 102 {f; om
jesuitorden av M. Pribilla, 1940'- l9t fr, E. Böminghaus, 1940: 202 fi, Th. van Haag
l94l: 2J ff; om de franciskanska ordnarna av P. Zacharias av Haarlem,7944; llJ fr.

'a L.vonPastorzGescbichleilerPäfiste,FreiburgimBreisgau 1907,4:2,sid. l8i.
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tanken kunde göra så stora framsteg. Den ur Kyrkans eget läger upp-
komna reformrörelsen möjliggjorde kyrkomötet i Trient (lr4t-1t63)
och försökte sedan överallt förverkliga dess beslut. Bärare av denna re-
formrörelse voro, vid sidan av enskilda personligheter som Carlo Borromeo,
ärkebiskop i Milano, Frans av Sales, biskop i Genöve, Gian Matteo Gi-
berto, biskop i Vicenza, och andra, flera nystiftade ordenssamfund som
Oratoriet av den gudomliga kärleken i Rom och den ur detta framgångna
teatinerorden, somaskernas kongregation och barnabitorden, Jesu Sällskap
och kapucinorden. Det är den sistnämnda vi komma att sysselsätta oss

med i denna uppsats. Men i stället f& att ge en överblick över dess

historia och yttre verksamhet, vilket ju inom ramen av en tidskrifts-
artikel knappast kunde ske tillfredsställande och lätt skulle få en form
av billigt självberöm, vilja vi försöka ge våra läsare en framställning av
denna franciskanska reforms egentliga väsen, andliga särart och from-
hetsliv.

Bullan lte et aos ln uineam nxeotn av år 1117 skilde franciskanobservan-
terna slutgiltigt från konventualerna. Reformrörelsen inom franciskan-
orden uppnådde därmed en av kyrkorätten erkänd självständig tillvarelse-
form.2 Men denna framgång hade så att säga köpts för ett icke ringare
pris än observanternas eget ideal. Det alltjämt växande antalet av deras

anhängare nödvändiggjorde nämligen ett samliv i större konvent, där det
inte mera var möjligt att upprätthålla den franciskaruka forntidens och
de första observanternas fattiga och enkla livsform. Det är ur detta läge

som man måste bedöma det steg som togs av observanten pater Matthäus
av Bascio. Han reste i början av är lJzJ till Rom och erhöll dar på sin
ansökan av påven Klementius VII (1t23-1i34) tillåtelse att för sin per-
son bokstavligen få efterleva den helige Franciscus' regel, att bära en

dräkt sådan Franciscus skulle ha burit den och att bland det enkla folket
genom ord och föredöme predika bot och bättring. Som omständighe-
terna lågo till kunde detta exempel knappast förbli utan efterföljare. I
själva verket erhall också en annan observant, pater Ludovicus av Fos-

sombrone, den 3 juli 1!28 genom bullan Religionis zeltts samma tillåtelse

inte blott för sig själv och för sin broder Rafael, som var lekmannabroder,

utan därtill fullmakten att uppta1a hos sig nya bröder. Därmed hade

det rättsliga fundamentet till en ny orden lagts. Visserligen

hade varken pater Matthäus eller pater Lodovicus för avsikt, att helt
skilja sig från observalTterna, utan de önskade eftersträva sitt ideal inom
ordenssamfundet. Det skulle emellertid snart visa sig, att de bästa bland
observanterna kände sig mäktigt dragna att medverka vid denna nya uPP-

" 7fu Credo 1944; sid. lll ff.
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blomstring av det ursprungliga franciskanska idealet. Detta och andra
skäI, som vi senare komma att beröra, blevo anledning till, att den nya
stiftelsen stötte på starkt motstånd hos observanternas ordensledning och
utsattes för all slags fOrfOljelse, så att en fullständig skilsmässa blev ound-
gänglig. Inre svårigheter och bakslag fattades heller inte. Pater Matthäus
av Bascio återvände helt till observanterna. Pater Lodovicus av Fos-
sombrone lat födeda sig av sin äregirighet att föra intriger mot sina med-
bröder. En av de första föreståndarna för den nya ordensgrenen, en be-
römd predikant, utträdde t. o. m. ur Kyrkan och gick över till prote-
stantismen. Men trots alla dessa svårigheter, som gjorde den första perio-
den i den nya ordens historia rätt stormig och äventyrlig, utbredde den
sig snabbt och lyckligt, såsom framgår av den statistik vi längre fram
komma att meddela, och därmed har den också bevisat sin livskraft.

Ideologiskt sett framgår den nya ordens existensberättigande av en
analys av dess f lrfattning. När det nya ordenssamfundet vuxit
tillräckligt till antalet, sammankallade Ludovicus av Fossombrone är lJ29
sina bröder till det första ordenskapitlet i Albacina. Där valdes den första
ordensledningen och lades grunden till författningen. På ordenskapitlet
är 7J36 utarbetades dessa konstitutioner i detalj utan väsentliga föränd-
ringar, de systematiserades och indelades efter föredömet av franciskan-
regeln av är 7223 i tolv kapitel. Denna författning anpassades med tiden
flera gånger för de behov, som ordens vidare utveckling förde med sig,
samt för de fordringar, som den allmänna kyrkolagen uppställde, men
den har intill denna dag bevarat sin säregna karaktär. Den är nämligen
inte någon torr lagbok, utan en avhandling över den franciskanska lev-
naden. Den promulgerar inte kort och gott lagar och bud, utan klader
dem i vackra evangeliska former. Den befaller inte strängt och kallt,
utan förmanar och entusiasmerar med stöd av förträftliga motiv på ett
varmt och innedigt sätt.

Albercinaförfattningen bär titeln F örfattningar för mind.nbröderna 41/

erem.itliuet (Constitutioni d.ei Frati Minori detti tlella uita beremitica).
Denna benämning, som m€ra svarade mot pater Lodovicus' personliga
uppfattningar, slog inte igenom. Redan påven Paul III (Lr34-1149) an-
vände namnet h-apuci.ner (på italienska scappwccini), varmed eremiterna
betecknades i trakten kring Camerino, där orden haft sitt upphov. Sedan

den tiden heter orden officiellt Ord.o Fratrunt. Mi'norum Capuccinorunt -
Minderbröderna kapucinernas orden eller helt enkelt kapucinorden (av-
kortat till initialerna: O. F. M. Cap.).

Hur tänkte sig nu dessa första kapuciner sitt levnadsideal? De
ansågo sig inte som de länge väntade reformatorerna av Kyrkan och sin
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orden; deras strävanden riktade sig helt och hållet på deras personliga
helgelse, på ett så fullkomligt som möjligt förverkligande av det fran-
ciskanska fromhetsidealet. Och vad detta beträffar ha de tillfört den
franciskanska reformrörelsen ett helt nytt element. De tidigare rörel-
serna uppställde som norm för ordenslivet den av pävarna stadgade och
kommenterade regeln av är t223, då de däremot ansågo den helige Fran-
ciscus' testamente och för övrigt hans ord och föredöme blott som källa
för den anda, i vilken regeln borde iakttagas. Kapucinerna däremot
gjorde också iakttagandet av testamentet till sin plikt. Av de 18 bestäm-
melserna i Albacinakonstitutionerna belatta sig 19 med iakttagandet av
regeln, men 26 med den helige Franciscus' testamente, lära och leverne.
I författningen av är lJ36 formulerades denna grundsats i kapucinernas
reform för första gången klart och bestämt med samma ord som vi ännu
i dag läsa i början av konstitutionerna: >Det var vår serafiske faders,
Franciscus, ja, vär Frälsares Kristi vilja, att regeln skulle efterlevas en-
kelt, bokstavligt och utan tydning, såsom redan vära första fäder hava
iakttagit densamma. Därför avsäga vi oss ånyo och för all framtid varje
privilegium eller tydning, som kunde försvaga regeln, hindra dess strikta
iakttagande och på så sätt omintetgöra Kristi kärleksfulla, rättvisa och
heliga avsikt, som Han meddelat genom den helige Franciscus. . , . Som

sanna och äkta barn till vår Fader och Flerre Jesus Kristus, som har åter-
fött oss i S:t Franciskus, skola vi i rikligt mått bliva delaktiga av hans
arv. Därför stadgas att. alla böra iakttaga vår serafiske faders testamente,
som han uppställde kort före sin saliga hädangång, när han, prydd med
de heliga sårmärkena, brinnande av den Helige Andes glöd, längtade efter
vår frälsning. Testamentet utgör för oss regelns tydning och mest vä-
sentliga förklaring. Syftet, varför vår fader avfattat det, var ju att vi
så rent och fullkomligc som möjligt skulle kunna efterleva den regel,
som vi ha lovat hålli. Vår Frälsare talade en gång till judarna: 'Ären I
Abrahams barn, så gören ock Abrahams gårningar.' På samma sätt äro

även vi blott i den mån den helige Franciscus' barn, som vi efterfölja
hans liv och lära. För den skull uppmana vi bröderna att de må bemöda
sig efter bästa förmåg, att efterlikna denne bäste fader, som har givits
oss som ledare, norm och föredöme g€nom sin regel och sitt testamente
lika väl som genom sina glödande ord och heliga gärningar.>3

De som ville betvivla eller t. o. m. bestrida kapucinordens existensberät-
tigande, anförde mot sådana syftemål huvudsakligen tre invändningar:
Att så starkt betona den helige Franciscus' ord och exempel som levnads-

" Regel und Testament des hI. Vaters Franziskus uncl Satzangen. der Minderen Briider
Kapuziner, Bolzano 1928, sid. 33 f. Originaltext hos P. Eduardus Alenconien-
s i s O. F. M. Cap.: Prinigeniae legislationis Ordinis textus originales i Lib* Memorialis
(1r28-1928), Rom 1928, sid. 3t8 fi.
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norm synes medföra f.ara för, att de gamla stridigheter, som fördes av de
fanatiska spiritualerna, åter skulle blossa upp.a Vidare måste det anses som
en överdrift att älågga iakttagandet av den helige Franciscus' testamente,
vilket alltid av påvarna förklarades inte vara bindande, som en förplik-
telse för hela ordenssamfundet. Betyder det slutligen inte atr resa sig upp
mot den påvliga myndigheten, om man borrser frän alla de utläggningar
av regeln, som påvarna givit? Men det visade sig att dessa invändningar
inte höllo streck. Särskilt under den första perioden av sin historia ha
kapucinerna 

- 
ofta under stora påfrestningar 

- upprepade gånger ge-
nom uppbyggliga exempel av lydnad och underdånighet gentemot den
Heliga Stolen bevisat att spiritualernas rebelliska anda var helt främ-
mande för dem. Det stod vidare inte i någon människas makt att hindra
deras beslut att. friuilligt förplikta sig till testamentets iakttagande. Och
slutligen bevisar ju det citat vi ovan anfört, att kapucinerna ingalunda
avböjde alla" pävliga kommentarer till regeln; de ville blott avsäga sig allt,
som betyder dispens från eller förslappande av sina förpliktelser.s

Det franciskanska livet är emellertid evangeliskt, apostoliskt. Det förut-
sätter alltså aktiv omsorg även om de andra själarnas väI. Men hur kan
det då förenas med de första kapucinernas strävanden efter detta ideals
förverkligande, att de uppvisa en omisskännlig d ragning till ere-
m i t I i v e t? Vi omnämnde redan den officiella titeln av konstitutio-
nernas första redaktion. Till en viss grad måste detta strävande tillskri-
vas det inflytande som Ludovicus av Fossombrone utövade; han ägde av
personlig läggning och i följd av särskilda levnadsomständigheter en för-
karlek för ett kontemplativt liv i ensamhet. Men denna dragning hos de
första kapucinerna år för övrigt inte alls något märkvärdigt. Också den
helige Franciscus hade en utpräglad förkarlek för det kontemplativa livet,
och hans skulle nog helt ägnat sig åt det, om han inte hade insett, att
en fullkomligare Kristi efterföljelse även måste innefatta det apostoliska
livet, predikoverksamheten. Men åter och åter igen drog han sig tillbaka
på en ö, i en skog eller på ett berg, för att ägna sig helt och hållet 

- 
t. ex.

under en hel fastetid 
- 

åt bönen. Det franciskanska livet är alltså var-
ken rent kontemplativt (uita coatemplatiua) eller rent aktivt (uita ac-
tiua) utan blandat (uita mixta). Betraktar man den helige Franciscus'

' Jfu Credo loc. cit. sid. 118 f.
5 lJtan tvivel har också i kapucinorden den yttre strängheten med tiden släppts efter.

Men den grundläggande skillnaden i uppfattningen och i den praktiska tillämpningen av
det franciskanska idealet upprätthölls fram till den senaste redaktionen av konstitutio-
nerna, Det betyder alltså att misskänna fakta, när man menar: >>So waren mit der Zeit
alle wichtigeren Unterscheidungsmerkmale aufgegeben worden, die im An{ang charak-
teristisch fiir den Kapuzinerorden gewesen waren. Nur in Tracht und partikularen
Lebensgewohnheiten tritt heute noch eine Verschiedenheit zvrischen ihnen und den
iibrigen Fratres Minores zu Tage.> Si H, H olzap f el, O. F. M.; Geschichte des
F runzis kanerord ens, F relburg im Breisgau 1 909, sid. 6 14.
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liv från apostolatets synpunkt, synes det, som om han förbrukat alla sina
krafter på detta; men ser man på det med hänseende till det kontempla-
tiva elementet, synes det, som om han alltid varit försjunken i bön och be-
traktelse. FIan satte sig inte till vila, innan han själv eller hans bröder
predikat evangelium för hela världen; men å andra sidan uppmanade
han sina bröder åter och åter igen, att de aldrig för arbetets skull, så upp-
h<;jt det än vara månde, skulle försumma bönen. Sitt livs huvuduppgift
såg han alltid i betraktelsen, i föreningen med Gud eller mera i detalj
i en Kristi efterföljelse, som var så fullkomlig som möjlig, för att efter
likna Honom i serafisk kärlek och helt förenas med Honom; hans
and,ra, alltid underordnade livsmål var apostolatet i varje form, ett apos-

tolat uppfattat som en av egen fullhet överströmmande och åt andra sig
meddelande betraktelse.6

De första kapucinerna hade i grund ej någon annan uppfattning av det
franciskanska livet. Också Albacinastadgarn* omnämna uttryckligen pre-
dikoverksamheten som en uppgift för bröderna. Men om dessa stadgar
skänka större uppmärksamhet åt det kontemplativa livet och om några
av de första kapucinerna gingo ovanligt långt i sin kärlek till eremitlivet,
måste man betänka, att det här rör sig om en reformrörelse. I en orden
rned uita mixta torde orsaken till ett förslappande nästan alltid ligga däri
att det aktiva elementet utvecklas för starkt på bekostnad av det kon-
templativa. Alla franciskanska reformrörelser betona dårför särskilt
markerat det kontemplativa livet i den helige Franciscus' anda. Också i
detta avseende följde de första kapucinerna alltså traditionen. För öv-
rigt hade jämvikten redan fullt uppnåtts i konstitutionerna av fu 1536
och sedan dess har denna norm alltid upprätthållits.

Vad det kontemplativa elementet i uita mixta betrafrar
kan man åter skilja mellan det ,regulära ordenslivet och bönen.

Med regul ärt ordensliv mena vi här inte blott iakttagandet
av reglerna och konstitutionerna utan hela det komplex av övningar,
dygder och egenskaper, som ger en ordensmedlem den karakteristiska prä-

u I stället for belägg ur källorna, som det här inte finns plats för, må två citat av
två framstående fackmän anföras: >La vocation franciscaine est avant tout une vocation
ä la vie inrdrieure et contemplative. Frangois veut que la vie du Fråre Mineur soit mixte,
un harmonieux mdlange d'action et de contemplation, celle-ci 6tant l'6l6ment principal
et la source de celleJä, ä tel point que I'activit6 extdrieure n'est admise que comme rayon-
nement de la vie int€rieure et dans la mesure oJ elle ne la g6ne pas.> Så P. G r a t i e n
de Paris, O. F. M. Cap.: Histoire ile la lonilation et de I'öaoht'tion ile I'Orclre des

Fråres-Mineurs au XIIIe siåcle, P*is 1928, sid. i2. 
- 

>Vir betonen nochmals diesen
scheinbaren Gegensatz: Franziskus will Aktion und Kontemplation gleichzeitig vereinigen.
Nicht bloss; wir missen beifögen: die Kontemplation selbst soll ihm zur Aktion werden,
soll wirklich einen Flauptteil såines tätigen Missionswerkes ausmachen.>> Så P. H i I a r i n
F e I d e r, O. F. M. Cap.: Gescbicl:te iler taissenscbaf tlichen Studien im Franziskanerorden,
Freiburg im Breisgau 1904, sid. 2t.
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geln i enlighet med det insritut han tillhör. För kapucinen är det alltså
den praktiska skolan, där han skall lära känna och insupa sin ordens
anda. Innehållet av detta franciskanska ideal, som det gäller att {ör-
verkliga så fullkomligt som möjligt, ha vi tidigare skildrat i vår uppsats
om den helige Franciscus.? Det återstår oss här blott att rikta uppmärk-
samheten pä att kapucinerna på särskilt sätt betonat fattigdomens, bo-
tens, enkelhetens och ödmjukhetens dygder, allt i enlighet med den ka-
tolska reformen överhuvud och den franciskanska i synnerhet.

I uita neixta skall b ö n e n inte blott utgöra ett medel till fullkomlig-
heten utan ett ändamål, nämligen så till vida som bönen i vidare bemär-
kelse innefattar hela den övernaturliga livsföreningen med Gud. Redan
därav kan man förstå att kapucinernas reformiver särskilt yttrade sig i
ornsorgen om bönen och om allt som direkt eller indirekt sammanhänger
därmed. Talrika bestämmelser i kapucinordens stadgar befatta sig med
den officiella bönen i Kyrkans namn, med ofiiciet och den heliga mässan.
Fattigdom, enkelhet och stränghet, som skola lysa fram även i deras
kyrkor och sätta sin prägel på deras gudstjänster, förknippas här i en
vacker syntes med ivern för den gudomliga kulten och det inre livet,
för att på så sätt det väsentliga i den liturgiska bönen må komma fullt till
gällande. Sedan, när denna officiella gudstjänst värdigt, men enkelt absol-
verats, skall man ägna så mycken tid som möjligt åt den inre bönen och
betraktelsen. Albacinastadgarna 'bestämma visserligen en viss tid för denna
men med den anmärkningen att der blott sker för de ljumma och lata
brödernas skull, då ju de ivriga av sig själva skola komma att tillbringa
all sin tid med bön, betraktelse och kontemplation, tillbedjande Fadern
i ande och sanning.

Ffur stor betydelse kapucinerna tillmätte bönen, framgår också av en
lång rad av skrifter, som - i synnerhet under den första tiden - ut-
gavs av dem. Metoden vid bönen, som de företråda och anbefalla kan
kanske bäst f<;rklaras genom en jämförelse med den ignatianska skolan,
som grundlades under samma tidsperiod. Denna uppvisar en tillbaka-
hållande inställning till den mera affektbetonade bönen och mot högre
bönetillstånd. Betraktelsen övas metodiskt och systematiskt och blir näs-
tan en asketisk övning. Först när själen är tillräckligt beprövad i själv-
förnekelse och ödmjukhet, tillåtas hon övergå till ett högre böneliv. Ka-
pucinskolan däremot anser den så kallade i Gud vilande bönen och kon-
templationen som det andliga livets normala uttryck och egentliga frukt.
Kärleken till Gud och i synnerhet till Gudamänniskan är för dem mindre
bönens mål och slutpunkt än dess princip, som redan i början skall upp-
tända och hänföra själen. Därför rekommenderas även nybörjaren ett ge

' Jfr Creclo loc, cit. sid, r23 ff,
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stort utrymme åt den affektbetonade bönen. Den franciskanska bönen
har prägeln av stor enkelhet: i barnslig förtrolighet, i serafisk kärlek sö-
ker den alltid f<;reningen med den älskade. Det metodiska och systema-
tiska träder har i bakgrund för den spontana, glada hängivelsen åt Gud,
och de mystiska nådegåvorna anses av den franciskanska skolan skänkas
av den gode Fadern i regel som belöning fOr de själar som troget älska
honom. Men denna jämförelse måste göras med all f<;rsiktighet och får
ej genomföras intill de sista detaljerna. Ty lika litet som jesuiterna helt
utesluta de högre formerna av bön eller inte ha något övrigt f<;r kärle-
ken och affekterna, favorisera ä andra sidan kapucinerna en bekväm
mysticism eller lära de, att uppstigningen till den mystiska föreningen
kunde ske utan oavlåtlig självförnekelse och botövning. Det rör sig blott
om en skillnad i tonvikten beträffande de olika elementen i bönelivet;
men denna skillnad är av den storlek, att r,r,an utan överdrift kan tala om
två skolor.

Vad den aktiva sid an av uita tnixtabetråfrar kan man likaledes
skilja mellan två element, nämligen det egentliga apostolatet och den ome-
delbara förberedelsen därtill: studierna.

Måhända kan det synas vanskligt att skriva om studierna i ka-
pucinorden; ty åsikten att kapucinerna töga bekymra sig om ve-
tenskap och studiers torde knappast vara övervunnen än på alla håll.
Men just detta faktum är grund nog att en gång granska sakf<;rhållan-
det litet närmare. Hur ställde sig den helige Franciscus till studierna?
Å ena sidan hyser man den helt negativa meningen, atthan har mött ve-
tenskapen med ett oförsonligt hat och att hans orden till f<;rfång för den
evangeliska enkelheten av den romerska kurian tvungits till studier.e Å
andra sidan förekommer den överdrivet positiva åsikten, att den helige
Franciscus alltid varit en övertygad älskare och främjare av vetenska-
pen.to Men sanningen synes ligga i mitten: han har i detta avseende ge-
nomgått en utveckling.ll Under den poetisk-heroiska första tiden exi-

" >>Ge*"rtt..,, haben die Kapuziner fortan nicht bloss von aller spiritualen Verirrung,
von jeder eigenen Meinung in kirchlicher und dogmatischer Hinsicht, sondern iiberhaupt
von jeder selbständigen Regung und ernsten wissenschaftlichen Schulung des Geistesvon jeder selbständigen Regung und ernsten wissenschaftlichen Schulung des Geistes
sich möglichst fern gehalten. Sie repräsentieren kraft ihres grundsätzlichen Verharrenssich möglichst fern gehalten. Sie repräsentieren kraft ihres grundsätzlichen Verharrens
in einem Zustand verhältnismässiger Ignoranz und Unbildung einen polaren Gegensatz zu
den im Uebrigen ihnen mehrfach gleichgearteten Jesuiten.>> S& Realencyklopödie fiirr im Uebrigen ihnen mehrfach gleichgearteten Jesuiten.>> S& Realencyklopödie fiir

,testantische Tbeologie and Kircbe, band 10, sid. t3. Jfr också Nordhk Fatniljebok,
uppl. band 11, sid. 311: )>... ver likgiltig f& alla bildningssträvanden>>.n 
Så särskilt P. Sabatier: Vie de S. Francois tl'Assi.se, Paris 1931.

protestantische Tbeologie and Kircbe, band 10, sid. t3.
3:e u

e r: Vie de S. Fransois d'Assise, Paris 1931.
to P. Hilarin Felder, op. cit.; Mons. M. Faloc i: Conlerenze francescane,CittL

di Castello 1924, sid. 115 fr.
" P. Gratien de Paris, op. cit.; P. Leonard de Catvalho e Castro,

O. F. M.: S. Bor.apenture, le Docteure franciscain, P*is 7923; M. E. Gilson: I,a
fbilosophie de S. Bonaaenture,Paris 1924.
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sterade frägan inte alls. Den uppstod först så småningom, när de bildade
bröder, som i allt större antal anslöt sig till orden, ville ha böcker och
ägna sig åt studier. Frågan blev akut, när den nya ordens apostolat inte
mera inskränktes till den enkla botpredikan och i följd därav de yngre
brödernas utbildning måste utvidgas på motsvarande sätt. Det finns inga
bevis för den teori att den helige Franciscus intagit en principiellt av-
b<;jande hållning gentemor vetenskapen. Tvärtom uppskattade han den
mycket och ärade dess företrädare. Men i början ansåg han den säkert
inte som ett nödvändigt medel för sin ordens apostoliska verksamfiet,
vars mål det ju inte så mycket var att. bekämpa andens villfarelser, utan
fastmer att bota hjärtats förvillelser. Dessutom f<irbisåg den helige Fran-
ciskus ej de f.aror, som en vetenskaplig verksamhet inom orden skulle
föra med sig: nödvändigheten att. äga stora bibliotek och rymliga klos-
ter, vilket skulle innebära ett kränkande av den stränga fattigdomen och
öppna dörren för äregirighet och högmod. Men detta till trots förbjöd
han inte studierna, utan han själv gav den första impulsen till dem, och
när hans orden under ledning av den Heliga Stolen utvecklades ifrån sin
primitiva form till sin slutgiltiga organisation, har stiftaren underkastat
sig denna ledning. I regeln av är l22J gav han visa bestämmelser, som
visserligen inte direkt omnämna studierna, men förutsätta dem och leda
dem i rätta banor. De som inte behöva studierna för sitt kall, skola inte
ha lov till dem, medan de studerande uppmanas att inte glömma ödmjuk-
heten, art fly all f.äfånga, att söka i böckerna blott Guds vittnesbörd
och begrunda det samt slutligen att idka studier inte för att predika
bättre utan för att leva båttre; predikan skulle då liksom av sig själv
kvälla fram ur en rik kalla. Till sist får man inte glömma att det här i
enlighet med de kyrkliga lagarna blott är fråga om de heliga yetenska-
perna: studium av Skriften, teologi och allt som sammanhänger därmed.

Av det tidigare sagda kan man förstå 
^fi, 

nägra av de första kapuci-
nerna avböjde studierna nästan helt och hållet. Därtill medverkade också
reaktionen mot vissa missförhållanden, som framkallats av observanter-
nas vetenskapliga verksamhet, och mot den profana, hedniska riktning,
som humanismen och renässansen tagit hos många. Men varken ur Al-
bacinastadgarna eller andra gamla ordensdokument kan bevisas att kapu-
cinerna principiellt förkastade alla studier. Det fanns snart bland dem
vidsynta män, som voro övertygade om nödvändigheten av studier för
de framtida predikanternas utbildning och som i stället för den mera ne-
gativa inställningen hos de första kapucinerna visade en positiv förståelse
för vetenskapen. Faktum är, att.redan stadgarna av år 1i36 anbefallde
inrättandet av särskilda studieanstalter. Med dessa bestämmelser ha ka-
pucinerna liksom gått i förväg för kyrkomötet i Trient. Detta promul-
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gerade nämligen trettio år senare föreskriften att i varje ordenshus om
möjligt studiöt av den Heliga Skriften skulle idkas. Ännu samma år
lt64 förklarade kapucinbrdens ledning denna föreskrift vara förplik-
tande för hela orden och år lf75 upptogs en motsvarande bestämmelse
i stadgarna. Sedan den tiden utbildades de framtida prästerna alltid i en-
lighet med den allmänna kyrkolagens bestämmelser, så att det i detta av-
seende inte kan vara tal om en principiell försummelse.

Den stora studieiver, som härskade inom orden vid tiden för Triden-
tinska konciliet, utlöste en stor entusiasm för den helige Bonaventuras
lära, som 

- 
i synnerher fram till f.järde decenniet av 1600-talet, men

också senare ännu 
- 

studerades, kommenterades och försvarades av tal-
rika teologer och författare ur kapucinorden. Tyvårr ha dessa till slut
inte gjort denna lära någon tjänst, då de alltför ivrigt ville utjämna skill-
naderna mellan den och tomismen. Man kom i följd därav till den föga
fruktbärande uppfattningen att tomismen med sin klara och kärnfulla
fattning den fått i de så kallade summorna \rar att {.öredraga, då nu en
gång de båda systemen nästan inte alls skilde sig frän varandra. På så

sätt övergick kapucinskolan som sådan till tomismen, medan Bonaven-
turas lära mer eller mindre blev till ett specialområde för nägra f.ä.

Kapucinernas ständiga omsorg om att studierna idkas i äkta francis-
kansk anda framgår klart av den vackra bön, som redan stadgarna av är
1136 föreskriva studenterna och som intill denna dag allmänt användes
inom orden: >Herre, se, jag, den ringaste av dina tjånare, ovärdig all
gåva, kommer nu för att skåda dina skatter. Visa din huldhet, låt mig
arma f.ä tillträde och förläna, att genom dessa ord och denna fromma
läsning min kärlek till dig må fördjupas i den grad, som mitt vetande
tillväxer. Ty icke vill jag ha kunskap om dig med mindre jag får älska

dig, min F{erre och Gud, min Skapare. Amen.>l2

Regulärt ordensliv, bön och studier skola alltså ge kapucinen en så-

dan utdaning att hans apostoliska verksamhet, av vilken art
den än vara månde, aldrig eftersträvas som ändamåI, utan är ett spon-
tant meddelande av den egna andliga fullheten och fullkomligheten. Med
denna lära överensstämmer det helt som stadgarna säga om apostolatet
och i all synnerhet om dess huvudmedel (vid sidan om sakramentens ut-
delande): predikan. Albacinastadgarna teckna i några f.ä drag, hurudan
predikanten skall vara beskaffad enligt evangeliet och den helige Fran-
ciscus' anda: >. . . när de resa från ort till ort skola de icke bära med sig

mer än tre böcker, som de behöva för sitt ämbete. . . De som bestäm-
mas för detta ämbete, skola vara av den art att deras främsta och vik-
tigaste predikan utgöres av deras fromma liv och goda exempel. De skola

u Regel unil Testamettt cit., sid. 101; Originaltext som ovan, anm. 3, sid. 409.

134



Kapucinerna

ej bemöda sig om att föra vackert tal och att framf.öra spetsfundiga spe-
kulationer, utan de skola rent och enkelt förkunna Herrens evangelium.>13
I lt36 års stadgar utvecklades denna korta karakterisering till ett full-
ständigt utarbetat program för den franciskanska predikan, men utan
att något väsentligt ändrades eller tillfogades. Det må vara tillåtet att
anföra ännu ett citat ur de nuvarande konstitutionerna: >... de skola
avhålla sig från ett sirligt och konstlat talesätt, som icke passar med tanke
på den utblottade och ödmjuke Korsfäste. De skola fastmer använda ett
ödmjukt, okonstlat, klart och enkelt språk, men ett som glöder av kär-
lek och apostolisk nitälskan. För den skull uppmana vi predikanterna
att enträget inprägla i sitt hjärta Jesus, den välsignade, och atr åt Ho-
nom hängiva sig som varaktig egendom. Det bör vara FIan som driver
dem att tala av överflödande kärlek . . . Följande Jesu Kristi, vår full-
komlige Mästares föredöme skola de vara beslutna icke blott att lära med
ord utan även med gärningar.>>14

Tydligt känner man i dessa förmaningar reaktionen mot de missbruk
som vid början av 1J00-talet vanställde och profanerade den kyrkliga
förkunnelsen. I förening med de andra nya ordnarna och med alla, som
slöto sig till den kyrkliga reformen, återställde kapucinerna inom kort
predikans anseende och inflytande. Påven Benedictus XW (1740-17tg)
erkände liksom kapucinordens förtjänster om predikoämbetet, då han
är 1743 bestämde att den påvlige hovpredikanten framgent skulle utses

bland kapucinpatres. Sedan år litt, då påven Paul IV (ltrr-ltt7)
införde den regelbundna predikan vid det påvliga hovet, hade redan sju
av de nitton kallade predikanterna varit kapuciner.

Ehuru kapucinerna i själva verket ha utövat och fortfarande utöva alla
former av predikoverksamhet, riktade de i enlighet med den francis-
kanska traditionen alltid sin håg först och främst till botpredikan, i syn-
nerhet i dennas mera högtidliga utgestaltning som t. ex. vid den så kal-
lade 40-timmarsbönen, senare vid folksmissionerna och i nyare tid vid
församlingsexercitierna. Därvid ha de ofta, i enlighet med sina stadgar,
bekräftat ordets apostolat genom sitt föredöme, genom att likt den helige
Franciscus tjäna Kristus i de fattiga och övergivna. Ifrån ordens första
begynnelse uppträdde de som den kristna barmhärtighetens sändebud
bland pestsjuka och obotliga (i Rom och de flesta italienska städer utöva
de intill denna dag själavården i sjukhusen), de bragte religionsns tröst
till soldaterna (i synnerhet under krigen mot turkarna), till d0dsdOmda

och galerslavar. I den moderna själavården arbeta de särskilt bland ar-
betarebefolkningen i storstäderna, bland de kringvandrande och bland

'" Le lrime Costiluzioni dei Frati Mitori Caplurccini d.i San Francesco, sid. 23.
" Rrgel und Testamenl cif., sid. 108. Originaltext som ovan, anm. 3, sid, 402,
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sjömännen. Många inrättningar för övergivna barn, fallna flickor, hem-
lösa, alkoholister m. m. ha dem att tacka för sitt upphov. Det är ej nä-
gon överdrift att säga, att den fattige, skäggige kapucinen i sin grova
habit är en populär företeelse. Hans något primitiva väsende, som kanske
här och var skymtar i hans uppträdande, må väcka laje och ringaktning,
men säkert är att, det enkla folket och i all synnerhet de lidande och
olyckliga känna sig dragna till honom och ha förtroende för honom.

Det bästa, oemotsägliga bevis för, att ett klostersamfund motsvarar
sin huvuduppgift: medlemmarnas personliga helgelse, är den officiella
salig- eller helgonförklaringen från den högsta kyrkliga myndighetens
sida. Dessa heligas och saligas liv utgör också den bästa, levande kom-
mentar till samfundets regler och stadgar; ty tack yare att de troget
iakttagit dessa heliga lagar ha de uppnått den höga grad av fullkomlighet
som vid salig- eller helgonförklaringen finner det officiella erkännandet.

Om vi alltså till slut säga ett ord om de heliga och saliga ur
kapucinorden, innesluta vi även den år 1i38 stadfästa kvinnliga
grenen, som lever enligt den heliga Klaras regel, men även följer kapu-
cinordens levnadssätt och stadgar.ls Hittills ha dessa två ordnar skänkt
Kyrkan sju helgon och tretton saliga.16 I den här följande listan uppge
vi namnen, ordnade efter dödsåret; den tred;'e siffran anför året för hel-
gon- resp. saligförklaringen.

Heliga:

Felix av Cantalicio, lekbroder, bekännare

Seraphinus av Montegranaro, lekbroder, bekännare

Josephus av Leonessa, präst, bekännare . .. .

Laurentius av Brindisi, präst, ordensgeneral, bekänna,re . ..
Fidelis av Sigmaringen, präst, martyr . . .

Veronika Giuliani, kapucinnunna, jungfru
Konrad w Parzham, lekbroder, bekännare

SaIiga:

Benedictus av Urbino, präst, bekännare ...
Agathangelus av Vendöme, präst, martyr
Cassianus av Nantes, präst, martyr
Bernardus av Corleone, lekbroder, bekännare

Bernardus av Ofiida, lekbroder, bekännare

Maria Magdalena Martinengo, kapucinnunna, jungfru
Angelus av Acri, präst, bekännare ....
Crispinus av Viterbo, lekbroder, bekännare

LJTJ-I!87;1734.
1540-1604; 1767.
lJJ6-7612;1746.
lJ J2-1619; 1881.
lJ77-1622; 7746.

1660-1727; 1839.
1818-1894; 1934.

lJ 60-162J; 7867.
lJ98-1638; 1904.

1607-1638:' 1904.
l60J-7667;1768.
1604-1694:' 179J.
1687-1737; 1900,
1669-1739; 182J.
1668-77J0;7806.

* Jft Credo loc. cit., sid. 120.
'u Dessutom är hos den Romerska heliga kongregationen för riterna helgonförklaringen

av 8 bland de omnämnda saliga anhängig; likaså saligförklaringen av 39 kapuciner (2
martyrer, 4 biskopar, 2f präster, 7 lekbröder och I kleriker) och 6 kapucinnunnor (bland
dem stiftarinnan).
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Ignatius av Laconi, lekbroder, bekännare
Felix av Nicosia, lekbroder, bekännare
Apollinaris av Freiburg, präst, martyr
Didacus Josephus av Cedix, präst, bekännare
Franciscus av Camporosso, lekbroder, bekännare

Martyrerna ur kapucinorden har med döden beseglat sin trohet mot
sin ordens vackraste traditioner. Framgångna ur den katolska reforma-
tionens anda hade kapucinerna stor andel i den apostoliska gärning som
å ena sidan försvarade den katolska tron och å andra sidan sökte åter-
vinna de annorledes troende. I den striden stupade den helige Fidelis som
offer för nägra zwinelianers fanatism. De saliga Agathangelus och Cas-
sianus höra till de tallösa missionärer, som kapucinorden sänt ut i alla vä-
derstreck och ännu fortfarande utsänder lör att utbreda Guds rike. I
likhet med dessa franska kapuciner, som i Gondar i Etiopien hängdes av
kopterna, ha många bland dem offrat sitt liv för sitt trosnit. Den salige
Apollinaris slutligen är ett. ärorikt blodsvittne för den orubbliga trohet
mot och den barnsliga lydnad under den Heliga Stolen, som kapucinerna
alltid ha räknat bland sina karakteristiska dygder. Han mördades under
den {ranska revolutionen, emedan han vägrade att avlägga den schisma-
tiska eden.

Bland bekännarna ur kapucinorden intager den helige Laurentius en
särplats. I andligt avseende rikt begåvad och brinnande av nitälskan för
själarna, lärde han sig de viktigaste europeiska och flera orientaliska språk,
för att så mycket som möjligt kunna arbeta för själarnas frälsning. Som
predikant genomkorsade han i själva verker inte blott Italien utan även
österrike och Böhmen. Han deltog som fältpräst för de katolska trup-
perna i 1506 års krig mot turkarna. Ef.ter att ha återvänt till Rom, där
han redan tidigare med stor framgång predikat för judarna på deras
språk, valdes han till ordensgeneral. Som sådan reste han omkring i hela
Europa, för att visitera de enskilda ordensprovinserna och för att vid detta
tillfälle utföra de diplomatiska uppdrag, som den Heliga Stolen anför-
trodde honom. Men vid sidan om alla dessa officiella ärenden fann han
inte blott tid att överallt, dit han kom, förkunna Guds ord, utan även
att, författa flera betydande teologiska verk.l? Vilket var nu hemlig-
heten med hans helighet? Jo, att han trots dessa mångfaldiga distrahe-
rande och utmattande sysslor alltid förblev samme fattige, stränge or-
densman som under åren av sin utbildning och att han som en äkta son
till den helige Franciscus till omväxling med sina ansträngande arbeten

tt Kapucinerna av den venetianska provinsen, till vilken den helige Laurentius hörde,
ombesörja en mönstergill utgåva ev hrns Opera otnnial sedtn 1928 hr 7 band i elva delar
utkommit.

t70t-1781; 1940,
1775-1787;1888.
1739-7792; 1926.
1743-1807;1894
7804-1868;1929.
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- 
såsom en bindande led mellan dem och en befruktande dagg för

dem - 
ägnade sig åt timslånga betraktelser inför altarets tabernakel.

Men det är blott yttre omständigheter som äro utmärkande för den he-
lige Laurentius'liv i jämförelse med de övriga bekännarnas ur hans orden.
I det väsentliga var deras liv liknande hans eget. Och i en viss mening
kan man här också ställa lekbröderna i samma linje med prästerna. För
båda kategorier var nämligen det inre livet, den personliga fullkomlig-

'heten efter franciskanskt mönster huvudsaken. Med dessa män som exem-
pel ser man, hur det franciskanska bönelivet kan leda även enkla, obil-
dade lekbröder snabbt och säkert upp till den mystiska föreningen med
Gud och utrusta dem med rika, oanade kunskaper. Men andlig snålhet,
som bekvämt vill njuta Guds gåvor utan att tanka på andra, var full-
ständigt främmande för dem. Då de likt Franciscus djupt hade trängt
in i den grrdomliga kärlekens hemligheter, kände också de såsom han på
det smärtsammaste väddens otacksamhet, likgiltighet och syndaktighet.
Och där de kommo i beröring med den, drevos de av sin kärleks glöd
och sin brinnande nitälskan för själarna till att dela med sig av den and-
liga rikedom de s;'älva mottagit. Vare sig präst, portvakt eller insamlare
av allmosor: de blevo och voro apostlar, emedan och i den mån som deras

själar voro innerligt förenade med Kristus, den Korsfäste.

Därför ha de heller inte väntat till dess de kommo i direkt kontakt med

själarna; ty ett, sant franciskanskt hjårta finner i klosterövningar såsom

bön, självförnekelse och botgöring lika många möjligheter till apostolisk
verksamhet som på predikstolen eller i biktstolen. Att detta är fallet
framgär också klart av den heliga Veronika Giulianis och den saliga

Maria Magdalena Martinengos liv. Helt i enlighet med den franciskanska
traditionen var Kristi liv, lidande och död ämnet f.ör alla deras betrak-
telser, och deras serafiska karlek upptände i dem längtan efter likfor-
mighet och förening med den himmelska brudgummen till den grad,
att de strängaste botövningarna inte kunde släcka deras törst efter li-
dande. Himmelen själv kom deras önskan till mötes och deras liv försig-
gick i mystiska upplevelser, lidanden och prövningar, som skulle full-
borda deras likformighet med Kristus. Som ett strålande exempel pä frun-
ciskansk karlek till Kristus förtjånar i synerhet den stigmatiserade he-
liga Veronikas liv och gärning att rr'era uppmärksammas än faktiskt sker.

Om henne skriver en av hennes levnadstecknare: >>Hos henne finna vi
alla, de under förenade, ja, överträffade, som vi beundra hos andra hel-
gon: Katarina av Siena, Teresa av Jesus, Maria Magdalena de'Pazzi; i
henne lysa fram nådens mest ovanliga, mest sällsynta och rikaste gåvor;
i henne uppnås en fullkomlig likhet med stigmatisationen på Alvernus-
berget, nej, vad säger jag? i henne fullbordas på ett outsägligt sätt, som
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är enastående i Kyrkans annaler, själva vår F{erres Jesu Kristi lidande.
Man har kunnat säga om henne, att ingen kvinna, efter den saliga Jung-
fru Maria, utmärktes av himmelen med sådana privilegier.>l8 Instängda
i den stränga klausuren, av Guds nåd hänryckta till det mystiska livets
högsta sfärer, ha dessa kapucinnunnor ändock aldrig glömt världen, den
heliga Kyrkan och själarnas behov. Det är gripande, ja, nästan skräm-
mande att läsa, hur t. ex. den heliga Veronika kämpat med djävulen om
själarna, och först i evigheten skola vi erfara, vilka stora apostlar d€ssa

fattiga, svaga klostersystrar varit.

Vi har kommit till slutet. Om dessa sidor lyckats ge våra läsare någon
uppfattning om och något intresse för kapucinorden, be vi dem att som

tack läsa en bön, på det att hela orden och alla dess medlemmar alltid må
bemöda sig om att bevara och tillväxa i sin ordens äkta franciskanska anda.

P.Zacbarias au Haarlew,O.F. M. Cap., Rom.

BIHANG I.

Följande tabell ger en god bild * hapucinord.ens utoeckling. Man märker där särskilt
tydligt faljderna av rationalismen, josefinismen, den franska revolutionen, den napoleonska
tiden och laiseringslagarna.

lt29 .. ..... + 30 medlemmar l7f 4 32,821 medlemmar
lt36 .. .. . . . I too > 1847 11,1t1 )>

1tt0 .. ..... i2,i00 > 1888 7,629
tt96 .. 7,268 > 1910 10,0t6
1608 .. 10,708 > 1942 .. 13,87t >)

1643.. 27,171 ))

För närvarande Q9a\ består ordenav 63 provinser: i Europa ii (därav 24 i Italien);
i Amerika 7, i Asien (Indien) f . Därtill komma 32 missionsområden: i Europa 3, i Asien
11, i Afrika 8, i Amerika 7 och i Oceanien 3.

Ordensledningen residetat i Rom. Den utgöres av en general-minister och sex general-
definitorer, valda med hänseende till de olika språkområdena.

I Rom instiftades 1908 också det Internationella ordenskollegiet för de unga patres
som utbildas vid de påvliga vetenskapliga institutionerna, föt *t senare verka som pro-
fessorer i sina resp. provinsers seminarier och studiehus.

Sedan 1940 finns även i Rom det 1930 i Assisi instiftade Historhka institutet (lstituto
storico d.ei Frati Minori Ca|puccini), som utger den vetenskapliga kvartalskritten Collec-
tanea Franciscana och Bibliotheca Serabhico-Caiuccinc semt andra undersökningar och
arbeten över kepucinordens historia.

t" P, Ernest-Marie de Beaulieu, O. F, M. Cap.: La saintetä ilans I'orilre iles
Fråres-Mineurs Ca|ucins i Liber Memorialis cit., sid. 2J4.
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BIHANG II.

Flär sammanställas några bibliografiska uppgifter beträffande de viktigaste och nyaste
publikationer. Vidare litteraturhänvisningar finnas i Lexikon fiir Tbeologie ancl Kircbe i
artikeln om kapucinerna och i Collectanea Franciscdna.

Författning:

Albacinastadgarnr, jfu anm. 13,

1J36-1rs stadgar, jfr enm. 3,

Sista officiella upplaga av stadgarna: Constitutiones Ordinis Minorun Capuccinorum,P.om
1926 (pä franska Paris 1927; på engelska Dublin 1927; på tyska Bolzrno 7928).

Som källskrift till stadgarna har fortfarande stort värde: P, Venantius a Lisle-
e n-R i g a u I t, O. F. M. Cap.: Monumenta acJ Constitutiones O. F. M. Cap. fertinentia,
Rom 1916.

Kapitelförordningrr: Ordinationes Cafiitulorum Gmeralium Ordinis Minorum Capuccino-
run, R.orn 1928.

Beträffande missionerna: Statutam pro Missionibas Ordinis Minorun. Ca|uccinorurn, F.om
1929.

Ordens officiella orgrn: Analecta O. F. M. Ca[., som utkomma sedan 1884. De tidigare
urkomna officiella dokumenten ha samlats i Bullarium Fratrutn Minorum Ca|uccino-
rutn, l0 band, Rom och Innsbruck 1740-1883.

Historia:

En kritisk utgåva av de äldsta krönikor ombesörjes av P. Melchior a Pobladura
i Monumenta Historica Ordinis Minorun. Cafuccinorutn, hittills utkomna med 4 band,

Assisi-Rom 1937-1941. Nyligen utkom ett av utgivaren sammanställt urval av dessa

krönikor: La bella e santa Rif ortne dei Frati Minori Cafifuccini, F.om 1943. För en

fullständig, kritisk ordenshistoria fattas ännu många nödvändiga förarbeten, som före-
tagas i jämt växande antal. En utmärkt överblick bjudes av P. Cuthbert of
Brighton, O. F. M. Cap.: The Capuchins, London l92s (pL italienska Florens 1930,
på tyska Mönchen 1931).
Missioner:

P. Rocco da Cesinale, O.F.M. Cap.: Storia clelle Missioni dei Cdp|uccini, l band,
Paris-Rom 1867-1873. P, Clemente da Tersorio, O. F. M. Cap.: Lei mis-
sioni dei Minori Cappuccini, lO band, Rom 1913-1918 (ännu ofullbordat); Den-
samme: Manuale historicum Missionun Ordinis Minorutn Ca|uccinorum, Isola del Liri
1926.

Hagiograli ocb Biografi:

Vi kunna här naturligtvis blott hänvisa till några sammelverk; blott vad den heliga

Veronika beträffar tro vi oss fi göra ett undantag.
P. Lechner, O. S.B.: Lebet. der Heili.gen aus dem Orden iler KaPuziner,3 band, Miin-

chen 1863-186i; P. Augustinus Maria von Friedberg, O. F. M. Cap.:

Der Geist des bI. Franziskus d.argestellt in Lebensbild.ern aus der Geschichte iles KaPu-
zinerordens,4 band, Mönchen 1921-19241, P. Bruno von Cleve, O. F. M. Cap.:

lm Kafruzinerkleide,2te uppl. Aachen 1924;P. Cons tant de P6lisane, O.F. M.
Cap.: La lögende doröe des Capucins, Marseille 1932; P. Thomas Villanova
von Z eil, O. F. M. Cap.: S. Yeronica Giuliani, Lebensbild nacb ihrem Tagebucb,

Bolzano 1926;P, Ddsird des Planches, O. F. M. Cap.: La passion renouaelöe

ou Ste Yöronique Giuliani,Peris 1927; Dcnsamme: Ste Yöronique Giuliani, son auto-
biografhie, Paris 1929; Densamme: Le journal de Ste Yöroni.que Giuliani, Paris 1931.
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Yarie:

Med anledning ev sin 4O0-årsfest publicerade kapucinerna Liber Metnorial;s O, F. M. Cap.
(1128-1928), där man i andra delen bl, a, kan fhna dessa betydande artiklar;
P. Frdd6gand d'Anvers: L'Apostolet des Fråres-Mineurs Cafucins, sid. 1-lt;
P. Emidio da Ascoli: I primi conventi dei Frati Minori Cappuccini, sid,, 53-
74;P, C uthbert of Bright orr: Fra Matleo ila Bascio, sid,7J-78; P. Hila-
rin vo n Lrzetnz Die Studien hn ersten Jahrbund.ert des Kafiuzinerordens, sid.
79-1,30; P. Fredegando d'Anvers a: La rita dei pri'tni Frati Minori Cafrpuc-
cini,sid.737-173; P. Ernest-Marie de Beaulieu:. art. cit. se rnm. 18, sid.

231.-284; P. Eduardus Alenconiensis: art. cit. se anm. t, sid. 333-430.
Mycket intressant och läsvärd är också den av P. Dr Chrysostomus Schulte

utgivna, rikt illustrerade festskriften Aus detn Leben and .Virken 
des KaPuziner-

ord.ens, Minchen 1928.
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Den Helige Faderns radiotal vid
krigets slut.

Den 9 maj 1945.

Äntligen har detta förfärliga krig tagit
slut, efter att i nära sex år ha hemsökt

Europa med sina grymma och fasansfulla

lidanden, En innerlig och ödmjuL tack-
sägelsebön höjer sig ur vårt hjärta till
barmhärtighetens Fader och all hugsvalelses

Gud. Med vår tack förena vi en brinnande
bon till den gudomliga godheten, att nu
rärtfärdighet må följa på kriget och att
detta även må gälla de blodiga strider som

ännu rasa i Fjärran östern.
Vi falla på knä vid de gravar som rymma

de jordiska kvarlevorna av de otaliga offer,
som stupat på slagfälten, vid grymma mas-
saker och i följd av svält och nöd. Vi
minnas dem i våra böner och vi bedja för
dem till Jesus Kristus, deras Frälsare och
Domare,

Dessa offer utsträcka liksom sina händer
mot dem, vilka överlevat denna fasansfulla
strid, och säga till dem: >Låt skapare av
ett nytt och bätcre Europa resa sig ur våra
ben, ur vira gravet, från den jord, i vilken
vi ligga spridda likt sädeskorn. Låt en ny
värld stiga fram, en värld som vilar på

trons grund, på respekt för den mänskliga
värdigheten och på lika rätt för alla folk
och alla stater, de stora såväl som de små,

de starka som de svaga>.

Detta krig har lämnat efter sig ett kaos

av moralisk och materiell ödeläggelse, vars
like mänskligheten aldrig sLådat under sin
Iånga historia. Och nu är stunden inne att
åter bygga upp världen,

Den första grundstenen i återuppbygg-
nadsprocessen måste vara hemsändandet av
alla krigsfångar och alla de internerade,
militära och civila, som måst vänta så lång
tid. Vi litngta efter att se dem så fort som

möjligt vända hem i den utsträckning som
förhållandena tillåta. Vi längra efrer arr
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se dem komma tillbaka till sina hem, sina

hustrur och barn och åter ägna sig åt fre-
dens ädla gärning.

Och så säga vi till alla: Fällen icke mo-
det och förtröttens icke. Av hela hjärtat
mån I skynda till återuppbyggnadsarbetet
och understödja det med en klippfast tro
på den gudomliga Försynen. Envar av eder
må orubblig stå kvar på sin post, besjälad
av en brinnande och trofast kärlek till
nästan.

Denna kärlek skall ocLså i hög grad
underlätta det arbete som ligger ftrmför
eder, arbetet med att råda bot för krigets
otaliga olyckor och dessas verkningar. Det
är en vansklig, men också helig förpliktelse,
den nämligen att hjälpa mot krigets olyck-
liga följder: samhällslivets förfall, nöd och
svält, det moraliska livets förvildande, van-
tro och brist på disciplin. Men om I full-
följen denna uppgift, skolen I också så

småningom skapa en bättre framtid för
land och folk, f<;r hem och fosterland.

Nu då det icke mera vilar ett ständigt
smygande hot av död över jord och hav
och luft, i det att fientligheterna upphört,
kan Guds skapelse, människornas liv och
det som ännu återstår av enskild och all-
män egendom ånyo tagas i tjänsr för att
människorna kunna frigöra sina andliga
krafter till fredens gärningar.

Här i Europa se vi oss stå ansikte mot
ansikte med gigantiske problem och svårig-
heter, som måste övervinnas, om vi i san-

ning önska bereda vägen för en fred som

ensam kan ha bestånd. En sådan sann

fred skall endast kunna blomstra och trivas
i en atmosfär av trygghet och fullständig
trohet i förening med ömsesidig tillit, för-
ståelse och god vilja.

överallt har kriget fött oenighet, miss-
tro och hat. Skall världen därför vinna en
ny och god fred, måste falskhet vika för
sanning och kärlek.

Därför vilja vi också i våra clagliga böner
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åkalla kärlekens Gud, att FIan må upp-
fylla det löfte Han givit genom profeten
Hesekiel: >Och jag skall giva dem alla ett
och samma hjärta, och en ny ande skall
jrgläta komma i deras bröst> (11: l9).

Må Gud skapa denna nya anda i män-
niskornas hjärtan och i synnerhet i deras,

vilka Han har betrott ansvaret att grund-
lägga framtidens fred. Då 

- och endast
då 

- 
skall den pånyttfödda världen undgå

ett nytt krigs ftuktansvärda gissel, och
först då skall ett sant och allmänt broder-
skap komma att råda.

(Efter Sl. OIaa l94l: 129 f..)

Den 2 juni 1941.

Våra tankar gå tillbaka till tiden för
sex år sedan, då det var fred i världen -
men ack! vilken osäker fred. I dag är det
fred, men en bräcklig fred. Vår Herre
har sagt att vem som än griper till svärd
skall förgöras med svärd. Vad skåda vi?
Ruiner, som lämnats kvar av en statskonst
som icke tar någon hänsyn till mänsklig-
hetens heligaste känslor, som trampar under
fötterna den kristna trons okränkbara prin-
ciper.

Ijnder mer än tolv år av den bästa tiden
av v&rt liv levde vi på officiellt uppdrag
bland det tyska folket. Vi strävade då att
konsolidera den katolska kyrkan i Tyskland
enligt de sociala och politiska förhållanden
som då rådde. Vi lärde känna denna na-
tions stora egenskaper och stodo i personlig

kontakt med dess ledande personligheter.

Vi hysa därför förtröstan om am lander
åter skall uppstiga till ny värdighet och ett
nytt liv efter att ha bannlyst narional-
socialismens sataniska spöke. Så länge som

det fanns en stråle av hopp att den natio-
nalsocialistiska rörelsen skulle slå in på

andra, vägar antingen genom en sinnets för-
ändring hos partiets mera moderata med-
lemmar eller genom ett enigt motstånd av
den utanför partiet stående delen av tyska
folket, gjorde kyrkan sitt yrtersta f& ett
resa en vall mot spridning av idder och
progrem, som voro lika ondskefulla som
obarmhärtiga.

Ar 1913 inbjöd den tyska regeringen Va-
tikanen att ingå ett konkordat. Kyrkan vän-
tade sig icke mycket av ett sådant konkor-
dat, men det måste erkännas, ett konkor-
datet.med Tyskland har haft sin nytta. I
alla händelser bidrog det till atr förhindra
ännu större illdåd. Trots alla kränkningar
av detta konkordat gav det katolikerna en

tillflyktsort, där de kunde förskansa sig

och varifrån de kunde fortsätta att bjuda
motstånd så vitt möjligt mot den ständigt
tilltagande religionsförföljelsen. Kampen
mot kyrkan blev allmer förbittrad. Den
ledde till att katolska organisationer kros-
sades, till att blomstrande statliga och pri-
vata katolska skolor utsattes för ett ständigt
allt hårdare tryck, till att ungdomen med
våld drogs bort från familj och skola, till
att våld övades mot medborgarens, särskilt
statstjänstemannens, semvete, Hade det då

måhända varit möjligt att med lämpliga
politiska medel en gång för alla sätta stopp
för det brutala våldet och göra det möjligt
för det tyska folket att befria sig från de

fångstarmar, som höllo på att kväva det?

Skulle det ha varit möjligt att bespara

världen denna blodsutgjutelse? Ingen kaa
ge ett bestämt svar härpå. Huru därmed
än må förhålla sig, kan ingen lägga kyrkan
till last art den icke i god tid avslöjade
nationalsocialismens verkliga ansikte och
den fara, som den representerade för den
mänskliga civilisationen. Det var här fråga
om att Senom en grundligt förberedd och
organiserad propaganda våldföra sig pi
prästerskapet, lekmännen, på institutioner,
doktriner och på historien. IJnder sitt mot-
stånd mor dessa förföljelser fylkade sig

miljoner katolska män och kvinnor kring
sina biskopar och hyllade in i det sista den
katolska tron. Samtidigt fortsatte Vatika-
nen att protestera mot de tyska styresmän-
nen och tillhålla dem att iakttaga konkor-
datets bestämmelser.

Ända fram till krigets sista månader
trodde sig nationalsocialismen i stånd att en
gång far a,lla göra slut på kyrkan, så snarr
segern hemförts. Auktoritativa och obe-
stridliga rapporter informerade oss om dy-
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lika avsikter, vilka också tydligt kommo
till synes i de upprepade och ständigt allt-
mer fientliga aktionerna mot den katolska
kyrkan i österrike, Elsass-Lothringen och
särskilt i de områden av Polen, som under
kriget införlivats med Tyskland. Vi fort-
satte vår föregångares verk och upphörde
aldrig att under kriget 

- 
särskilt i våra

budskap 
- 

brännmärka de nationalsocia-
listiska doktrinerna, enligt vilka man gick
så långt att man tillämpade de mest raffi-
nerade vetenskapliga metoder för att tor-
tera oftast helt oskyldiga människor och
undertrycka all kristen tro och lag.

Men om Tysklands ledare voro beslutna

^tt 
(örgör^ den katolska kyrkan hade För-

synen bestämt annorlunda, Nationalsocia-
lismens våldsdåd mot kyrkan upphörde med
förföljarens tragiska slut. Tillsammans med
de politiska fångarna strömma nu ut
från fängelserna, koncentrationslägren och
tvångsarbetslägren de präster och lekmän,
vilkas enda brott var att de höllo fast vid
Kristus och vid sina förfäders tro och sin
tappert uppfyllda plikt som Guds män.
Mellan 1940 och 194t internerades i Dachau
sammanlagt 2.800 polska präster och andra
kyrkans män, I april fanns det kvar endast
816 av dem. De övriga 

- 
utom två eller

tre, som hade överförts till andra läger 
-hade alla dött. Sommaren 1942 lfu:. 840

tysktalande präster ha befunnit sig i detta
läger. Av dessa voro 4i protestanter, alla
de övriga katoliker. Ej heller böra de från
sådana ockuperade Iänder som Holland,
Belgien, Frankrike (bland andra biskopen
av Clermont), Luxembourg, Slovenien och
Italien f0rbigås med tystnad. Vi önska, att
det tyska folket, som nu tagits ur den vill-
farelse, vilken störtade det i kaos, må åter-
finna sig självt och slutligen finna rädd-
ning.

Det är förvisso en hård läxa som vi ha
Iärt under de gångna åren. Gud give, att
den förstås och blir till nytta även för
andta nationer. Kriget har skapat skepps-
brutna, utblottade och förtvivlade män-
niskor, vilka med naturnödvändighet
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komma att ställa sig till de revolutionens
och upplösningerx massor, som tjäna ett
despotvälde, som icke är mindre tyranniskt
än det som besegrats.

Vägen från vapenvila till verklig fred
torde bli lång och strävsam. Hat och mod-
löshet måste ge vika för kloka råd. Innan
en sådan fred upprättats komma miljoner
människor att få tömma en bitter kalk. I
dag efter omkring sex år, ha brödrastri-
derna upphört, åtminstone i en del av värl-
den. Det råder nu fred, om man verkligen
kan kalla den så, och den kan icke konsoli-
deras annat än genom oförtruten omsorg.
Denna fred pålägger hela kyrkan mycket
ömtåliga uppgifter. Alla äro kallade att
ägna sig häråt, var och en på sin post.

Särskilt de små och medelstora natio-
nerna hävda, att de böra ha sitt öde i sina

egna händer. Efter att ha burit sin del av
bördan i striden för att, förgöra det brutala
våldet, ha de rätt att vägta att få sig på-
tvingat ett nytt politiskt och kulturellt
system, som största delen av deras folk
förkasta.

Hela mänskligheten följer ivrigt för-
handlingarna på San-Francisco-konferen-
sen. Vilken mänsklig tragedi skulle det
icke vara, om denna konferens skulle miss-
lyckas, om så många års lidanden och ve-
dermödor skulle visa sig ha varit förgäves
och förtryckets makter åter tillåtas trium-
feta, detta förtryck, som mänskligheten
hade hoppats vara befriat från för alltid.
De politiska och sociala förhållandena mana
oss att uttali dessa varningens ord. På mer
än ett område ha vi med sorg bevittnat hur
präster dödats, civilpersoner deporterats och
medborgarna massakrerats utan rättegång

- 
endast av personliga hämndkänslor.

Men vi får icke förlora modet. Uttalanden
av män i ansvarig ställning de senaste

veckorna ha tytt på att rättvisans seger är
i sikte som det måI, vilket de anse som
sin både politiska och moraliska plikt att
förverkliga.

(Efter T. T:s Reuterreferat.)
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Efter befrielsen.

Danmarks ketolske biskop skriver
i Katolsk Useblad (13/t 194t)?

Te Deum har lydt i alle vore Kirker.

Jublende har vi takket Gud, fordi Besct-
telsesaarenes lange Nat endelig hgrte op.

Det var Fengselsdpre, som aabnede sig

for os alle Foraarsaftenen den 4. Maj. Den

bestialske Terror havde s4gt ^t kue Dan-
mark med Angst. Det var ikke lykkedes.

Men vi var et fangslet Folk, som bag laaste

Dpre kunde hpre Mordernes Ferd om Nrt-
ten.

Vi, der var vent til at skptte vore Sager

som frie Mand, der ftit taler ud om Ting-
ene, havde i fem långe Aar skullet bgje os

for Diktat. Det lykkedes ikke at binde

Munden paa os, og endnu mindre lykkedes
det att paavirke os med et Propagandama-
skineri, der kun afslprede sin egen Evne-
lgshed. Men Frihed maatte gves i det
skjulte og krevede sine dyre Ofre af Men-
neskeliv.

Og farligst af alt var Truslen om, at
ogsaa var aandelige Arv som Kristne skulde
antastes. 

- 
Overalt i Landene saa Besrt-

telsesmagten med Rete sin fpdte Fjende i
den kristne Kirke. Og vi vidste det fra
Nazismens Hjemland, hvor den katolske

Kirke havde varet den fqrste til at se, af
hvilken Aand Nazismen var. Det lykkedes
ikke at smitte os med denne aandelige Gift.

- Men havde Nazismen vundet Krigen og
lagt sin tunge Haand over Europa, vilde
den aandelige Fare have veret den stlrste
rf alle.

Nu er Natterr altsaa forbi. Og vi er
taknemmelige mod alle, der har bidraget
dertil. Ikke mindst mod vore egne Lands-
mrnd, der ikke lod sig kue, men gav Ver-
den et starkt Indtryk af danske Idealer og
sejg dansk Styrke. Mange af dem lod sig
inspirere af deres kristne Tro, og det gjorde
deres Kamp mod Undertrykkeren saa vidt

forskellig fra Undertrykkerens egen Kamp,
Med god Grund vilde de ikke unde Nazis-
men den aandelige Se.ir, at vi benyttede
dens egne Metoder til Bekempelse af den.
De vedkendte sig en Opfattelse af Fjenden
som Medmenneske, en Opfattelse, der har
dyb kristen Rod.

Saa vender vi da tilbage til vor Frihed.
Den er blevet os langt mere dyrebar, nu da

vi har oplevet, hvad det vil sige at fta den
rgvet fra os. Derfor er det et enigt Folk,
som samles om at ville bruge Friheden godt.
Alt det smaalige og lave, som kan prege
politisk Liv, vil ikke mindst dansk Ung-
dom have erstattec med Samarbejde for det
sande felles Vel. Og danske Katolikker
maa forstaa, at i dette Arbejde er der Brug
for os, og at baade Kirken og vort F€dre-
land venter, at vi gpr vor Indsats, hver paa

sin Plads.

Vi har faaet Friheden og Fremtiden til-
bage. Lad os nytte dem vel. Lad vor
fremtidige Gerning va,re pre,get af, at der
ingen Spor er tilbage hos os af Voldets,
Hadets og Ensretningens Aand. Det er en
kristen Fremtid, som skal blive Danmarks
Lykke.

For i Fellesskab at fejre vor genvundne
Frihed og trekke Linierne op for vor dan-
ske Gerning i katolsk Aand, vil vi Spndag
den 77. Juni lade afholde et katolsk Som-
merstavne i Nerheden af Kpbenhavn.
Forhaabentiig kan vi ogsaa i de andre
Landsdele paa lignende Maade samles til
Stevner, hvor vi planlegger Genopragelsen
af saa meget Ärbejde, der gik i Staa under
Besattelsen.

Stavnerne vil forme sig som en Hyldest
til Eukaristien. Vor Frelser i Alterets Sak-
ramente er Lyset over vor Vej. Han var
det gennem de tunge Aar og vil vare det
i en lykkelig Fremtid.

Kgbenhavn åen 6. Maj 7945.

Th. Sahr, Vic. Apost. Daniae.
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Vid den tacksägelsegudstjänst för enda fastere. tlver av oss f/lte det som et

kung Haakons hemkomst, som hölls slag i ansiktet, då onde mennesker april

i S:t Olavskyrkan i Oslo den 8 juni, 1940 strevde vår konge etter livet, for-

höll den katolske överherden i Oslo, fulgte ham med bomber og seinere gjorde

biskop lacob Mangers, följande pre- alt for å rive kongekronen fta hans hode.

dikar, (st. olau 2l/6 194f): vi ga ham da dess stprre plass i vårt hjerte
og vår bpnn for ham var dess inderligere

Lovet og priset vare Gud for hans uen- jo mer han måtte tåle for rettferds skyld.
delige miskunn! Ja, det norske folL har i Det katolske folk, tro mot hele sin for-
disse dager sarlig grunn til å samle seg i tid og den katolske livsenskuelse, må om-

kirkene og takke kongenes konge og her- fatte den lovlige myndighet som Gud har

skarenes herre som har styrt krigens utgang gitt oss, med troskap og hengivenhet og
på en måte som vi alle Onsket, men nesten vise tilbake alt det som angriper eller skader

ikke våget å håpe. Gud har stille lempet den. Det må verne og forsvare kongens

alle ting så vi vant vår rett. Og nå har rettigheter likeså godt som Kirkens mot
han satt kronen på verket og f.6tt vfu alle de makter som gjpr åtak både mot
gode rettvise landsherre tilbake til vårt
norske folk.

Med endelgs jubel og begeistring er

kongen blitt tatt imot av sitt folk, og
kanskje har han ildri f4r i den gra.d fgl,t at
han h6rer heime hos det norske folk, at han
har sin plass i folkets hjerte, som nettopp
nå da han etter fem lange år i utlendighet
ser dette folks hjerte slå ham im/te, slå i
ta[t med hans hjerte for fedrelandets rett
og frihet.

Av hele vår sjel har vi katolikker sluttet
oss til denne jubel. Av hele vår sjel gleder

vi oss over å ha atter i vår midte ham som

Gud har gitt den /verste myndighet i
landet med de tusen hjem. Og vår glede

gir seg i dag utlpsning i en dyp og inderlig
takk til Gud, som alt godt kommer fra.
Vi kan ikke annet enn å takke kongenes

konge for all den nåde og miskunn han i
denne tid så synlig har vist vårt land og

vårt folk:
Takk og lov for gode dage!

Takk og lov, vår Fader huld!
Takk at du oss ga tilbake
frihetens rene, edle gull.

Ja, med ubrytelig troskap og offervillig
hengivenhet står vi pä vfu konges side.

Krigen har ikke rokket det faste bånd som

binder konge og folk sammen, men i den

felles strid og i de felles lidelser for vår
rett og frihet er dette bånd blitt knyttet
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tronen og religionen, mot samfunnet og
Kirken. Jo mer vi er gjennomtrengt av vår
hellige religion og de plikter den pålegger

oss, dess bedre statsborgere er vi, tro mot
konge og den lovlige myndighet, ikke av
frykt for straff, men av samvittighets-
grunner, ikke av menneskelige hensyn, men
for Guds skyld (Rom. 11, t). Vi vet jo

at enhver rettmessig pvrighet kommer fra
Gud, og hver den som setter seg opp mot
den, setter seg opp mot Gud selv og på-

drar seg Guds straff. Så lenge apostlen
Peter i sine etterfplgere, pavene i Rom,
vokter Flerrens hjord, vil også Peters ord:
>Frykt Gud og hold kongen i are> (1.
Pet. 2, lZ) finne gjenklang i alle gode

katolikkers hjerte. Det finnes ikke noe

solidere grunnlag for borgerpliktene og fe-
drelandskjerligheten enn den krisine tros-
lere og den kristne morallere.

Når det gjelder vår egen nåvaerende

konge, da blir troskap og hengivenhet til
en hjertesak. Vi vet jo alle med hvilken
klokskap, rettferdssans og tillit til Gud han
utover den gverste myndighet i landet. Han
er i ordets skjpnneste betydning en folkets
mann, Det er ikke noen skranker mellom
ham og folket: Han lever sitt folks liv,
lever midt blant det, deler dets sorger og
gleder og ser det som sin skjönneste eres-
titel å vere folkets tjener.

På den måten har han forstått å vinne
folkets hjerter, forvandle hat til kjerlig-
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het, likegyldighet til glpdende begeistring

og sikre Norge anseelse og anerkjennelse

hos andre folk. Ja, vi kan gjerne si at han

bare kjenner dn lov: plittoppfyllelse over-
for det norske folk. Det er for dette folk
han lever og ånder. Uforferdet går han

den veg som han ser er den rette for lan-
dets velferd og framtid, og slik har han
gjort mer enn noen annen for nasjonal
rettferd og selvstendighet og for A ej4te
Norge til et lykkelig folk i den store folke-
familie,

Det så vi aller best ryÅl 1940, da Norges
ere og selvstendighet sto på spill. I all den
forvirring som da hersket, så han med en
gang den vei han måtte gå og han var
uroLkelig i sin beslutninS om ikke å gi
opp. Han visste at han kjempet for sitt
folks rett, for sitt folks frihet og framtid.
Og da hadde denne rakryggede mann ikke
noe valg. Han måtte ta kampen opp og
han gjorde det, så håplpst det enn så ut.
Heller ville han gi avkall på tronen enn på

sitt folks rett eller gå på akkord med sin
samvittighet, for det sto klart for ham at
det er >med rett en konge trygger sitt
land>.

Den historiske begivenhet at kong Haa-
kon april 7940 w pliktfplelse tok opp kam-
pen for Norges rett og friher og dermed ga

det norske folk et fast holdepunkt og viste
det den rette vei i denne kritiske tid, har
gjort hans person og hele kongehuset til
en levende bevissthet, til en ngdvendighet,
til en nasjonal sak, til et symbol og et an-
ker for landet og all ekte norskdom. Vi
kan gjerne kalle det et nasjonalt
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u n d e r det han ved sin holdning har
skapt i det norske folk.

Men det stlrste av alt er rt vår konges

holdning og ferd har vert båret av en dyp
tro på Gud, en urokkelig tillit til ham og
en klar forståelse av Kirkens og religionens
betydning for samfunnet. Få menn er som

han gjennomtrengt av den levende bevisst-
het om sannheten av de ord vi synger i
vår fedrelandssalme:

Vil Gud ikkje vera bygningsmann
me fåfengt på huset byscj^.
Vil Gud ikkje verja by og land,
kan vaktmann oss ikkje tryggja.

Vi har i vår gode landsfar ikke bare en

klok hersker, men også et lysende eksempel
på en rettlinjethet og en ansvarsbevissthet
som aldri går på akkord med det som er
rett, et lysende eksempel på en Gudstro
som ingen motgang kan rokke, Derfor
ber vi også av hele vårt hjerte:

Gud sign vår konge god.
Sign ham med kraft ot mot.
Sign hjem og slott.
Lys for ham ved din ånd.
Knytt med din sterke hånd
hellige troskaps bånd
om folk og drott.

Ja, vi har all grunn til å takke Gud
som har gitt oss en så god og rettvis konge
og til å glede oss over at vi har ham atter
blant oss. Vi vil vise denne takk og denne
glede med vår hengivenhet og tr.oskap, med
hele vår ferd som gode borgere og ekte
kristne.
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Midd.elalderens danske Bqnne-
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bevarade från det medeltida Danmark och
Sverige, höra till de intressantaste urkun-
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derna till det nordiska fromhetslivets his-
toria. Från Sverige äro 1i handskrivna
bönböcker bevarade, samtliga förfärdigade
under medeltidens sista decennier av nun-
nor i Vadstena (enstaka böner påträffas

därjämte i ytterligare ett tiotal senmedel-

tida handskrifter); för det mesta innehålla
de dels tidegärder på latin, dels böner på

modersmålet. Det svenskspråkiga inne-
hållet i dessa urkunder har publicerats av

Geete i den av Svenska fornskriftssällska-
pet utgivna volymen Svenska böner från
medeltiden. Av den motsvarande danska

bönbokslitteraturen har man hittills saknat

en modern vetenskaplig edition. Nu har
emellertid Det danske Sprog- og Littera-
turselskab börjat publicera det värdeful-
laste i Danmarks bevarade medeltida tide-
och bönböcker, vilka uppgå till ett tjugo-
tal. Editionen skall omfatta tre band;
första bandets första häfte föreligger nu
i tryck och beräknas i höst efterföljas av

ett andra häfte,
I verkets inledning behandlar AIfred

Otto S. J., framstående forskare i dansk
medeltida kyrkohistoria och känd bl. a.

som utgivaren av Liber daticus Roskil-
densis, pi ett instruktivt och fängslande
sätt den europeiska bakgrunden för de

danska andaktsböckerna. Dr Otto fastslår
skillnaden mellan tidebok och bönbok,
samtidigt som han betonar, att andakts-
böckerna ofta ha ett så blandat innehåll,
att gränsen mellan de båda litteraturar-
tetna ar flytande. På kontinenten är tide-
boken fr. o. m. 13O0-talet lekmännens
populära andaktsbok. Bland de otaliga
tideböcker, som finnas bevarade, höra
många genom sina illustrationer till bok-
konstens allra yppersta skatter. Tidebo-
kens material är hämtat från breviariet.
>>Medan breviariet innehöll prästernas och
ordensfolkets obligatoriska tidebön, ver
tideboken lekmännens fritt valda, starkt
förkortade tidebön, som ej stod under
Kyrkans kontroll och ej medförde någon
förpliktelse för ägaren att bedja den.>>

f regel utgöres tideböckernas huvudinne-
håll av ett kalendarium, Vår Frus lilla
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tidebön eller Officium parvum beata Ma-
rie Virginis (detta Mariaofiicium är upp-
byggt av psaltarpsalmer, bibliska cantica,
lektier, hymner och böner som ett vanligt
officium men är kortare, i det att det en-

dast har en enda nokturn med 3 psalmer

och 3 lektier; under senmedeltiden var det
föreskrivet för präster och ordensfolk och
i stor utsträckning begagnat för lekmän-
nens enskilda andakt), Helga Kors' och
Helge Ands tider (likaledes förkortade
officier), de 7 botpsalmerna (d. v. s. nr
6, 31, 37, t0, 101, 129 0ch 742 * Da-
vids psalmer i Vulgatan), allhelgonalita-
nian samt tidebön för de avlidna (officium
defunctorum).

Tideboken är sammansatt av material
från Kyrkans liturgi. Detta 'ir däremot
i långt mindre grad fallet med de eSentliga
bönböckerna, vilka bli vanliga under me-
deltidens sista århundraden, Dessa ha bl. a.

hämtat stoff ur kyrkofädernas, skolasti-
kernas och mystikernas skrifter, de repre-
sentera rry, andaktsformer, skapade 

^\rtiggarordnarna (passions- och Mariaandak-
ter), de upptaga folkliga böner, som ge

starkare uttryck åt den enskildes religiösa
upplevelse och uppbyggelse, och innehålla
bl. a. böner vid mottagandet av botens och
altarets sakrament. >Under 1400-talet äro
två religiösa idder bestämmande för bön-
böckernas ämnesurval: större tro på hel-
gonens, särskilt Jungfru Marias, förbön
under alla livets förhållanden och ett star-
kare syndamedvetande, som söker tröst och
fred i betraktelsen av den lidande Kristus.>
Innehållet ir gärna, pyramidaliskt uppbyggt:
först komma böner till Treenigheten, där-
efter till den lidande Krisrus, böner till Jesu
hjärta, sår och lemmar, bikt-, mäss- och
kommunionböner, vidare böner till Jungfru
Maria, särskilt betraktelser över Vår Frus
sju f röjder och sju smärtor samt olika
rosenkransandakter, till sist böner till olika
helgon, ofta översatta från mässbok och
breviarium. Liksom om tideböckerna gäller
det om bönböckerna, att stoffet är utvalt
efter skrivarens eller ägarens förkärlek för
särskilda andaktsformer. Ett karakteris-
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tiskt drag för 1400-talets bönböcker äro

de rubriker, vilka bruka föregå bönerna

och vilka utlova avlat i en ofta fantastisk
utsträckning (avlat på tusentals år är icke

ovanlig).

De bevarade danska tide- och bönböc-

kerna höra till utvecklingens sista period,

och deras innehåll visar, att man ännu vid
tiden för reformationens genombrott stod i
levande förbindelse med den internationella
katolska kulturvärlden. De ha alla varit i
adelsdamers och nunnors ägo. Föreliggande

häfte innehåller Johanne Nielsdatter Munks
andaktsbok från omkr. 1480 samt början
av Karen Ludvigsdatter Rosenkrantz' an-

daktsbok från omkr. 1t00 (häfte 2 skall
innehålla fortsättningen av denna bok).
Båda äro kombinerade tide- och bönböcker.

Den förra innehåller Vår Frus, Helge Ands
och Helga Kors' tider, botpsalmerna och
litanian på latin samt böner på modersmålet:

boner till den lidande Frälsaren, bl. a. en

dikt om Kristi fem sår och betraktelser över
Kristi ord på korset; böner, avsedda för en

11 dagars förberedelse för mottagandet av

den heliga kommunionen (medeltidens lek-
män praktiserade icke den dagliga kommu-
nionen); böner till Jungfru Marias fröjder
och smärtor samt till sådana helgon, som

voro populära under denna tid, såsom Anna,

Jungfru Marias moder, ett av senmedelti-

dens mest älskade helgon, de 1l nödhjäl-
parna (deras antal brukar annars vara 14),
de 10,000 riddarna, S:t Georg, S:t Krist-
offer, S:t Franciscus, S:t Antonius av Padua.

Den senare boken innehåller bl. a, Vår Frus
tider på danska samt ett flertal danska bö-
ner, vilka till största delen innehålla samma

stoff som de i Johanne Nielsdatters bönbok,
I vilken utsträckning bönerna äro av in-

hemskt ursprung, låter sig först avgöra, när
hela det europeiska materialet är registrerat.
Många böner förråda genom sin språkliga
gestaltning, att de äro översättningar från
latinet: >de visa brytningen med latinet,
den kamp, som modersmålet måste gl ige-
nom, innan det förmådde ge .uttryck åt
kristendomens och den västerländska kul-
turens begreppsvär1d>. Bönsamlingen har

till stor del ett ytterst tidsbetonat inne-
håll: mycket belysande för senmedeltidens

fromhetsart och religiösa föreställnings-
värld äro t. ex. bönerna till Jesu lemmar,
S:ta Anna och flera av helgonen. Böner
av mera klassisk och allmängiltig prägel

saknas dock ingalunda. Till de värdeful-
laste höra kommunionbönerna. Likaledes
äro många av passionsbönerna omedelbart
tilltalande genom sin innerlighet i känslan
och intensitet i uttrycket.

Att utgivningen tillfredsställer de hög-
sta vetenskapliga anspråk torde vara över-
flödigt att framhålla. Middelalderens dan-
ske Bpnnebpger kommer förvisso i sitt
färdiga skick att tillhöra de förnämligaste
publikationerna av medeltida nordisk lit-
teratur.

Det må nämnas, att man utom de hand-
skrivna tideböckerna även har en tryckr
tidebok bevarad från det medeltida Dan-
mark, Christiern Pedersens tidebok från
1114, innehållande tidegärdstexter på mo-
dersmålet. Av tryckta tideböcker från
medeltidens Sverige känner man tre med
latinsk text samt en med svensk (se Col-
lijns bibliografi!). Den sistnämnda, Vor-
fruwe tydher paa swenskä, tryckt i Upp-
sala 152t, innehåller förutom tiderna,
litanian och psalmerna ett rikt urval av
böner på svenska; under titeln Den svenska
tideboken har den på nytr utgivits av
Klemming är 18J4. Tryggue Lundön.

Stanislaw A. Adamek:
Die lrleologie des Rechtes. L ur-
sfrung und. Grunillagen des Rechtes.
8", 443 sid. Stockholm 1944, D:d-
konistyrelsen. Kr. 1 8: 

-.
Denna gradualavhandling för vinnande

av juris doctorsgrad vid Stockholms Hög-
skola är också ett tidens tecken, så gott
som något. Inte blott därför att iörf*taren
är en landsflyktig polsk jurist, som här i
det gästvänliga landet fann råd och möj-
lighet att fördjupa sig i sitt fack, utan även
för själva ämners skull. I en tid som upp-
levde den mest groteska och fasansfulla
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förvrängning av allt som hittills ansågs

vara rätt, ja, det målmedvetna försöket att
omkullkasta hela den gamla rättsordningen,
måste ju varje verkligt tänkande människa

ställa sig ftlga;n: FIur är sådant möjligt?
Är det endast tillfälligt vanvett eller är
det kanske den yttersta konsekvensen av

hela den gängse, moderna rättsiddn, endast

en till sitt logiska absurdum genomförd
heltigenom relativistisk rättsuppfattning?

Att inte minst juristerna nästan hela

världen runt så våldsamt reagerade mot
diktaturens >rättsskapande> maktvilja, up-
penbarade klart, att även de i grund och

botten äro 
- 

åtminstone praktiskt om än

inte teoretiskt 
- 

övertygade om, att det

finns en allmänt giltig, emedan absolut
rättsidd och att alla de växlande positiva

rättsnormerna till slut måste vila på en

och samma grundval, Ty om det vore rik-
tigt, som t. ex, en jurist i Uppsala vid en

offentlig diskussion om eutanasien trodde
sig kunna anföra som lösning av problemet
i enlighet med den >moderna> rättsiddn,
då skulle det logiskt tänkt inte finnas nå-
gon vidare anledning att teagera mot t. ex.

nezismens rättsuppfattning. Juristen i fråge
anförde nämligen den heltigenom relativis-
tiska grundsatsen: rätt är det som ett folk
åccepterar som rätt. Än har eutanasien
inte accepterats som rätt här i landet, den
är alltså än så länge orätt, men om den

någon gång kommer att accepteras, blir
den rätt. Där fanns alltså uppenbarligen
ingen tanke mera på den möjligheten att
eutanasien kanske i sig själv, till sitt väsen

betraktad kunde vara oförenlig med den
sanna rättstenken eller att den kanske
kunde strida mot egna oundgängliga plik-
ter eller a;ndras olörytteiliga rättigheter.

Det betyder därför att göra den moderna
rättsvetenskapen, ja, man vågar nog säga

så i detta sammanhang, hela mänskligheten
en stor tjänst, att hjälpa till .klarhet över
rättsiddns egentliga innebörd. Det är det
som dr Adamek åsyftar med sin avhand-
ling. Han vill i föreliggande arbete på

empirisk väg utröna rättens ursprung och
grundvalar. En senare fortsättning skall

1t0

undersöka de viktigaste rättsfilosofiska
riktningarnas forhållande till de väsentliga

rättsproblemen samt rättsbegreppetp ut-
veckling och omvärdering fram till våra

drgar.
Avhandlingens disposition går ut ifrån

>det vetenskapligt obestridda faktum att
rätten i början stod under starkt inflytande
av religionen> (14). Detta innediga sam-

band mellan rätt och religion gör, att
förf. har måst hämta sitt undersöknings-
material i stor utsträckning från religion-
historiska verk, med den påföljd att av-
handlingen nästan mera gör intryck av en
religionhistorisk än en juridisk undersök-
ning. Intet under alltså att den också sär-

skilt väckte religionhistorikernas intresse,

medan fackjuristerna synas ställa sig mera

undrande inför denna sammankoppling och
denna för dem själva, åtminstone här i
landet, så ovanliga problemställning. Och
dock vill avhandlingen nog vara en tanke-
ställare just för sådana fOr vilka rätt knap-
past synes ha någonting med religion att
göra.

Förf. skiljer religionerna i två stora
grupper: de polyteistiska och de monoteis-
tiska, men tar därvid båda begreppen i en
tämligen snäv mening, Frågan, huruvida
också hos många religioner, som erkänner
flera gudar, monoteism i sann mening kan
förefinnas, beröres i slutkapitlet, men där
tas blott >urfolken> i betraktande. (Jft
angående denna punkt även vår recension

i samma nummer av prof, Videngrens bok:
Religionens vörld). Det hade kanske varit
bättre, för rtt undvika en diskussion i
denna fråga, att skilja mellan >natur>-
religioner och >>uppenbarelse>>-religioner, då
ju i delen om de monoteistiska religionerna
i själva verket blott sådana behandlas, som

åberopa en uttrycklig gudomlig uppenba-
relse, medan de övriga >polyteistiska>>, i
första delen omnämnda, alla ha det gemen-

samt, att de - åtminstone så långt den
historiska forskningen kan fastställa 

- 
ha

den mänsktiga tanken och det mänskliga
strävandet att tacka för sin utformning.

Första delens första kapitel om rättens



Litteratur

,

I

ursprang och dess andra om rättssuueräni-
tetens käIlor och bärare utgör4 ett slags

inledning till hela undersökningen. Där
fastslås, att rätten har sitt upphov i det
praktiska förnuftet, i människans naturliga
strävande efter den bästa möjliga samlev-

naden med sina medmänniskor; videre att
ursprungligen religion, morel och rätt voro
oskiljaktiga begrepp; att bäraren av rätts-
suveräniteten ursprungligen utgjordes av
det under prästerligt inflytande stående

folket; och slutligen ett dettas folkrätt be-

rodde på en oskriven sedvanerätt (43 f),
Betecknande för den tankevärld, i vilken

forf. har sin andliga hemvist, är hans lugna
och bestämda konstaterande: >Rätten föd-
des av det praktiska förnuftet; umgänget
människorna emellan tvang dem att fast-
ställa vissa regler, som förplikta ömsesidigt>>

(20). Men det var inte mindre beteck-
nande för den gängse filosofiska inställ-
ningen i härvarande akademiska kretsar,
att både herrar jurister och religionshistori-
ker vid den offentliga disputationsakten
syntes ha hjärtans roligt åt denna, säga vi
en gång, skolastiska realism. Att i en veten-
skaplig avhandling yttra så mycket tilltro
till det sunda mänskliga förnuftet som

kalla fOr giltiga >metafysiska> insikter, är
man här i landet inte van vid. Visser-
ligen vill förf. inte påstå, att det mänskliga
förnuftet alldeles på egen hand kommir
fram till de första rättsnormerna, ty han
hänvisar ju själv klart och tydligt till det
intima sambandet mellan religion och rätt
och han lämnar för övrigt åt filosofen och
teologen att närmare undersöka detta prak-
tiska förnufts ursprung (43), men han är
nog själv övertygad om, ett det sunda

mänskliga förnuftet har en sann Iörmäga
att inse rättsordningens grundläggande och
allmängiltiga normer.

I fortsättningen av arbetets första del
undersökes sedan i kapitlen tre till nio
röttens grönser: människor som rättssub-
jekt och rättsobjekt; gränserna för hand-
lingsfriheten; brottets och straffets väsen;
de olika straffmetoderna och stra(fproces-
sen semt till slut några karakteristiska olik-

heter i polyteistiska rättsuppfattningar.
Det är ett väldigt och mycket intres-

sant material, som där sammanförts, och
om än riktigheten av enskilde detaljer i
framställda religionshistoriska och rätts-
historiska fakta och i deras tolkning någon
gång kan diskuteras, så torde dock fack-
männen på dessa områden instämma i förf :s

slutresultat.
Vi kunna naturligtvis ej referera alla

detaljei, utan måste, just också vad slut-
resultaten beträffar, hänvisa till avhand-
lingen själv. Det för oss mest anmärknings-
värda i resultatet av första delens undersök-
ning är, att det av förnuft ledda sökande

efter en allmängiltig och alla. gynnande

rättsordning, som överallt kan skönjas och
någon gång även i enskilda allmänt före-
kommande rättsnormer träder i dagen, re-
sulterade 

- 
om man bortser från civil-

rättsliga frågor 
- 

i ett kaos (304). Den
innerliga förbindelsen med religionen har
heller inte förmått bringa rede i idderna
och normerna, tvärtom, just de kaotiska
förhållandena på religionens område ha fört
till detta kaos också i rättens värld. >Så

många gudar, så månge rättssystem> (30i).
)Rätt var det som var nyttigr, orätt det
som var onyttigt>. Men det var alltid den

som just innehade makten: den starkaste
individen, den härskende klassen,' folket
eller härskaren, som bestämde vad som var
nyttigt eller skadligt, och som på så sätt
också var den faktiska källan till rätten
(306). Det innersra skälet för denna av-
vikelse från det sunda förnuftet var egois-

men och självförhävelsen, det var dessa

som hindrade skapandet av en varaktig,
människovärdig rättsordning (307). Och
religionen och gudarna ställdes eller rogos
helt i dessa särintressens tjänst. I största
utsträckning fattades uppfattningen 

^ttvarje människa, just därför am hon är en
människa, är rättssubjekt i lika hög grad
som alla andra och därför äger oförytter-
liga, personliga rättsanspråk,

Avhandlingens andra del undersöker de
monoteistiska rättssystemen: den mosaiska
rätten, Kristi och NT:s rättslära, islams
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rättslära, och som avslutning kastas en

hastig blick på >monoteism> hos urfolk
och deras rättsuppfattning.

För den mosaiska rötten är, i motsätt-
ning till de polyteistiska rättssystemen,

karakteriserande >framför allt den helt
olika anda, som uppfyller den. Mose lära
ställer sig i uttrycklig motsättning till de

hedniska religionerna> (361). >I Israel

fanns det blott en ende Gud, det var hans

sak att vårda allas intressen och rättighe-
ter. . . Gud beskyddade också ofria och

främlingar, som levde bland israeliterna.

Gud var rättvis . . . Deras religion lär:
människorna 

- 
och det alla utan undan-

tlg 
- 

äro skapade till Guds avbild. Så-

lunda har medvetandet om mänskligheten
vaknat och därmed begreppet om nästan

och strävandet efter rättlårdighet... Rät-
ten, uppfylld av gudsfruktan, hade att
tjäna människan, och icke omvänt männi-
skan rätten . .. Inför Gud voro alla lika...
För första gången uppställdes altruismen
som rättsbud> (362). Dock vidlåter en

stor svaghet denna monoteism: den upp-
fattades som en strängt nationell religion
och >därför äro (de av Moses givna) rätts-
buden icke fÅa frän nationella inskränk-
ningar, Profeterna ha visserligen vidare
utvecklat gudsbegreppet, men de skapade

inga nya lagar. Dessa förblevo fast i de

skriftlärdes händer, som vakade över att
de icke förändrades> (364). >Lagen vat
även utrustad med många 'om och men',
som ej tilläto en tillämpning utan kompro-
misser. Men rättens grundbegrepp och nor-
mer, som dekalogen innehåller, äro skapade

för allmänheten. De gälla ännu i dag. De
utgöra det fasta fundamentet för våra
moderna rättsbegrepp och beteckna ut-
gångspunkten för deras vidare utveckling>
(36t).

Såsom karakteristiska kännetecken på

den krislna rättsufipfattningen uppråktat
förf. dessa: rättsprinciperna böra tillämpas
utan några som helst kompromisser; pri-
matet tillkommer även i civil- och straff-
rätten budet om kärleken till nästan; na-
turrättsliga bud fastställas1 som grundsats

lt2

gäller, att alla äro like inför lagen; i stället
för rättigheterna betonas plikterna mera;

den ohämmade egoismen indämmes; deka-

logen erkännes som oförändrat fundament
för straffrätten; objektiv skuld som strafi-
rättsligt begrepp förkastas; fordran upp-
ställes att rättsbrytaren behandlas indivi-
duellt vid tillmätande av straff, samt bätt-
ringsprincipen införes (374). >>Kristus

har befriat rätten från bundenheten vid
nationen, lösgjort rättspraktiken ur ramen

av rituella föreskrifter, .. Flans verk är
allomfattande på samma sätt som san-

ningen.. . Också för den vidare utveck-
lingen av rätten gav han nya riktlinjer åt
mänskligheten. Dennas uppgift är det, att
omsätta dem i verklighet, d. v. s. att in-
föra dem i den positiva rätten. . . Med-
vetet eller omedvetet har rättsutvecklingen
intill våra dagar strävat efter detta mål>
(37t).

Vi äro dr Adamek mycken tack skyldiga
för denna flitiga och grundliga undersök-
ning om rättens ursprung och grundvalar,
emedan den klart visar religionens och då i
synnerhet den kristna religionens stora, ja,

avgörande betydelse även för rättsiddn.
Först den religion, som har bragt oss san-

ningen och nåden, har möjliggjort ect ord-
nande och fullkomnande av människans
sökande och strävande efter rätt och rätt-
färdighet. Först sedan >sanning, rätt kär-
lek och Gud ha blivit ett genom Kristus>
(371), finns det även ett fast fundament
för allmänt giltiga och alla i lika grad
gynnande och bindande rättsregler.

Förf. påpekar därför med rätta till slut,
att det inte är den moderna kulturliberalis-
men och dylika rörelser som garantera ett
bevarande och en vidare utveckling av den

äkta humana rättsuppfattningen, utan han
uttrycker som sin övertygelse att >denna

utveckling överallt på jorden skall komma
att gå en väldig blomstring till mötes, om
rättsvetenskapen mecluetet ställer sig på

den kristna världsåskådningens ståndpunkt,
vilkens mark är mänsklighet och kärlek
till nästan>> (411). l. Gerlacb.
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Geo Videngren: Religio-
nens uöild. 8", 476 sid. Stockholm
194i, Diakonistyrelsen, Kt. 14: 

-/76| 
-.

Dessa >religionsfenomenologiska studier
och översikter>, som >vill vara en efter
systematiska synpunkter ordnad samman-
ställning av den moderna religionshistori-
ens resultat>, återger på utmärkt sätt >den

internationella forskningens ståndpunkt i
betydelsefulla frågor>> (t). Ett av dessa

resultat, som mest intresserar oss, fram-
häves åter och åter igen: >Den religions-
historiska vetenskapen har . .. börjat fri-
göra sig från det stela evolutionistiska
schema, som tyvärr belastat den med så

många felaktiga problemställningar> (l).
Stora förändringar har skett i den moder-
naste religionshistoriska uppfattningen av
de religiösa fenomenen, och överallt fram-
träder ett (faktiskt) närmande till uppen-
barelseteologiens >dogmatiska> åsikter om
desamma.

Denna nya uppfattning gör sig redan
starkt och avgörande gällande i första ka-
pitlets principiella framställning av Reli-
giott. ocb m.agi. Fötf. fastslår där som re-
sultat även av sina egna forskninger: >I
motsats till (tidigare) evolutionistiskt
präglade religionsteorier betonar den se-

naste tidens religionshistoriska forskning
starkt, art religionen icke är någor, som

kan förklaras utvecklingshistoriskt, uran är
ett givet faktum, vilande på en bestämd
inställning till tillvaron såsom beroende av
en makt, härskande över människans öde>
(26), Det är inte >tron på företeelser
fyllda med makt eller dyrkan av andar,
utan gudstro>>, som, >primärt sett>, är
>det utmärkande för religionen> (26).
>Religion och magi existera vid sidan av
varandra, som två diametralt motsatta psy-
kiska reaktioner.>> Härav följer, att >intet
talar för riktigheten av Frazers åsikt, att
magien till tiden skulle föregått religionen,
Tvärtom visar allt, härom torde forskningen
numera vara ense, att religion och magi all-
tid existerat sida vid sida, ofta blandade
med varandra. Ty det är något för magien

kännetecknande, att den uppträder med
lån från religionens yttre former> (1i).
Därför >>torde det vara högeligen på tiden
att Frazers hypoteser om magiens väsen

definitivt avskrivas> (1i),
Andra kapitlet Tabu ocb beligbet f.ast-

ställer, att även tabubegreppet har lösts

från den tidigare påstådda evolutionistiska
förbindelsen med religion och magi, ty
>>exakt identiska tabun kunna äga giltig-
het inom eller utom religionens område>
(36). Vad helighetsbegreppet angår så

>hävdar en nyare uppfattning>, >)i motsats
till den åsikt, som gör gällande att helig-
heten är en utlöpare av en allmän, operson-
ligt fattad makt, att 'helig' är ursprung-
ligen ett rent religiöst begrepp>. Också
här >saknar en evolutionistisk konstruktion
motsvarighet i verkligheten> (43).

Därför att >religionen karakteriseras av
gudstro> ägnas >gudstron i detta arbete
en omfattande behandling> (43), vilket
sker i de båda kapitlen: Gud.stro: Höggu-
d.ens aäsen och Gud;tro: Panteismen, froly-
teismen, monoteistnen, Där fastslås >som

en av den moderna religionshistoriska
forskningens betydelsefullaste landvin-
ningar ... uppvisandet av en gudstro hos

praktiskt taget alla natur- och kulturfolk.
Helt naturligt är denna gudstro i olika
religioner av ytterst skiftande karaktär.
Men de för gudstron utmärkande varia-
tionerna återkomma med stående regel-
bundenhet i religionens historia> (t7),
>Som religionshistoriskt fenomen.,. är
vidare tron pL en bimmelsgud ett kar^k-
teristikum för ert otal historiskt givna
religioner. I själva verket är detta fenomen
så pass universellt att man på många håll
i denna företeelse ser det väsentliga inne-
hållet i all gudstro på vissa outvecklade
stadier. Tydligt år ^tt denna kosmiskt in-
riktade gudsbild varit av en betydelse,
som framstår i allt klarare ljus> (lZ f).
Förf. tvekar heller inte att också från sin
sida instämma i den uppfattning som pater
V. Schmidt hävdade gentemor t. ex. N.
Söderbloms avböjande ay beteckningen
>monoteism> för denna tämligen allmänt
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spridda höggudstro: verklig monoteism om ett realt skeende, offret av Kristus,
>upphäves> under vissa betingelser >icke som de troende få del av, Men vad fin-
eller ens ifrågasättas, orn man i en religion ner man för magiskt i denna tankegång?>

vid sidan av Högsta Väsendet erkänner ett (169), >.,.i stort sett kan... riten upp-
antal andra'högre väsen, vilka äro föremål fattas realistiskt eller symboliskt, I båda

för tro och dyrkan>. Förf. ger >Schmidt fallen gäller dock en religiös tolkning,
och Lang rätt, då de tela om en ursprung- som avgjort skiljer sig från den magiska>

lig monoteism> och opponerar blott >mot (170).
Schmidts försök att bortse från natursi- De följande kapitlen behandlar Oflret,
dan i höggudens väsen> (132), Det sahrala kungad.ömet, förf:s älsknings-

I kapitlet Myten get förf. en intressant och specialämne, Död ocb begratwing, ande

framställning ev myten som ritualtext och ocb siö\, EsL"atalogi och apoh-alyfrtik, Den
av sambandet mellan myt, legend och saga, gnostisha instäIlningen, lndiuid ocb grupP

för att sedan i ett följande, innehållsrikt och till slut Mystiken. Det skulle här föra
kipitel behandle Nten, dess väsen och elltför långt, om vi i detalj ville återge

mångfaldiga gestalt som {ödelse-, initia- denna rika och kunniga framställning av

tions- och årsriter samt dess innerliga för- de mest väsentliga fenomenen i religionens

bindelse med myten och dess kvadevande värld; en närmare granskning skulle också

i folkseden. Just den principiella framställ- förutsätta en större detaljkunskap än den

ningen av ritens väsen kastar ett nytt ljus som anm, förfogar över. Dock må det
på den så ofta diskuterade och i evolutio- vara oss tillåtet att göra några mera all-
nistisk anda misstolkade rollen av >det männa reflexioner. I dessa kapitel beskri-
materiella> i religionen. Förf. betonar vas många likheter mellan >naturreligio-
också här med bestämdhet att >vi måste nerna> och >uppenbarelsereligionen>, för
taga avsrånd från ett evolutionistiskt be- att på detta korta sätt karakterisera de

traktelsesätt, som hävdar, att riten .. , ur- båda stora religionsgrupperna, Den ka-
sprungligen måste ha varit magisk och tolske teologen bescyrkes därigenom i sin

senare erhållit en symbolisk-religiös inne- >dogmatiska> . uppfattning, att det också

börd. Skiljelinjen här som i andra gräns- utanför uppenbarelsens värld fanns och
fall mellan religion och magi beror icke fortfarande finns äkta religion, om den än

av historiska faktorer i första hand, utan ofta eller kanske bättre sagt, mestadels är
av psykologiskz> (167). Så har t,ex. tron uppblandad med mångahanda villfarelser
på sakramentens verkan >icke karaktären och förvanskningar. Men å andra sidan

av en tro på att sakramentet utgör en med föreligger likheten ofta mera i den yttre
blint nödtvång verkande magisk handling, formen än i innehållet. En ren fenomeno-

uran en tro på att Gud i sakramentet mö- logisk framställning skyler lätt över detta
ter människan och att den människa, som faktum och förleder lan till slutsatser en-

har del av sakramentet, icke utför en tom ligt felslutningen: lika alltså beroende. En
meningslös handling utan deltager i ett sådan slutledning med evolutionistisk ten-
skeende, som har den verkan att männi- dens avböjes visserligen nu för tiden på

skan därigenom träder i kontakt med gu- vetenskapligt håll i större utsträckning än
domen> (16s f). Inte ens den realistiska, tidigare, rhen borde inte all jämförelse en-
katolska uppfattningen av t. ex. nattvar- ligt detta schema behandlas med yttersta
den, som >anser riten innebära ett offrande forsiktighet? Är det inte fastrner just i
av Kristi lekamen och blod samt dessas religionens värld så, att >särskilt i de yttre
utdelande i nattvardselementen, som i kon- tecknen, åtbörderne och symbolerna, lik-
sekrationens ögonblick övergå till Kristi heten med andra religioner understundom
lekamen och blod>, kan kallas magisk. gå långt, då de äro tagna ur de mänskliga
>Uppfattningen är realistisk, det är lÅga uttrycksformernas allmängods? Därtill får
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man inte glömma, att likhet även med{ör
olikhet>> (jfr A. B r u n n e r: Religionsbkto-
ria ocb kristendornens absolata uösen. Credo

1942: 17 ff). Detta gäller i synnerhet om

kristendomen. Vad den beträffar måste ju
också religionshistorien fastställa det stora

>nya> både till ursprung och till innehålI.
Vi vilja ej försumma att här hänvisa till
två verk av en katolsk författare, som

inte omnämnes i prof. \(idengrens För-
fattareregister: Karl Priimm: Der
cbristlicbe Glaabe uncl die altbeidniscbe

\(elt (z band, Leipzig l93f) och Chris-

tentun. als Neuheitseilebnis (Freiburg im
Breisgau 1939). D'it visas klart att kris-
tendomen inte helt enkelt kan sättas i en

rad med de andra religionerna, utan att
den bland alla de relativa religionsformer,
som människoanden skapat' framstår som

den absoluta religionen, den som har

skänkts oss av Guds personliga kärleks-
vilja. Prof. Videngren understryker i
sitt arbete, att >>den stora skiljelinjen i
religionens värld tydligt går mellan dem

som anse, att universum blott är en ut-
veckling ur Guds eget iag' och dem för
vilka Gud är den över världen upphojde
skaparen> (4f 2). Men han påvisar också

med många exempel, hur det mänskliga
sökandet efter Gud, både på den mera

intellektuellt och på den mera emotionellt
betonade vägen, åter och åter igen leder

till panteistiska uppfattningar. Ja, så är
det: Till slut kunna vi människor blott
i den mån komma fram till en gudstill-
bedjan i ande och sanning, som vi i tron
få >kunskap om Guds härlighet, som strå-
lar fram i Kristi anlete> (2 Kor. 4:6).

Prof. Videngrens bok kan varmt rekom-
menderas i synnerhet åt alla präster och

kristendomslärare, som ju borde hålla sig

väl underrättade om utvecklingen på den

religionshistoriska forskningens område.

J' Gerlach'

Peter Schindlerr Petras,
Antiquitates Christimae. Band I-
IL XII I zz6 och 304 s., lo2

illuscrationer, Köpenhamn 7944,
Ejnar Munksgaard. Kr. 30: -.

Denna petrusbiografi är de första två
banden av de sju, som Antiqiltates Cbris-
tianae kommer att utgöra. Av de övriga
fem banden komma två att behandla de

apostoliska fäderna, de tre andra det forn-
kristna huset, kyrkobyggnaden och den

fornkristna greven.

>>Disse Arbejder er hverken Dogmatik,
Apologetik, Kunsthistorie, Patristik eller

Kirkehistorie; de er kristelig Arkaeolo-
gi. . .>), säger författaren i förordet. Ar-
betet är ince direkt vetenskapligt till sitt
utförande, men det står dock på en rent
vetenskaplig grund. Författaren har be-
gagnat sig av de senaste rönen i exegetik,
arkeologi och andra vetenskaper, som be-
röra ämnet, och behandlar dem på ett
vetenskapligt sätt. Han har bortsett från
fackmännen och skrivit, så att böckerna
skulle bli förståeliga för var och en, som

utan omfattande förutsättningar vill sätta
sig in i apostlatidens och fornkyrkans
historia. Bevismaterial, käl1hänvisningar,
argumentering och apologetih ha helt hän-
visats till noterna. Dessa ha gjorts mycket
innehållsrika och omfattande, och kunna
sägas tillfredsställa de högsta anspråk. Bara
första. bandets noter omfatta inte mindre
än 16 sidor. Källor och litteratur ha även
sina egna register, och omfatta ett mycket
stort antal verk av alla slag.

I första bandet behandlas först Petrus
i evangelierna. Texterna framläggas, för-
klaras och kommenteras. Kanske vore det
riktigare att såga, att evangelietexterna ha

rollen av källor, som inskjutits i en sam-

manhängande skildring av Petri liv till-
sammans med Kristus. Stilen är knapp och
pregnant, stundom nästan dramatisk. Skild-
ringen fortsätter med apostlagärningarna
och Petri brev som källor. Bandet avslutas

med ett kapitel om apostlatidens kronologi.

Andra bandet behandlar först Petrus i
tradition och historia. Författaren anför
tillgängliga apokryfiska, {ornkristna och

romerska källor. Vad detaljerna beträ{fa
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äro dessa. mycket osäkra, men i de stora

huvuddragen överensstämma de, och kunna
också ge oss en ganska fullständig redo-
görelse för Petri liv och personlighet. >Det
Billede, vort hålve Hundrede Texter teg-
ner af Petrus, er ikke den fjerne Kefas i
det Fjetne Jerusalem og Omegn, men en

Centralfigur i Verdens Centrum . , .> En
uppgörelse med de patristiska texterna ger

vid handen, att man som orubbligt säker
kan betrakta Petri vistelse i Rom, och hans

dod och begravning i samma stad. Absolut
säkerhet råder även beträf,ande apostla-
furstens efterträdare på Roms cathedra,
och om Roms primat bland världens kyr-
kor redan under den siste apostelns tid.
Osäkerhet råder dock om hur länge Petrus
vistats i Rom och om vissa av hans mis-
sionsresor. Nästa evsnitt av andra bandet,

kanske det intressantaste på grund av allt
det nya, som det erbjuder, behandlar pe-

trusmonumenten i Rom. Dessa kapitel äro

rent arkeologiska, och bygga på resultaten
av de senaste decenniernas utgrävningar.
Tyvärr har författaren varir förhindrad
att få del av de rön, som gjorts sedan

krigsutbrottet. Först behandlas Petri grav,
vars autenticitet är absolut, även om den

numer är dold i murverken i Peterskyrkans

krypta, och blott två par människoögon

sett den på över f00 år. Därefter behand-

las andra monument, som ha förbindelse

med traditionen om Petrus. Bandet avslu-
tas med ett kapitel om apostelns närmaste

efterföljare i Rom och ett kapitel om

ofelbarheten och primatet och deras hävd
i traditionen. Andra bandet är även för-
sett med illustralioner av de viktigeste
petrusmonumenten,

Schindlers petrusbiografi tillfredsställer
de högsta krav på metodisk historieskriv-
ning. >Katholsk Historieforskning>, säger

författaren, >har hverken andre Kilder
eller andre Metoder end sund profan His-
torieforskning; den staar hverken i Dog-
matikkens Sold, saa den ä tout prix skal

samle Stpttemateriale til denne, eller i

Folketroens, saa den er forpliktet til at
redde, mer end reddes kan af, hvad pie

creditur 
- den har ene sit Maal i det rent

historiske; at konstatere og belyse visse

Handelser og Personer i Kirkens Fortid.>
Å andra sidan har dock katolsk historie-
forskning en facit i dogmatiken. Det är
omöjligt att ett påstående kan vara histo-
riskt riktigt men dogmatiskt oriktigt. -
Pastor Schindler, som är skolad i Roms

vetenskapliga institut, har en modern for-
skares kritiska syn på sina källor. Han har
också den stora fördelen att själv ha sett

de flesta monument han talar om, såväl

i Rom som i Palestina och Syrien. Han
har en sällsynt förmåga att levande och

fängslande skildra ett ämne eller en situa-
tion. Framställningen göres också intres-
sent genom att sammanvävas med skiidrin-
gar av apostlatidens kultur och folk. Den

psykologiska tolkningen av Petri utveck-
ling alltifrån hans möte med Kristus till
hans död i Rom verkar övertygande. I
början var han väl mest fascinerad av Jesu
person, och kallelsens innebörd stod ännu

ej klar för honom i hela sin ödesdigra och

genomgripande betydelse. Men sedan han

sett de under, som Kristus gjorde, och

dennes ord nått till hans inre, sker så små-

ningom en stor förvandling. Ett högre för-
nuft kommer in i hans liv. Han förlorar
fotfåstet i sig själv för att i stället åter-

vinna det hos sin mästare. Men Kristus

byggde sin kyrka ej blott på klippan

Petrus, utan också på människan Petrus,

och apostelns egen svaghet skulle ännu
vålla honom själv mycken bitterhet.

Schindlers petrusbiografi är kort sagt

med sitt eleganta och levende framställ-
ningssätt och sin höga standard ett synner-
ligen intressant arbete, av stort värde för
varje intresserad kristen, utan hänsyn till
konfession kanske man skulle våga säga.

\ri vänta med stort intresse på närmast
följande delar av den lika innehållsrika som

vackert utstyrda serien Antiquitates Cbris-
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