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KRING CREDOS PROGRAM
>Frin och med fcirsta numret 1911 kommer Cred.o delvis att f;ildndra

karaktir.

. .>

Fdrindringen betriffar inte sjllva kdrnan, det program som uttryckes
klart och utan omsvep genom tidskriftens namn. Alla som var med i
civerliggningarna om en utvidgning av vir tidskrifts innehill
och om
mojligt ocksi omfin1
var ense om att namnet skulle bibehillas.
Inte
blott darf<;r att det dr-tett bra namn, rent tekniskt, eller d;rfor att tidskriften under detta namn skaffat sig ett gott rykte, utan fdrst och frlmst
darf<;r att Cred.o klart framhaver v&r tidskrifts sirart bland alla andra
kulturorgan i virt land: den vill sti i den katolska trons tjenst.
Programf<irklaringen i forsta numret av tjugufemte irgingen om
Credo, ufrr tidskri.f ts l6sen (1944:8 ff) iger fortfarande sin fulla giltighet. Vi accepterar i odmjukhet och vcirdnad som sista och hdgsta norm i
allt virt tinkande om mlnniskan och hennes virld
Iven den moderna

- sanningen, sidan
mdnniskan och hennes moderna virld
den gudomliga
den uppenbarats for oss genom Jesus Kristus och lires oss av hans Kyrka,

Men just den katolska trons perspektiv ger oss tillit till den su(rda
minniskans formiga att :iven genom fcirnuftets egen insikt komma fram
till allmingiltiga sanningar. Fullt medvetna om att det anses som ett
>omodernt,r, >reaktionlrt> tilltag, for vi den skolastiska filosofiens, den
thomistiska realismens, naturrattens och den ontologiskt grundade etikens
talan. Men vi gcir det inte som >medeltida minniskor>, utan som lyckliga
ldrjungar och medarbetare till vir tids stora katolska tankare, som i sjilva
verket stir betydligt mera rippna for vir tids slregna frigor och mycket
bittre rustade att finna en mera varaktig lcisning p& v&ra dagars kompli>>de hirskanderr: positivisterna, som stelnat i antimetafysisk dogmatism, och subjektivisterna, som trollar bort all f<;rblivande
verklighet.
Ingen som foljt med i de senaste irtiondenas religicisa och kulturella
debatt kan fcirbise den katolska tankens frammarsch iven i Norden. Ju
mindre Sverige isolerar sig i religiost och kulturellt avseende, ju fler vakna
minniskor som uppskakas av den yttersta fara som hotar det kristna
vlsterlandet, ju fler som sciker en fast grund fcir sitt motstend mor ny-

cerade problem dn
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Pro grarn

hillbar utgingsposition fcir sina motangrepp, dess mer
katolskt sinnadet> att vaxa.
,de
kommer skaran av
Ja, vi arbetar for en ,>katolsk renissans>> i detta land (U. N.T. 12/6
19i0), fullt medvetna om att de kristna blott pi det sittet kan riddas
undan all den splittring och maktlcishet, som nu rider. Men denna katolska
renissans kan blott komma till stind, om ocksi de katolska lekmlnnen
tilrldrmnasitt bidrag till utformandet av Sveriges framtida katolska kyrka.
Det ir derfor som vir tidskrift ifrin b<irjan var avsedd icke blott sorn
teologernas sprikror utan lika mycket som de katolska lekmlnnens. Och
nu, di den lilla skaran av kompetenta katolska lekmannakrafter har
fitt betydande tillskott, vill Credo innu mera konsekvent markera denna

hedendomen och en

linje.

Det dr inte vir avsikt att motarbeta den <ivriga kristenheten i landet.
Men sisom hittills vir biotta narvaro, virt konsekventa fasthillande vid
de katolska >absoluta>> och de av oss formedlade kontakterna med den
stora katolska virlden utan tvivel har bidragit till storre kristen besinning
och till fornyelse pi itskilliga kristna fronter, si anser vi det lven for
framtiden som vir uppgift att vara till och att handla som katoliker.
$verhuvud taget ar vir Kyrkas vdsentligaste ekumeniska insats, att hon
alltid ir trogen mot sig sj:ilv. D:irfor kan virt bidrag till kristendomens
stdrkande har i landet bli efiektivt blott i den min det ar konsekvent
katolskt.

Det glider oss mycket och styrker oss i vira strivanden, att den katolska
tanken synes f& allt storre eko ocksi utanf<ir det katolska ligret. Att
sidana som blir vira vlnner hir och var br'dnnmirks som >forrbdare
mot den svenska kulturen> eller som >>en femte kolonn, (Su. T. Ku'
19i0: 118), kan nog knappast avskricka dem, ty i detta ogonblick, di
Egropa-s andliga exisrens st&r pi spel, 1r vi ej hjelpta rned nigra ismer
uran blotr genorn att lita pi de kristna krafter som visar sig vara livsdugliga. Att nu hellre <jnska tilibaka en teologisk rationalism eller en relativistisk liberalism, att hellre syrnpatisera med en filosofisk nihilism eller
som enda motargument ideligen anfrira en antiromersk nationalism, det
skulle betyda att ge upp kampen mot nyhedendomen. Det br just dessa
och liknande forvillelser som i stor utstfackning undergrivt den kristna
fronren och berrjvat en stor del av kristenheten dess civernaturliga livskraft.
Vad i synnerhet vira dagars moraldebatt betra#ar, ar det sannerligen
nodvlndigt att klart utsega, att den kristendom, som inte rner vigar tala
om offer, har mist sin sdlta. Det ir den katolska fdstens uppgift att ofortrtjttat iven hdr i landet tala orn >den glornda vlgen>> tiitr en sann kristen
16sning, och inte i nigot avseende kompromissa med en okristen ,hurrnanism> genorn att som >kristen kartreku acceptera den rn'inniskosyn sorn
4
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efter eget gottfinnande bestimmer minniskans vlrde: att Slska och ridda
den ena, att forg<ira den andra, och som ger den tekniskt perfekt utrustade
mlnniskan ritt till att s<inderspringa Skaparens och Frllsarens ordning.
For oss, som nu samlats kring vir tidskrift Credo, medarbetare och
vlnner, mi det .vara ett katolskt tecken i tiden, att just under detta ir,
di vi med stcirre beslutsamhet trider f.ran for den svenska offentligheten
med virt program, gudsmannen Giuseppe Sarto, piven Pius X, kommer
att saligfiirklaras. Det ir inte minst hans obcinhcirligt avvisande hillning
mot modernismen och all okristen anda och de reformer av det inre kyrkliga livet, han givit impulsen till, som skapat ftirutslttningen ftrr den
katolska inre och yttre blomstring, som vi trots allt kan gledja oss it
mitt i vir avkristnade och nyhedniska virld.

AMERIKANSK VALFART*
I
det var ialfald
valfart er vel forresten en tilsnikelse,
- hpyst populrr
en valfart DE LUXE, for i bruke en snodig og
sasom jegkjgrte pi tog og i bil hele veien frem til porten
amerikanisme,
- ved Auriesville. Der har de amerikanske jesuittene bygget
av valfartsstedet
en pilgrimskirke pi bakketoppen hpyit over Mohawkelven, hvor engang
irokeserna hadde sin landsby, Ossernenon. Det var der at St. Ren6 Goupil,
St. Isaac Jogues og St. Jean de la Lande dgde martyrdpden {or to hundre
ir siden. Men det var ogsi i Ossernenon at hun blefgdt, bare en generation
senere, den unge indianerpiken Kateri Tekwawitha, hvis kanonisationsprocess vel ni snart blir f.Ot. til ende, sin at >Mohawkenes Lilje> blir
Amerikas fprste innfgdte helgeninne.
Der er mange ir siden jeg fgrst leste om de franske fedrene av Jesu
Selskap som fallt pi missionsmarken i Nordamerika i fprste halvdel av
det syttende irhundrede. (Montro jeg ikke har skrevet om dem i St. Olav
engang for lenge siden?) Den gripende beretningen om deres ukuelige
heltemod i livet og i dpden hadde betatt mig slik at jeg pnsket, jeg kunde
engang bespke de stedene der de d6de. Men ni hadde jeg alt mange ganger
reist gjennen-r Mohawkdalen og pi den andre siden av elven sett bakken
med den rare gule byggningen halvveis gjemt innimellem veldigelgvtrxr,
stedet for St. Isaac Jogues' martyrdom. Men det hadde aldrig hpvet at
jeg kunde stoppe og reise ditover. Ni i august 1944, da vi skjpnte at
krigen lakket mot slutten, og mine amerikanske venner forsikkret, neste
ir ved disse tider er du hjemme i Norge igjen, ni hadde jeg bestemt, at
ni skulde det bli av. Denne gangen vilde jeg stanse pi veien og bespke
>the Auriesville Shrineu.
Denne sommeren hadde vi hatt den ene hetebpigen efter den andre
over New York. Og i tre glohete mineder hadde jeg arbeidet tolv timer
pa noe som
daglig pi et opdrae fra det amcrikanske forsvarsvesen,
slik
at
amerikanske
for,
siden
ikke
ble
ble
bruk
det
heldigvis
aldrig
det
tropper mitte gi til landgang i Norge for i hjelpe til og kaste ut tyskerne.
Nir jeg arbeidet pi biblioteket i Neur York hadde jeg det godt og svalt
luftavkjplte. Men hjemme ved min
i rom som var >airconditionedr>,
egen skrivemaskine satt jeg i bare kimonoen, med et hindkk i fanget for
& tgrke av mig svetten, og hverannen time eller sin mitte jeg inn og
snakke om

'r- Denna

berittelse, som Sigrid Undset hann sinda oss fiire sin diid, har hittills ej ut-

kommit i tryck.
6
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Stavningen foljer lorfatttrinnans manuskript.

Amerihansk ualf art
legge mig

i

badekarret

litt,

endda vannet

i

vannlcdningen var halvvarmt

det med.

Ni hadde jeg imidlertid fitt arbeidet fra hinden, og min amerikanske
veninne hadde bedt mig med sig op i en hytte i Adirondacs en stund. Den
dagen jeg reiste fra byen tegnet til i bli endda varmere end alt vi hittil
hadde vrrt ute for,
ved syvtiden om morgenen da jeg kjgrte over

Brooklynbroen si jeg- elven dypt under mig gjennem hetedis, og skyskraperne over pi Manhattan ble nesten borte i lystiken.
Toget var airconditioned, og turen opover langs Hudsone{ven er si
skjgn si en blir aldrig trett av i sitte og se ut. Ved Albany faller Mohawkelven ut i F{udson, og ni blir landskapet mildere, med lave iser og en
bred, ipen dal som den stille og blanke elven slynger sig igjennem. Girdene er mellemstore og ligger romslig i lendet, vakkre og hyggelige ser
de ut med store tr€r og velstelte jorder omkring, og med mellemrom
kommer en forbi smi tverdaler med krattgrodde skrenter op fra et bekke{ar eller en liten elv, creek kaller amerikanerne det. En norsk blir minnet
om Romerike mange steder, med de rolige linjene og smielvene i foldene
av leirebakkene. Det er da ogsi de samme naturkreftene som har formet
landskapet begge steder,
breen som engang i fjern urtid dekket hele
halvkulen. Fjellgrunnen har isen skurt
den /vre delen av den nordlige
ned til lave iser, lagt veldige morener av grus og leire foran sig, og furet
igjennem landet med smielver og storelver, lagt efter sig sjper og tjern,
ja de store sjpene i Nordamerika er ogsi minner om istiden
-.
Ni er Mohawkelven temmet av sluser og fortsatt med en kanal slik
at endel av varetrafikken fra byene omkring Eriesjpen glr pi lekterer
vannveien ned til New York. Banen til Chicago og Detroit lpper gjennem
dalen, f.prbi 'store og smi byer hele veien. Ni under krigen var trafikken
her enorm,
tog med krigsmateriell, troppetransporter, tog med krigsfanger gikk -hele d@gnet. Ved Rome hadde amerikanerne anlagt den stprste
flyplassen i nordpststatene. Mange militarhospitaler'li det ogsi efter denne
veien. I toget jeg reiste med satt flere vogner fulle av gutter i uniform
for ameriog med armer og ben eller halsen i gips, krykker ved siden,
- eller inn
kanerne lot de sirede som var friske nok til det f& ta turer hjem
til byene: si lite som mulig skulde folk behandle dem som noe rart eller
vise rnedynk, hvis de fikk leve si vidt mulig som normale mennesker
mente legene at de vilde lettest komme over shock og depressionstilstander.
Men med toget fulgte ogsi en lang rad hospitalsvogner, hvor en si gjennern
vinduene kgyer i flere etager og bleke gutter i hvitt og hvitkledde sykepleiersker. Ikke Amerika heller vannt denne krigen til godtkjppspris.

Sigritl Undset
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For amerikanerne er dalen rik pi minner om uavhengighetskrigen. I
r776 hadde ryddningsmennene trengr frem mot nordvesr omrrent til dit
hvor ni Utica ligger,
€o middelsstor industriby. Den gangen stod det
et lite fort av blokkhustypen,
Fort Stanwix, mitt i urskogen, som vern
mot indianerne, og vesr for Stanwix hollt endda de berpmte >fem nationer>
landet opover mot de store sjper. Fra Albany opover var det endel settlements, men innimellem hvert strakte sig endda restene av villskogen.
Kolonistene var mest tyske fra Pfalz og Hessen, men det var ogsi endel
britiske familier som hadde tatt land i stgrrc milestokk i dalen, for i
skape sig godser i den nye verden. Disse godseierne ytet smisettlerne et
visst vern mot indianerne. Men da revolutionen br@t ut tok de fleste av
dem parti for gamlelandet. Og ni skafier de sig hjelpetropper blannt
indianerne og herjet republikanernes sertlemenrs med ild og sverd
og
tomahawken. Indianere pi krigsstien viste bestandig en fantastisk grusomhet, og hatet til >Toryene> som ,slapp disse villdyrene lps pi hvite menns
hjem gjorde mye dl at folket i Mohawkdalen sloss si energisk og rapperc
som de gjorde, uten hjelp fra Vashingrons troppet,
eftersom Vash-

ington ikke kunde avse styrker til kamp i denne urkanten
av koloniene.
Massakren i Cherry Valley er aldrig blitt glemt,
men ikke heller militsens seir over engelske soldater og Toryer og indianere
ved oriskany,
forsvaret av Stone Arabia og Fort Stanvrix.
Det er det i si om indianernes grusomhet i kampene mor de hvite, deres
treskhet og evige forrederier, deres utspekulerte torturmetoder,
ds yx1
selv blitt sveket gang pi ga''g av disse blekansiktene, som med -overlegne
vipen trengte dem tilbake, altid tilbake, fraland som de og deres forfedre
hadde brukt i hundrevis av ir,
kanskje. For ogsi fgr d,e hvite kom til
- innfpdte flyttet fra sted til sted, halvt
denne delen av verden hadde de
nomader som de var. De levet endda i steinalderen, jakt og fiske og innsamling av matnyttige planter var endda hovednaringsveiene, selv om
stammene i de nivarende /ststater hadde litt primitivt jordbruk ogsi,
dyrket mais og gresskar og bodde i >>byer>, grupper av hytter innenfor
enkle forsvarsverker av jordvoller og palissader. Men nir jorden var urpint og hyttene og palissadene ble altfor fofiallne,
hverr tiende ir
omtrent,
brgt. folkene op og drog ut for i sli sig- ned et anner sted.
Det er tragedie
i dette,
de jordhungrige kolonistene kunde lite se at
de ville hadde rett til i opta landstrekninger, hvor noen fi hundre indianere ern&rte sig elendig, efter europeiske begreper, mens tusener av
hvite jordbrukere kunde leve her med sine familier og skape velstand og
civilisation
Si gikk det som det gikk,
det ble utryddelsesk rrg fra
-.
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begge sider, og steinaldersmenneskene kunde ikke sti sig mot ildvipen
og ildvann. Ialfald ikke i den delen av Amerika sorn ble kolonisert av
protestantiske nationer. Det gikk jo nemlig lang tid fg de protestantiske
kirker falk pL i tenke pi hedningemission: hverken for lutheranerne med
sine dogmer om den trellbunne viljen og det forkastelige i alle gode gjerninger, eller for de reformerte med sin predestinationstro, kunde det ta
sig ut som noen id6 i missionere pi folk som bare ved fargen pi skinnet
tydelig var merket som hprende Djevelen
sit,
svart, brun eller gul,
jo
engelskmennene med sin velsignede ubetil. Senere ble det anderledes,
- og under innflytelse av flere vekkelseskymrethet om stringent tenkning,
bevegelser som vakte virkelig kjerlighet til Gud i sjelene, ga sig en god
dag i alle speku'lationer om predestination og drog ut for i fortelle de
arme ville om Ham som hadde skapt dem og om Guds k.ierlighet
-.
Og dermed kom da ogsi protestantiske kristne tilbake til missionstanken.
Franskmennen og spanjerne i Amerika tok forholdet til indianerne pi
en annen mite. Fra fp,rste stund Columbus og hans fplge satte foten pi
den nye verdens grunn hadde de en tanke om i vinne alle disse millioner
av formgrkede sjeler for Himmelen. Trass i al grusomhet og urettferdighet
og urbyttning som indianerne ble utsatt {or her og, si ble det aldrig
tanke pi i utrydde dem. De fikk rikelig anledning til i se den hvite mann
fra hans verste sider. Men det var ogsi altid noen som viste dem kristenmunkene av de fordommen i dens edleste og mest heroiske former,
i
gi
sit
liv,
i
ubeskrivelig
slit og rn1ye,
som
kappedes
om
skjellige ordner
ofte dpdde ved marterpeler og under indianerpiler og @kser, for i fpre
rpdhudene til Kristus og ipne himmelens porter for de arme ville.
De f@rste franskn-renn som kom til Canada var hugenotter, som oprettet
men de
handelsstationer langs kysten, kjgpte op skinn av indianerne,
endda
mindre
pi
kriscne
selvfplgelig
i
kolonisation,
og
tenkte ikkc pi
rgdhudene. Men sisnart katholske opdagelsesreisende, katholske guverngrer
og katholske kolonister kom til landet ble det anderledes. Kardinal Richelieu
som skal ha sagt pi dgdsleiet, at hvis han hadde tjent sin Gud si trofast
-som han hadde tjent Frankrike si vilde han ni ha vrrt viss pi det evige

livs krone,
var sterkt interessert bide i i legge Nouvelle France til
det gamle landet og for i' gjpre disse hundretusener av barbariske men
kraftfulle og intelligente naturmennesker til fastboende, kristne og civiliserte franskmenn. Runnhindet stpttet han missionene. Men de fprste som
kom over var franciskanere og recolleter, tiggermunke som ikke hadde
lov til i erhverve fast eiendom og hvis livsform ikke kunde gjore noe
godt inntrykk pi de ville. Jesuittene kunde anlegge missionsstationer,
bygg. skoler,
og de var tidens ypperste pedagoger, hpit kultiverte menn.
var intelligcnte nokk til i skjpnnc, dec trengs kultiverte
Og franskmennene

Sigrid Undset

f

og intelligente menn til i forsti primitive sinn og vinne innsyn i livsindstillingen til folk som er helt fremmede for alt i europeisk tankegang.
og helt siden ordenens fprste dager hadde jesuittene vist en glpdende niJkjarhet tor lbx,re evangeliet ut mellem hedningene i alle verdenshjgrner,
eventyrmod og martyrmod utover alle grenser

-.

III
Fra han var skolegutt
trsaac Jogues

drgrnt om

pi jesuittenes instirutt i sin f6deby, orleans,

i fi bli hedningemissionrr,

hadde

bedt Gud om det ydmykt og innerlig' Han var barn av h6yt ansete og velstiende borgerfolk,
moren fgdt adelsdah€,
tredje spn i en stor spskenflokk. M-.
Jogues vilde gjerne at yndlingssonnen, Isaac, skulde bli prest, men missionrr, langt borte fra det elskede Frankrike,
kunde det. vxre ngdvendig? Men hun bgyde sig for guttens kall. Forholdet
mellem mor og
spn hadde altid vx,rt srrlig inned,ig, og trass i farer og vanskeligherer i
den nye verden greiet Pater Jogues hverr ir, like til han ble tatt til fange
av mohawkene, i fi sennr det irlige brevet ril moren,
Omme og xrbgdige brever fulle av hilsener til den srore familien som -han hver dag nninnes i sine bpnner.
Han ble presrevier j 1636, ikke fullt tredve ir gammel, og noe tidligere
end det hadde verr bestemt. fra fgrst av, men patrene i Amerika bad instendig om i fi over flere prester. Si bare etpar mineder efter at pater
trsaac hadde feiret sin fprste hellige messe var han pi sjpen pi vei til
euebec.
overfarten tok tre uker, og han skriver til sin mor at han har ikke kjennt
et pyeblikks sjpsyke. Si foruten sine indelige egenskaper mi den unge
presten ha hatt en egenskap som gjorde ham sarlig skikket for livei i

urskogene jernhelse.
I ordenenes hovedsete i Ny-Frankrike, en fire roms tp,mmerhytte, ble
den nye presten forestillet for veteranene fra missionsmarken, og innen
trenge ble det bestemt at Pater Jogues skulde gi til rnission.., hos hrrronene,
et hedensk og helr villt folk som bodde mange ukers reise vestpi
ved de- store sjrer. Isaac hadde allerede fitt se litt av hvad
det betydde at

for bare etpar dager efter at han var ankomrnet hadde
en flokk algonquinkrigere brakt inn to fanger av et irokeserfolk og pint
dem ihjel pi forferdeiig mite. og algonquinene, en folkegruppe pi
-"nge
>>nationer>> som eide landet nord for st. Lawrence{loden fra munningen
og helt inn til Huronsjpen, var franskmennenes yenner og allierte. Mange
av dem hadde tatt imor dipen, og disse kristne indianerne ble som oftest
fromme, ivrige for 6 leve efter sin nye tro, med et naturlig anlegg for
indianerne var ville,

mystisk gudsoplevelse.
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hgte t1l irokesernes folkegruppe, men de hadde engang i
fortiden brutt med de forbunne fem nationene, Mohawk, Cayouga,
Oneida, Onondaga og Seneca. Siden hadde de jevnlig vxlt i krig med de
fern nationer, og det hadde gitt hardt ut over huronene. De var ni
reducert i folketall, hollc et forholdsvis lite territorium og turte heller
ikke foreta jagtekspeditioner langt utover dette, men var henvist til i
Huronene

leve vesentlig av fisket og av det vesle jordbruket sit. Meilem irokeser og
algonquin{olkene hadde det vaert krig pi liv og dpd lenge fpr de hvite
kom til landet,
si langt tilbake som indianerne visste noe om sin historie.
- og huroner var forholdet opp og ned, men huronene
Mellem algonquin
mitte betale ganske dyrt for i fi nyte fri passage nedover gjennem vann-

forbi algonquinterritorierne. Men huronene hadde utviklet en
hvert ir pi forsomhandelsforbindelse med de franske,
meren sennte de en flite av kanoer ned, solgte -beverskinn og slikt og
veiene

ganske

livlig

kjgpte med sig hjem gkser og kniver av metal, perler og europeiske
smivarer. For i befeste det gode forholdet til franskmennene hadde de
gitt med p3, at etpar >svartkjoler> skulde fi leve i landsbyene deres. Og
ni ble det bestemt at Pater Jogues skulde bli med kanoene tilbake til

huronlandet i august.
Han skrev av veteranen, Pater de Br6beufs instruktioner: >Dere mi
ha opriktig kjerl,ighet til de ville.> Aldrig la dem vente, nir de skal g& i
kanoene, og pass pi ikke i trekke sand og skitt og vann op i de skrppelige
farkostene. Spis alt som de byr dere, om det er aldrig si skittent, halvritt
og vondt. Kritiser aldrig, vxr altid i godt humpr, venlige og hpflige, men
bestemte likevel. Vis aldrig skyggen av frykt eller tretthet. Hjelp & bx,re
bagagen nir dere kommer til de stedene der en mi gi i land og bere
kanoene forbi fosser og stryk. Husk at det er somme tider lett i vinne
de villes velvilje, altid lett i miste den. Men deres hat og ressentiment er
omtrcnt uovervinnelig.
nsaac Jogues forspkte fra fgrste stund i leve efter regelen. Gloende
solstek pi vannveiene, slit over >>portager>-stedene, sult og vond sagamitd,
den eneste maten huronene hadde pi reisen,
i1s3lxs1 maisgrpp,
-han tok alt uten i blonke.
Ung og sterk som han var lrrte han fort &
paddle den skrppelige kanoen av bjerkebark, ferdes pi skogstiene like tungt
belesset og like fort og lettfotet som indianerne. Reisen gikk fint, og den
11.,september kunde Pater de Br6beuf og de andre tre patrene av huronmissionen slutte den nye broren i sine armer.
Isaacs helt, de Br6beuf, var en mektig personlighet som imponerte bide
hvite og rpdhuder. Gjennemgiende var indianerne hgyere og bedre skapt
end franskmennene, men denne jesuitten som var sOfi av en landjunker
i Norrnandie raget op over alt {olket. Han var mprklett nok til at ogsi
11
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indianerne syntes han var vakker. Og si var han lysende intelligent, syntes
ikke i vite hvad fryktvar, brennte av lidenskap for Guds ere og sjelenes
han
Isaac Jogues hadde sit ydre imot sig blannt indianerne,
frelse.
var spinkel, med lyst hir og skjegg, endda lysere hud end de fleste blekpi farge nesten som sjpen og himmeansikter og med noen fale 4yne,
len. Men bide mennesker og dyr har da svarte eller mprkebrune /yne, visste
indianerne.

Pater Jogues var ikke fpr kommet til Ihonatiria, den landsbyen der de
hadde sit standkvarter, lgr bide han og de andre prestene fikk bruk for alt
de eiet av tillit til Gud og alt de eiet av mod og diplomatisk snille. For det
brpt tt en ondartet influensaepidemi. Og i likhet med primitive fol'k flest

kjennete ikke indianerne begrepet naturlig dOd. Folk dgr fordi de blir
drept av mennesker eller dyr. Og dgr de av sykdom si er det fordi onde
inder dreper dem eller fordi deres fiender har tryllet mot dem.

Alle patrene unntagen de Brdbeuf blev liggende syke efter tur.

Si

Pater Jogues fikk fort nok prpve hvad livet i villmarken va'r likt. Hytten
en lang tunnel av bjerketil jesuittene var en almindelig indianerhytte,
bark over et stillas av stolper og bgyde trestammer, uten vinduer men
med en dpr i hver ende. Ildsteder nedover langs midten av hytten fyllte
og som indianerne gjorde sov ogsi patrene pi
rommet med sur r1yk,

gulvet ved ildene pi et-underlag av bark eller bar med noen dyreskinn
over sig. For ikke i st@te indianerne som ikke eide begreper om privatliv
mitte de la hytten sti Spen dpgnet runnt, si de ville kunde vandre inn
og fylle
og ut, sette sig pi huk ved patrenes ilder, synge, skrike, 6l2nss
rommet med utpy og skitt. De mitte f& fingre pi alting, og -de stjal alt
de kunde se sit snitt til 3 ta. Og franskmennene mitte aldrig vise at de
Det var ille nokk at de hadde skildret av en liten del
mislikte noe.
av hytten hvor de hadde et hemmelighetsfullt opbygg, billeder og selsomme
ting som indianerne mistrodde var trolldom. De Br6beuf sa om dette kapellet, at var det ikke fordi Vir Herre hadde latt sig fgde t' en stall si vilde
de aldrig ha viget i innby Ham til i komme i det hellige messeoffer til

et sint usselt hull
-.
Akkurat da Isaac Jogues ankom var situationen spennt fra fgr

av.

eller beveget av innskytelser som franskmennene
Mistroiske, lunefulle,
- tilsynelatende uten slike id6er som rrlighet, sannbare delvis skjpnte,
eller seksuell moral, hadde huronene en tid
ferdighet, menneskekjerlighet
likevel syntes noksi velvillig innstillet overfor de fremmede. Men eftersom
patrene lerte deres sprog si vidt si enslags 'samtaler kunde fpres ble det
verre: blekansiktene vilde fi dem fra & dyrke de inder som de og forfedrene hadde hollt sig til og forspkt i tvinge eller blidgjpre med rituelle
12
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orgier (nir de hadde mat nokk), med tortur av
krigsfanger og spisning av de dreptes kjptt. Etc Gud, himmel og helvete,
det likte de ikke i hgre om. Og fordi prestene listet sig til i dppe noen
srnibarn som hollt pA A dg fikk de den forestillingen at barna d,gde fordi
Likevel hadde missvartkjolene hadde foretatt sig disse rare faktene.
sionrrene i begynnelsen, med en viss optimisme, dppt endel voksne som
hadde vist sig mottakelige for deres forkynnelse og selv bedt om dipen.
Snart fikk de lare at de dppte huronene fallt tilbake til sine hedenske
skikker og laster sisnart den nye Guden ikke ga dem a1t de forlangte,
eller hvis de fikk
god jakt, godt kornir, helbredelse i sykdomstilfelle,
lyst til i ta sig en ny kone eller mann. For hele kjpnnsmoralen deres bestod
si lenge en mann og en kone er gift skal de vete tro
i ett eneste bud,
- bide krigeren og hans squaw kan gi fra hverandre
moc hverandre. Men
uten noensomhelst formaliteter, hvis de fir lyst til i leve med en annen.
Og for ugifte er det full frihet t1I i gjpre hvad de fir lyst til. Nir de
hedenske indianerne for en tid var venner med patrene fikk disse da ogsi
mange ganger om dagen tilbud fra de unge kvinnene. Men de Br6beuf
ialfald rnente ikke at indianerkvinnenes pitrengenhet var noen fare for
patrenes dyd,
de stank av det dyrefettet som de gnidde inn hele kroppen
og hiret med,- de var skitne og skittenferdige utover allt som en franskinann hadde tenkt sig kunde vare mulig. Stank, vt1y og skitt var hele
landsbyen nedsyltet i. Maten var forferdelig,
og det var regelen at de
mltte leve som de viile levet. Vinntprket fisk og kjltt, mais malt mellem
steiner og kokt i vann uten salt og krydderier, suppe pi ville planter, det
var alit. Pater de Br6beuf hadde et lite f.orr&d av tgrket frukt som ble
fornyet hvert ir fra Trois Rividres eller Quebec, men det sparte han pi
for i bruke frukten som medicin for de syke, rpde eller hvite. Og vel var
jesuittene fra sine ordenshuser vannt til en sparsam og n@ktern diet. Men
selv de tarveligste matemner koker jo en franskmann omhyggelig og lager
dem ikke til uten salt og pepper, olje og eddikke.
Ni kom altsi denne epidemien, og al hedningenes latente mistenksomhet
mot de fremmede slo ut i lyse 1uer. Dct var de som hadde sennt denne
sykdommen pi dem ved sine trollkunster. De li syke selv, det var si, men
de forhollt sig ikke som indianerne, for nir en indianer er syk sitter han
pi huk og hans slekt og venner danser og synger omkring ham dag og natt
oC gj6 si mye larm de kan med trommer og rangler og skrik, for i
skremme bort sykdomsdemonene. De franske li pi sit leie, og vennene
cieres likte ikke at huronene korn i den besste mening av verden for i
danse og g)Ore st|y. Det var svaert lrristenkelig
De truet med at de
-.
vilde drepe blekansiktene, og gjentok truslene mange
ganger hver dag.
De Br6beuf trodde neppe at de kom ttl i gjgre alv&r av disse truslene, for
danser, menneskeoffer og
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huronene trengte de franskes venskap, men med disse ville kan en jo
aldrig vite
-.
Efter influensaepidemien
fulgte en endda verre epidemi, kopper som
bitpartiet til Quebec hadde fitt. p& sin vei gjennem algonquin-terriroriene.
Hundrevis av indianerne dgde, og {ortvilelsen og hatet til de fremmede
tok til.
Det tragiske var at indianerne tok jo ikke feil, det uar de fremmede som hadde fgrt nye sykdommer inn i deres verden, om det ikke
var ved troldom og ikke med forsett. Men mot europeernes sykdommer,
selv rene barnesykdommer som kolerine og rfde hunder, hadde rpdhudene
ingen motstandskraft.
Imidlertid drev faren over for denne gangen. Og litt efter litt ble forholdet mellem indianerne og svartkjolene bedre. Pater Jogues, som indianerne kallte Ondessonk, falken, fordi han var si lett og si glpgg, hadde
lert sig huronsproget ualmindelig fort
og opdaget med pur og ren
- barnslig babbel, men et sprog
intellektuell fryd, at det var slettikke noe
med sit grarnmatikk og syntaks, pi sin mite like si artikulert som de
europeiske, endda det ikke eiet ord for abstrakter og begreper. Der hadde
f. ex. navner for alle de forskjellige dyr og fugler og fisk og trel, rnen
ikke for begrepene dyr, fugl o. s. v. Jogues begynnte L opfatte og nyre
indianernes seregne kunstform, veltalenheten. De hpvdingene som var
store oratorer ble folkets ledere,
tappre var alle menn og alle opdraget
til & m1te den mulige d|den ved marterpelen med ubevegelig ro og trods.
Litt efter litt fl,r Jogues Oynene op for indianernes dyder, de har likevel
- visse forhold,
et moralsystem hvorefter lggn og tyveri er dyder under
under andre er arlighet og ordholdenhet lov. Trass i de lpse seksuelle forhold finner han par som har levet trofast sammen og sett sine barn og
barnebarn vokse op. Forholdet mellem slektninge er nesten altid vakkert,
og yenner er villige til i gi hverandre alt og vige alt for hverandre. De
venter riktignok ogsi da, at franskmenne skal bevise sit venskap for dem
med stadige utdelinger arr gaver. Han opdager ogsi at indianerkrigene er
ikke fullt si blodige som han fra fgrst av hadde fitt inntrykk av. De gir
fprst og fremst ut pi i ta fanger. Disse fangene blir riktignok fgrst alle
sammen pint, og derefter blir noen av de fornemste valgt ut for I dg ved
marterpelen og spist av folket. Men dette er en kultisk handling, og hvor
mange fanger som skal offres avhenger av hvor mange krigere seirherrene
har mistet og av hvadfor inder eller guder som skal blidgjpres. Resten
av fangene blir delt ut til de forskjellige familier i landsbyene, og disse
kan drepe dem, bruke dem som slaver eller adoptere dem,
og det sisste
hender oftest. En fange som blir adoptert av en gammel squaw
istedetfor
en fallen sgnn er srrlig heldig,
hans nye mor pdsler pi ham den samme
omsorg og kjerlighet som er s/nnenes
lodd hos indianerne. Undertiden
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men det hender
blir en slagen stamme tvunget til i gi op i den seirende,
og henblir
trofaste
sjelden at ikke de overvunne fpyer sig i sin skjebne,
givne medlemmer av det nye folket, og t\r god behandling.
Dette var nettop de fem irokesernationenes plan med huronene,
decimere dem si de ikke hadde muligheter for i leve videre som et srrskilt
folk men mitte gi op i irokeserne. Svekket av epidemier og hjemsgkt av
irokesere pi krigsstien ble huronene tilbpyelige til i slutte virkelig forbunn
med franskmennene nede ved St. Lawrencefloden. Og de ble mere villige
til i halre pi jesuittene. Endda var patrene meget varsomme med i dppe
fgrst. efter lang tids undervisning og prlvning av
voksne indianere,
turde
de opta dem i Kirken. Tre ir efter at Jogues hadde
deres nye sinnelag
kommet til huronlandet var det vokst op en liten menighet, og mange
av konvertittene viste en iver og en fromhet som fikk patrene til i bryte
ut i glldende takksigelser til Gud som s& underfullt hadde latt deres >>smi
anstrengelserr> bxre frukt. >>Han er hos mig altid, jeg rn|ter Ham hvor
jeg g3.r, FIan taler til mig inneni mig,>, sa Joseph Teondechoren, en storhpvding som patrene hadde vert meget redde for i ta op for tidlig, fordi
han hadde vert lederen for et hemmelig forbunn som dyrket uhyggelige
Han og hans nermeste slekt ble hjprnepillene i den nye innfpdte
inder.
Kirken- i Huronland.
En missionsreise som Pater Jogues og Pater Garnier fortok vinteren
1639_.40 til Petun-folket brakte ikke synlige resultater. Petun-folket
bodde vest for huronene, var i slekt med irokeser og huroner og hadde
specialisert i tobakksdyrkning (Tiedemanns Petum!). De fleste stedene
fikk ikke missionrrene slippe inn i landsbyene engang. Alle dgret var
stengt for dem, for ryktet om at de var trollmenn som fprte med sig
sykdom og uir hadde gitt forut. I den bitende kulden som rir ved de
store sjper om vintefen mitte de som oftes sove ute i sneen. Men de var
herdet og trenet av livet i villmarken ni. Pater Isaac var nesten like mprk
i huden som indianerne, uten et gram overflgdig kigtt pi sin kropp, men
senet, smidig og sterk. FIan kunde lgpe fra de fleste indianere, tile smerter
uten i {ortrekke en mine, bare de tyngste bgtet og gi uten mat i dagevis.
Han snakket godt huronsproget, kunde bygg. og mangvrere og laste en
kano omkapp med noen indianer. Det var noks& naturlig at han b1e valgt

til i

fglge med huronene

til

Quebec

vlren 1642. (Forts.)
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SIMONE $TEIL
TANKAR OCH MAXIMER

till detta lilla urval av Simone Veils anteckningar mi
nigra ord av hennes utgivare, pdre J. M. Perrin.

om inledning
anfciras

Sedan Simone Veils antcckningar frin Amerika, La connaissance utrnaturelle, ntt utgivits, crbjuder sig cn mdjlighct att mera objektivt bcd6,ma hcnnes st'dllning till Iiyrkan,
vilket ir nog si nodvindigt, eftersom haftiga diskussioncr redan uppstitt omkring hennes
person. Sanningcn kan aldrig vinna pi oklarhet eller missuppfattningar.
Det ir tvi saker, som her blir av vikt att berona: fdr det fdrsta att dct inte'dr fuigt
om att d<ima en person eller en intention: dctta lr Guds sak, icke minniskors. Man kan
utmirkt vil tlnka sig ett hdgtstiende andligt liv, som trots detta uppvisar bide fordomar och misstag; ett gott excmpel 1r kardinal Newman, vilken bekint, att han >aldrig
syndat mot ljuset>>, men som i minga ir hyste den felaktiga uppfattningen, att piven var
antikrist. Vi har vir F{erres uttryckliga bcfallning att >>llska dc felandc men hata felen>>,
f<ir att citera Augustinus.
F<jr det andra: i ett si dynamiskt och komplicerat tinkande som Simone Veils finner
man motslgande pistienden, som inte kan f6rklaras enbart med hinvisning till att dc

uttalats vid olika tidpunkter. Flennes tidiga ddd
vid l+ irs ilder
tiliit henne
- f6rsti, vilken vig- hon tillryggaaldrig att avsluta sin religiiisa utveckling. Fcjr att rdtt
iagt
iiven om dcn pi ctt tragiskt sitt blev avbruten
miste man minnas, frin
-,
vilken fjirran utglngspunkt hon startade. Vidare var de flesta av Simone Vcils anteckningar icke avsedda att publiceras, sirskilt inte de sist utgivna amerikanska anteckningarna.
De har aldrig blivit slutredigcrade, genomsedda och samordnade. Ofta {,tjrcfeller de ocksi
ncCkastade mcra som frigor In som pisticnden.
Vad ir di att siga om Simonc 'Vci1s stillning ti11 Kyrkan?
I{an finner hos henne ctt acceptcrande av Gud, ett si dirckt och gripande sitt att
tala orn Gud, att man ej kan gkimma dcn nid, som ir 1918 hcit forindrade henncs tillvaro, som gav hcnne visshct om Guds cxistens och Hans klrlek till miinniskorna, sirsl<ilt till de olyckligaste bland dem. Simonc \7cils vittncsbord har si mycket stdrre vikt,
sorn hennes filosofiska utbildning och anarko-syndikaiistiska agitation iinge avligsnadc
henne frin tron. I cn virld, som hotas att ,tiversviimmas av ateism, och i en spccicll mi1j6,
som helt priglas av cn sidan instlllning, lr det sannolikt just denna omstendighet, som
mcst bidngit till att hennes Attenle tle Dieu. vickt ett sident uppscende.
Vlgar man nu betrakta hcnne som en >)katekumen>>, r'ilket jag sj?ilv g.jorde i mitt
jag st<iddc mig den gingen dels
f<;retal till dc fdrsta upplagorna av Attente tle Diett.
pi personiiga minncn, dels pi cn skildring {rin hennes- tid i London?
Simone lVcils antccknin:iar frin Ameriha ger vid handcn, att svaret miste bli ctt
1i1art och kategoriskt acj.
Kanske kan man Lndi bctrakta hcnnc som en >>mission'dr utit>>?
Svlret bcror pi vacl. man flster sig vid i hcnnes fiirfattarskap. I{on har uppenbarligen hjelpt mer ln en sjil, som limnat Gud, att ii.tcr stllla sii; infdr problcmet om
Flans cxistens; hon har pi ett slienclc sltt {orrnulerat, vad som krlvs f<jr ett liv mcd
Gud; hon har med meCiidande talat om olyckligr medminnislior
man ser utan sviirig-

-
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het det evangeliska draget hos henne. A andra sidan rasar hon mot Kyrkan. Hennes
haftiga atracker glller emeilertid icke Kyrkan som faktisk verklighet utan den bild
hon s.jilv gjort sig av denna. Man miste skilja mellan dessa tvi: dels att icke tro, dels

att angripa Kyrhan.

Vad Simone Veil kallar >>det sociala>> 1r f6r henne enbart av ondo, vilket betyder,
att hon fullstindigt missf6rstir kristendomens art; Gud, som utger sig for de sina och
ftjrenar dem med sig f<ir atr lita dem dela sitt liv, vill, xtt denna enhet ocksi skall vara
socialt si pitaglig, att den uppenbaras frjr virlden.
mindre fista sig vid verkliga histoSlutligen fdrefaller dct, som om hennes van
^tt
riska fakta in vid sin egen subjektiva tolkning skul1e ha tilltagit under senare ir. De
>>hinder fdr clopet>>, som jag nlmnt i mitt fciretal till Attente de Dieu, f6refaller icke ha
snarare har de cikats och till sist g.jort henne till en motstendare icke bara
minskats
utan till varje religion, som kriver en best'dmd uppenbarelse; hon hamnar
til] katolicismen
tiil sist i ctt slags civernaturlig synkretism. lbland fir man det intrycket, att hon menar,
att Gud direkt uppenbarat de mest legendariska och mots'dgande religioner. Det finns
inte en mytologi, en legend eller en religitis rit, i vilken hon inte finner ett uttryck for

gudomlig uppenbarelse.

De6a ir endast nigra antydningar, som skulle behciva ytterligare utvecklas och nyanmen som indi pekar pi risken att utan kritik falla i beundran fc;r allt i Simone

seras,

Veils verk.

Alft det hos henne, som har att giira med hennes mdte med Kristus, hennes fcirsta
trevanden och hennes uppteckt av b<inen, har diremot en ren shonhet och uppriktighet, som miste giira stark verkan. Men hennes haftiga angrepp' hennes pistienden om
ds1 g611er bide
och f<irdrimanden av vad hon faktiskt saknar slker hunskap em
atC hennes
gdr att vi aldrig kan tillita oss att gltimma,
pefsoner och institutioner
utveckling pi ett tragiskt sitt blev ofullbordad.

Alla sjilens naturliga rorelser styrs av lagar, anal'oga med den fysiska
tyngdlagen. Det enda undantaget 1r niden.

Yarp| beror det, att sA forc en mdnniska visar, att hon mer elier mindre
har behov av en annan mdnniska, avlegsnar sig denna?
Tyngdlagen
Icke dcima. Alla fel ar llka. Det finns bara ett fel att icke ha forrnigan
att ta til1 sig ljuset. Ty om denna ftirmiga ar for<jdd, blir alla andra fel
mojliga.

Shapelsen konstrueras av tyngdens nedAtgaende rorelse, nidens uppetstigande rcirelse och av nidens neditgiende rorelse t andra instans.

2

-

Sr3o?, Credo. 3z:a

irg, Nr r.

rg5r

r7

Sitnone Vei.l

Ingenting fir besudlas i min tanke. Inte ens r mlna simsra ogonblick
skulle jag ftirstora en grekisk staty eller en fresk av Giotto. Varfor di
nigonting annat?

Niden civerflcidar, men den kan endast tranga in, dlr det finns ett
tomrum, som kan mottaga den; den istadkommer sjilv detta tomrum.

Allt,

som existerar,

Klrleken

ir

ir i

jiimfcirelse med Honom overkligt.

inte trijst. Den

ir

ljus.

Elektra begritande den diide Orestes. Om man ilskar Gud och tror,
att han inte finns, kommer han att visa sin verklighet.

Fantasien sysslar

stlndigt med att tippa till de springor, genom vilka

niden kunde passera.
,r

Kristus har igt hela minniskans ellnde, utom synden. Men han har
igt allt, som giir mlnniskan kapabel att synda. Det som giir minniskan
kapabel till synd, ir tomheten. Alla synder ir fcirsiik att fylla tomheter.

Man fir aldrig siika trijst mot smirtan. Lycksaligheten ligger nimligen
bortom triist och smirta.
utom
ty slumpen kan beriiva oss allt
Vi lger ingenting pi jorden
jag.
Det ar detta vi miste ge it Gud, d. v. s. vi miste
formigan att sldga
f<irsttira denna formiga. Det finns absolut ingen annan fri handling som
ir oss tilliten in den som bestir i att fiirstijra virt jag.
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Ingenting pi jorden kan berova
utom den yttersta olyckan.

oss

Veil

vir

formlga att sega jag. Ingenting

Gud 1r nirvarande i det yttersta onda. Guds frinvaro ir nimligen
den form av gudomlig niirvaro, som motsvarar det onda. Den som inte
iger Gud inom sig, kan inte kinna hans frinvaro.

utan undantag
Allt som ir av vlrde i mig kommer
- men som ett lin,ifrin in frin mig sjilv, icke som en giva

lnnqlslidsg
som stindigt

miste fdrnyas.

Det finns en dei-fu.g kraft. Om icke, skulle allt vara Gud.

Den orubbliga niidvindigheten, -*Ur.rr, fortvivlan, behovens och det
tyngd, grymheten, tortyren, den vildsamma d<iden, tvinget, terrorn, sjukdomarna
allt detta'ar den gudomliga karleken. Det Ir Gud som av karlek drar sig tillbaka, for att vi skall
kunna ilska honom. Ty vore vi utsatta for hans kerleks direkta utstrilning, utan skydd av rum, tid och materia, skulle vi avdunsta som vatten
i sol; det skulle inte finnas tillr?ickligt av jag i oss fcir att vi skulle av
kiirlek kunna civerge detta jag. N<idvindigheten er den skirm, som lr
stilld mellan Gud och oss, for att vi skall kunna existera. Det lr vir
uppgift att tr'anga igenom skirmen 6or att upph<ira att, yara.
pressande arbetets forkrossande

rt

Vi

deltar

i virldens kreation genom att d.ekreera oss sjilva.
:l

Gud, beskir mig att bli ingenting!
samma grad som jag blir ingenting, ilskar Gud sig sj?ilv i mig.

I

Det som pennan dr f6rmig, nir ;"* -.0 slutna iigon liter spetsen lcipa
mot bordet
1qk, att vara detta 6or Kristus!

-
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Gud, som icke dr annat an karlek, har icke skapat annat in karlek.
Man skall icke hjnlpa sin nista for Kristus wtan genolm Kristus.

Kristus har icke lidit f<;r sin Fader. Han har
genom sin Faders vilja.

>Vi lro onyttiga

tjanare>>, d. v. s.

lidit for minniskorna

vi har ingenting gjort.

)i

Gud kan icke sittas
Icke
nasta

-

i

dativ.

gi till min nlsta frir

Guds skull men slungas av Gud mot min
sitt mil av bigen.

som pilen slungas mot

Handla som slav, se med karlek . . .

Ett kriterium pi verkligheten ar, att den ir hird och skrovlig. Man
kan finna gledjeamnen der, men ingen tillfredsstillelse. Det som ar angenlmt 1r driimmerier
Det 1r inte lingtan efter lust och motviljan mot modan, som istadkommer synden, utan skricken for Gud. Man vet, att man inte kan se
Honom ansikte mot ansikte utan att dij; och man vill inte do. Man vet,
att synden p& ett mycket effektivt sitt skyddar oss mot att se Flonom
ansikte rnot ansikte
Jag behover, att Gud erovrar mig med makt, ty om i detta <igonblick
att krossa min kropps skirm skulle stilla mig ansikte mot
ansikte med Flonom, skulle jag fly.
dOden genom

Det ir derfar att Gud llskar
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vi bar

alska oss sjilva.
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Kirleken

till Gud ir

ren,

nlr

Veil

glidjen och smirtan inspirerar oss t;11

samma tacksamhet.
::-

Hos den lyckliga minniskan er kerleken en vilja att dela en ilskad,
icke lycklig medmlnniskas lidande.
tl

I

ir

bild av den
(den
sanna klrleken. Den kyska minskliga k;rleken
iktenskapliga troheten) ir en mindre degraderad bild. Sublimeringen ir en id6, som endast
kunde f<;das i vir stupida samtid.
Platons cigon

den kroppsliga kirleken en degraderad

-.

Acceptera det onda man giir oss som botemedel mot det onda, som
vi sjllva gjort. Det ir inte det lidande, som man tillfogar sig sjilv, utan
det lidande man erfar utifrin, som ir det sanna botemedlet. Detta ntfrste
rent av vara orattvist. Nir man har syndat genom orittferdighet, racker
man miste lida orittvist.
det inte med att man lider rattvist

-

;!

Synden mot den Helige ande bestir

hata den

-

i att inse, att

en sak dr god, och att

som god.

Alska Gud sorn upphovsman till a., ona", som man hiller pi atthata.
Det onda dt for kerleken detsamma som mysteriet ir fiir fdrnuftet.
Mysteriet tvingar tron att bli overnaturlig
dct onda tvingar kerleken
att bli dvernaturlig.
,,-

Dcidskampen

beh6ver

ir

den yttersta mcirka natt, som t. o. m. de fullkornliga

fdr den absoluta renheten; den miste d;rf.or vara bitter.
ri-

Jag skall icke ilska

att det

-

mitt lidande, darlor att det

ir

nyrtigt, utan derf6r

i,r.
)i-

Icke siika slippa att lida och inte heller att. lida mindre men icke bli
uppr<ird av lidandet

2l
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Kristendomens verkliga storhet ligger i att den icke fcirscjker finna ett
<ivernaturligt botemedel mot utan en rivernaturlig anvindning av lidandet.

Gledje

lr full

verklighetsktnsla.
:.r

Var och en som griper till svird, skall forgis med svird. Och var och
en som icke griper till svirdet (eller shpper det), skall f<;rgis pi korset.

>Min Gud, min Gud varf.orn"t d: <ivergivit mig?>
se dir det verkliga beviset f.or att kristendomen ir nigonting gudomligt.

Vi

2ir Guds korsfistelse.
lidande.

-

G"d, och minniskans

inbcirdes

kirlek ir

Ftir att vi skall kunna klnna avstindet mellan oss och Gud, miste Gud
e korsfist slav. Vi kinner nimligen bara vl.rt avstind frin det liga.
Det 1r mycket Lattarc att i fantasien sitta sig pi Gud Skaparens in pi
den korsfiste Kristus' plats.
vara

Minniskolivet

Virt
Det

lr

ir

omojligt. Det at lidandet, som

Ir

fir

el?inde
ingenting, som vi sjilva fabricerar.
dd.rf.or vi b<ir dlska det. Allt annat
illusion.

ir

oss

Det

att inse

ir

der.

verklighet.

Det orimlig a ar portentill det O".m"a"rrra. Vi kan endast knacka pi.
Det ir en annan som <ippnar
>r

Det finns ingen m<ijlighet att tinka sig ett obegripligare forhillande
mellan Gud och minniska in inkarnationen. Inkarnationen liter denna
orimlighet pl<;tsligt framsti som rysande verklighet.
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Gud kan vara narvarande

i

Veil

skapelsen endast

i form av fr&nvaro.

rl

alldeles utan Gud, ir den Gud sjllv.
N<idviindigheten i dess egenskap av absolut motsats till det goda tir sidlva
det goda. Det ir darfc;r som trcist i olyckan avllgsnar oss frin klrleken

Just dirfcir att denna

och sanningen. Detta

ir

virld ir

mysteriernas mysterium.

Om jag trodde, att Gud sinder mig smirtan genom en viljeakt och
fcir mitt besta, skulle jag tro, att. jag uar n&gonting, och jag skulle f<irsumma den viktigaste reaktionen mot lidandet, som lr att lira mig, att
jag icke 1r nigonting alls.
miste llska att lara ingenting. Vad
- Jag
det skulle vara forfarligt, om jag vore nigonting!

att mildra det genom triist; det skall alltsi
icke fdrklaras. Dlrav det oerhcirda vlrde, som ligger i de oskyldigas li-

Att

f<irklara lidandet vore

dande. Det piminner om den skuldlose Gudens accepterande av det onda

i

skapelseverket.

Bland sidana mlnniskor, hos vilka den dvernaturliga sidan icke Ir vickt,
har ateisternt ratt, de troende fel.

som jag erkinner som sant, ir mindre sant
sanning jag icke kan inse, men som jag ilskar.

Allt

in

de saker, vilkas

Vad spelar det f<ir roll, att det aldrig finns nigon gledje i mig, nir
for evigt finns fullkomlig gladje i Gud!

det

Tvi fingar i

grannceller, som korresponderar genom knackningar i
muren. Muren skiljer dem, men tilliter dem ocksi att kommunicera. Pi
samma sitt med oss och Gud. Varje itskillnad ir en fcirbindelselank.

Ur La pesanteur et la grdce
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SED CONTRA
KOMMENTAR TILL DEBATT; TILLIKA ETT FORSOT NTT
ANALYS AV POSITIVISTISK POLEMIK
Man kan nog viga pistiendet, att vlra dagars tinkare av
facket ha mera atr himta av den aristoteliska lirobyggnad
som Bruno

si hitskt

bekimpade.

(Sten Lindroth

i Prisma, t-6,

1910.)

T echard Johannesson har redan lyckats komma ert anrrrirkningsvlrt
J-l buller istad med sina talrika bdcker och artiklar i filosofiska och
religiosa frigor. Man kan kanske viga gissa, atc den rnlrkbart stridbare
och kampglade fofiattaren till Flrtiotalet ocb idtierna med ganska stort
noje hilsar de tahika attackerna i pressen; i mer in en mening skulle
han kunna ha anledning att begrunda Maritains lofte till de intellektuella,
som ville igna sig &t. att. fora in Aquinatens filosofi i den moderna debatten, att. de skulle fi vara med orr- une aaercture angtlique. Olyckligtvis
rrriste det emellertid sigas ifrin, att angreppen mot Johannessons thomisrn
olta frarnforts pe ett sidant siirc, att andarnas kamp i betlnk,lig grad
borjar likna rena rikurret. Sidan debatren nu in kan vara, ar det kanske
motiverat att i korthet kommentera den i denna tidskrift, nu n?irmast i
anledning av det senaste och hittills stdrsta bidraget frin motstindarnas
liger, en o'rfingsrik artikel i det sista numrer av den for sin uromordentligt hoga intellektuella standard si aktade tidskriften Pristna av docent
Erik Stenius med titeln >Kunskap, verklighet och
f3lsxsi;.
Artikeln innehiller som sig brjr i stort sett tvi- ting: en granskning
av Johannessons viktigaste arbete Kuns/<ap ach uerklighet och en redogcirelse for vissa viktiga punkter i den nypositivism, sorn Stenius fcjretrlder och uppstaller sorn hillbart alternativ till de >skenlcisningar> Johannesson foreslagit. Min uppgift i denna lilla kommentar blir dirfor
att forst undersoka de
man kan nog sdga egenartade
metoder att
- drista mig
driva filoso{isk polemik,- som anvinds av Stenius, och sedan
att gcira nigra modesta anmirkningar mot nigra av Stenius' egna {ilosofiska Ssikter, sidana de framstills och motiveras i denna artikel.
Lisaren av Stenius' artikel fir inte vinta sig en detaljgranskning av
Johannessons resonemang. Det kunde ju synas den av problemen intresserade, som om just en s&dan granskning vore av stort vlrde: inget sitt
att vederligga thomisten synes den osakkunnige mera dripande in att i
detalj uppvisa de logiska felaktigheterna i hans argumentering. Nir man
24
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emellertid med sorg miste avsti frin en sidan underscikning frin det
som man skulle kunna misstinka lige nlrmasr till for uppgiften,
nimligen de logiska empiristerna, fcirmodar man givetvis f6rsr, atr orsaken
miste vara en f<;rklarlig brist pi utrymme: att i detalj granska resonemanget i en avhandling av detta format misce begripligtvis kriva stcirre
rum iin en tidskriftsartikel. Detta 1r dock ingalunda forklaringen. Pi
sid. 102 i Pri.sma liser jag med nigon overraskning: >Att under sidana
omstindigheter g& in pi en detaljgranskning av Johannessons resonemang
ir fullkomligt utan inrresse.> Under vilka omstindigheter?, frigar sig
den desorienterade lisaren mihinda och vrnder skamsen bladet tillbaka
for att lisa om sista stycket och ta bittre reda pi vilka omstindigheter
han hoppat <iver. Men inte ens vid andra genomldsningen kan han finna,
att detta avsnitt innehiller nigot annat an kriarattelser. Det befinnes,
att Stenius vid llsningen av Kutask-ap ocb uerlzligbet pligas av den enligt
hans uppfattning ymniga fcirekomsten av germanismer, substantivsjuka
och tautologier, stilistiska brister, som alltsi uppenbarligen fcir ett nypositivistiskt sdtt att se saken betriar frin besviret atr i detalj befarta sig
rned en fcirfattares resonemang. Diremot kan han stricka sig si lingt
som att i fotnot meddela, att Johannesson inte 1r nigon god exponent
f<ir thomismen: eftcrsom Srenius' litterara klnslighet som nimnrs hindrar
honom flin att ta upp detaljer, fir vi dn si linge vara uran varje exerrplifiering eller bevis pi denna punkt.
Emeliertid kan ju med anvindande av en sidan rnerod en myckenhet
besvlr sparas, och jdmvil ett avsevart spaltutrymme. Detta har Stenius
hd,r i stallet kunnat anvinda till eleganta filosofihistoriska ijversikter till
den obildades fromma, i vilka den antika filosofien refereras delvis sidan
den skulle ha tagic sig ut om grekerna kbnt till Eino l(ailas terminologi.
Vi kommer her in pi en mycket viktig linje i polemiken.
Det hlvdas, art det ar av yttersta vikt att ta hinsyn till fcirutsittningarna, de problemstillningar, som var aktuella pi Aristoteles tid. Vi
har nimligen inledningsvis fitt rcda p& att thornismen er ett filosofiskt
system, som gir tillbaka pi Thomas av Aquino, och arr denne i stort sert
endast reproducerar aristocelismen.
FIir visar sig ett ytterst intressanr metodiskt grepp i Stenius' resonemang. Han har f<irut pipekat., att den vetenskapliga filosofien kan avliva
vissa {rigor genom att pivisa, art de i sjilva verker ar felaktigt stilida.
Ett annat sitt ir nu att uppvisa, att de inte lingre ir aktuella. Bida avrittningsmetoderna kommer till anvindning pi det kunskapsteoreriskontologiska grundproblemet. Hir skall jag fcirst nigot syssla med dertas
aktualitet.
Hur uppvisar Stenius, att fr|gan om kunskapens fcjrhillande till verk-

hill,
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ligheten, alltsi den friga som Johannesson envisas med att ging pi ging
komma tillbaka till och som Stenius sjllv behandlar i en ling artikel i
Prisma 1950, ar anakronistisk?
Han diskuterar bl. a. Aristoteles' fcirscik att lcisa problemet om hur kunskap om f<irindring nr mojlig genom inforandet av teorien orrt actus och
potentia, Till att borja med exemplifieras teorien med ett exempel, som
meste anses vara valt med omsorg enligt den metod som Stenius i en
kontrareplik tillvitar Johannesson att anvanda. nimligen synpunkten att
det bc;r yara latt att vederligga. Han refererar Aristoteles' isikter om att
stenen faller till marken, emedan den efterstravar att aktualisera sitt
naturliga lige, som skulle vara nirmast jorden. Sedan pipekar han triumferande, att naturvetenskapens framsteg nu ryckt undan stddet for actuspotentia-teorien, eftersom ingen numera tror pi denna id6 om den naturliga platsen. Nir silunda thomisterna i en modern debatt troskyldigt
kommer dragande med denna teori, miste de giira sig skyldiga till en
vildsam anakronism.
Beskyllningen ir si viktig, att det mi vara tillitet att dr,iija nigot
utf6rligare vid den. Det hevdas alltsi, att den aristoteliska teorien utgiir
ett svar pi en di aktuell ftl'ga p& grundval. av fcirefintligt kunskapsmaterial. Detta ir sjllvfallet riktigt, men knappast sirskilt mirkligt. Sedan
nu virt kunskapsmaterial utvidgats se ofantligt, att vi kunnat revidera
de forestillningar Aristoteles arbetade med, skulle hans problemlcisning
inte lingre angi oss. Pi denna punkt slir ocksi Johannesson ned i sin
replik:
>>Fir man inte lov att skilja pi en kunskapsteoreti,sh dsk"frdning och en
f ackaetenskaplig std.ndpwnkt ttll exempel fysikens eller den kemiska forskningens resultat?>
Efter Stenius' kritik ir det fortfarande f<ir mig om<ijligt att se, varfor
Aristoteles' tankar om kunskapens natur skulle vara f<;rildrade, darfAr
att den kunskap han arbetade med var mindre eller osikrare in vir.
Chesterton pipekar i sin bok om Thomas av Aquino, att r'ar skolastikerna
skriver om enhcirningar, anvinder de dem mera tor att illustrera logiken
in for att gora utsagor om verkligheten. Om en enh6rning har ett horn,
si har tvi enhcirningar precis lika minga horn som en ko: den slutsatsen
stir sig fortfarande, fast vi inte lingre tror pi enhcirningar. Om Stenius
nu vill pisti, att jag missfrirstitt honom, och att sjilva exemplen i detta
fall ar livsviktiga som argument for teorien, Iir jag anhilla om att i stillet
fi se kritiken riktad mot ett annat exempel pi dverging frin potentia
till actus, forslagsvis det lett tillgdngliga, som refereras i Kunshap ocb
uerklighet (sid. 33i) om det vixande tradet, mot vilken inte synes kunna
riktas nigon sidan anmirkning som mot det om den fallande stenen.
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Innan jag gfu in pi Stenius' egna filosofiska isikter, miste jag till slut
bercira ett ytterst karakteristiskt drag i hans polemik mot Johannesson.
Han pistir, att positivisten visar stiirre verklighetssinne in thomisten
man fir vil forutsdtta, att Stenius hlr syftar pi de konstruerade idealgestalter som han i sin kontrareplik irriterat havdar, att Johannesson anvlnder i resonemanget. FIan ger direfter nigot, som i viss min synes vara
en forklaring till itskilligt i hans artikel, som fcjrut har kunnat forcf.alla
lisaren egendomligt. Man lise docent Stenius egna ord:
>>Om en hcigst vanlig sten icklar en person med verklighetssinne, drar han inte som
Sattre ur detta nigra metafysiska konsekvenscr utan konstaterar en psykisk egendomlighet hos sig sjllv.>

Hur 1r det nu med formigan att bed<ima fakta endast som fakta?
Johannesson beklagar, sivitt jag kan se med ritta, i sin replik, att hans
positivistiska kritiker inte 'kan behandla sina thomistiska motstindare
just som vetenskapsmin med avvikande iskidning:
>>De

som

till lventyrs vigar ha en

annan uppfattning

ln ifrigavarande herrar, bei maghh"a fiirestillningar,

tecknas girna antingen som besynnerliga individer, fingna
eller som ffufalskare och bedragare.>

Har Johannesson rltt i detta pistiende? Det ser verkligen si ut. De
magiska f<irestillningarna fiirekommer i Stenius' artikel sid. 103, dir man
fir lisa, att de lagar milesierna uppstlllde, pi grund av forestillningarna
om substantiella invarianser, har en viss magisk klang. Jag erkinner girna,
att jag inte kan begripa detta. Den magi, som milesierna fingats arr, och

vll alltsi iven

thomisterna, som

ju ocksi tror pi de substantiella in-

varianserna och till skillnad frin milesierna i sin egenskap av fiirfalskare
och bedragare fir fcirmodas driva >>magin fcir magins egen skullrr, kan ju
fcjrvisso inte vara slikt med vad modern religionshistorisk forskning skulle

mena med magi. Den fir formodas vara nigon tillsvidare mindre kind
finlendsk magi, som det vore angehget, att docent Stenius nirmare fcirklarade.

Si f<;rfalskningen. Det mi si vara, att Stenius sid. 110 anser sig kunna
pisti, att den realistiska, ontologiska instlllningen inneblr en fcirfalskning
av problemstillningen: det varseblivningsfaktum han beskriver ir ju det
fcirhillandet, att en mycket stor och betydelsefull grupp av moderna
filosofer anser, att problemstillningen faktiskt ir en annan ln den av
den finlindska filosofien accepterade. Men mera nirginget verkar det,
att pi sid. 106 thomisterna
och hir rimligtvis nlrmast Johanness6ll
>>okunnighet> och >bristande intresse>>.
anklagas f<ir >sker {c;rfalskning>,
(En anrnirkning: om Stenius hade tagit hlnsyn iven till Johannessons
.Sirtneskunshapens probleno, hade kanske beskyllningen ftir att vara okun27
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nig och ointresserad i fr|ga om modern kunskapsteori kunnat negor nyanseras.) Huruvida det verkligen 1r en si grov forfalskning, som Stenius
pistir, art. kalla hans positivism for subjektivism, skall det bli mig ett
ncije att fcirsrika ta reda pi med hjdlp av hans egen artikel. Tills vidare
civerlimnas it ldsaren att. avgora, om det sitt att hantera en vetensiraplig
motstindare, som ovan skisserats, kan sigas vara helt fritt frl,n varje
affektbetoning. Om si inte dr fallet, tvingas man till slursarsen, att angreppets virde fcir att sprida ljus civer Johannessons tdnkande i vlsentlig
grad frirringas. Om artikeln diremot skulle ha nigot stdrre virde frir
att, en'ligt dess {cirfattares ovan citerade tankeging, laggas till grund for
hypoteser om eventuellt fc;refintliga psykiska egendomligheter hos honorn
sjilv, limnat jag girna dirhin, fcir att inte onddigtvis fArfalla till de
metoder som anvindas i hans egen kontrareplik sid. 113. Stenius har
med ritta ansett det vara av virde fcir en debatt om realismen att l&ta
Iisaren veta, vad realism ir. Hans f<;rklaring av termerna stldas av Johannesson till en klar definition pi tre rader:
>>... att under medeltiden realism betecknade en idealistisk iskidning, under det att
i vir tid termen realism betecknar den kunskapsteoretiska idealismens morsats.>>

Detta foref aller ju ritt klart och littbegripligt. Man lise nu Srenius'
1r vd'L fortjant. av att citeras i sin helhet:

analys, som

>>Johannesson gcr den tomistiska iskidningen epitetet 'realism'. Maritain siger 'rdalisme
modifi6'. Nu miste vi komma ihig, att man, di man i hlassisk filosofisk terminologi
talar om 'realism', menar det nistan rakt motsatta till vad som i dagligt tal menas med
'realisrn'. Filosofisk realism inneb'dr, att man betraktar en he1 del ting som 'verkliga',
vilka ofilosofiska realister betraktar som chimirer. Nu lr tomismen, som religids iskidnin.g betraktad, ovanligt realistisk i vanlig bemirkelse, vilket just kommer sig av atr
dess filosofiska realism ir 'modifierad'. Att Tomas av Aquinos iskidning i alla fall betechnar sig som 'realistish'i dess fiiosofiska betydelse, beror bland annat pi att den inre
accepterar Protagoras' tes om att minniskan ir alltings mitt utan hiller pi att det
existerar en objektiv yttervirld och objektiva sanningar. Om detta ir i ordets vanliga
mening 'realistiskt', mi llmnas osegt; det ir i alla fail fcirnuftigt. Men nu skail termen

'realism'
i ordets filosofiska mening
{dras in i den moderna debatren och har fi
- udd mot andra 'icke-realisriska'
- iskidningar. Tomismen ir en form av filoen polemisk
sofisk realism. Detta begrepp definierar Johannesson pi foljande sitt: 'Realismens tes
lyder: i<unskap ir m<ijlig om i sig varande objekt och icke blott om dessa objekts existens
utan aven om deras beskaffenhet, deras Sosein, deras essens.' Vad menas nu med detta?>>

Ja, det ful,gar man sig onekligen. Ett klart och sant p&stiende finns
otvivelaktigt i stycket, nimtrigen upplysningen, att thomismen 1r en form
av filosofisk >realism>. Men vad skall rnan sega om allt det andra? Fcir
det forsta: varfor dra in en sidan sak, som att thomismen som religitis
d.skddning betralztad ir ovanligt realistisk i vanlig mening? Diskussionen
skulle ju rcira sig om den lilosofislza &skidningen! Vidare: 1r det verk28
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ligen si svirt att skilja pi nir thomistiska filosofer i historiska sammanhang tilhventyrs riir sig med de medeltida begreppsmotsatserna, och nir
de i systematiska sammanhang anvinder den gingse moderna terminologien, frickt obekymrade som de ir om att de inte borde ha ratt att Sora
sin stimma h<;rd i den moderna debatten? Det forefaller inte, som om
Stenius skulle kunna bestrida, att Johannesson givit en anvindbar definition av realism, \&t vara att den miste stilistiskt justeras fore anvindningen; och inte heller att den thomistiska filosofi, som framllggs i
Kunskap och uerkligbet, faktiskt ganska vil tdckes av denna definition.
Jag kan trots flera forsok knappast finna nigot arrrrat, ^n att det citerade
stycket ir ett lit vara ytterst dunkelt fcjrs<ik att arltyda, att. det at en'
skenfiktning att stella thomismen i opposition mot moderna icke-realistiska system, alldenstund den skulle vara bejakad rned medeltid'a ,rrealistiska> f<irestillningar. Om stycket inte ar avsett att innehilla ett fcirnekande
att thomismen, Maritains, Garrigou-Lagranges, Pontifex' och
^v filosofi, ar i ncodern
johannessons
vad
filosofisk- tnening realistisk
innehiller det di? Har jag helt missuppfattat den i si fall m<ijligtvis
nigot oklara texten, och avser den att innehilia det motsatta pistiendet?
Jag betvivlar tillsvidare detta alternativ; ty varfor skulle en filosof av
facket anvdnda mer ?in en halv spalt till att pipeka en si sjilvklar och
allmint bekant sak?
Vi fann fcirut, att Stenius tagit sirskilt illa vid sig aY thomisternas
forfalskning att pisti, att positivismen vore kunskapsteoretiskt skeptisk
eller subjektivistisk. Till att borja med verkar det ocksi' som om Johannesson skulle ha grovt missfcirstitt sa-ken. Skriver icke Stenius om ,realismens tes>), ovan citerad, att >detta af, utan tvivel ett synnerligen f<irnuftigt pistiende, si fornuftigt, att rr.ar_ blir hipen <jver att det eventuellt
lcan finnas nigot skil att pipeka det>. Gcires oss mera vittnen behov fcir
att bevisa, att Stenius sjilv 1r realist? FIur kan Johannesson ha kommit
pi sidana tankar som att smdda en sidan bundsforvant i kampen mot
ett mlrkligt faktum ir nimiigen,
den gemensamme fienden idealismen
att Stenius funnit, att den okunnige, oklare och av sin religion forforde
fijrfalskaren Johannesson kunnat skriva en alldeles godtagbar kritik av
en iskidning, sorn Stenius uppenbarligen sjilv ogillar. Stenius tovar icke
med svaret pi denna vir bedrcivade trigat
>>Vad

att tro, att positivisterna f<irnekar sjilva tesen, ir
vlgrar att f6rneka, nimligen tcsens aprioMen detta ir nigot helt annat.>>

som kommer Johannesson

att de f<irnekar nigonting,
ristiska evidens.

som Johannesson

ir det obestridligen. Meningen skulle alltsi vara, att positivisterna
si lingt ifrin att. bestrida realismens giltighet faktiskt fastmer gjort sig
Det

to

Leif

Carlsson

att filosofiskt fora densamma i bevis; en tjenst it thomismen, sol1r
borde ha belcinats p& annat sitt in med anklagelser for subjektivism. En
misstanke stir dock kvar, att det miste f6religga nigon liten meningsm<jdan

skiljaktighet i sjilva sakfrigan fctr att forklara striden. Jag v&gar hevda,
att en genomlisning av texten sid. 108 ff overtygar om att Stenius fornekar realismens tes i fcirut definierad och av honom sjnlv godknnd mening, trots alla hans krinkta bedyranden av motsatsen.
Stenius skriver, att vir kunskap grundas pi varseblivningar, och att
vi rcirande deras relation till yttervdrlden kan uppstilla tvi hypoteser,
nimligen att en sidan existerar, och att en sidan inte existerar. Ingendera
hypotesen kan bevisas, men trots detta beh<jver vi inte ifrigasdtta yttervlrldens existens. Teorierna visar sig nimligen fcir en positivistisk skarpblick vara tvi olika sitt att uttrycka samma teori. Aven om man antoge,
att yttervlrlden inte existerade, miste man nlmligen konsekvent resonera
si, att allt intriffar, soln otn den existerade:
>>Om allt 1ag erfar ar, som om d.et existerade en extramental yttervirld, si finns det
ingen mening i att slga, att denna yttervirld inte existerar. Kort sagt: Vad vi egentligen
tnenar rr,ed att yttervlrlden 'existerar', ir ingenting annat en att vira varesblivningar
ir sidana, sorn orn de framkallades av en dylik yttervirld. Allt prat om en 'existens' i
nigon annan mening ir brist pi begreppsklarhet.>>

Detta ir alltsi positivistens uppfattning av existens. Vad menar han
ting? >I f<irhillande ti'll de primira varseblivningsfakta ir infcirandet
av de extramentala fysiska tingen i fcirsta hand en begreppskonstruktion . . .> Hir ser vi alltsi kontentan av den filosofi, som Stenius fornirmat
vdrjer mot beskyllningarna f<ir subjektivism. Han begir, att Johannesson
skall kinna igen en vin och broder i denna maskering. Behover det efter
r.-:'ed

citat pipekas, vilken sjilv<ivervinnelse det skulle fordras av thomisten
f.or attacceptera en slik iskidning som realism? Han ska'll uppge sin friga
infor varseblivningarna: Ar nu detta uerkligen. s&? Han skall lira sig
fcirsti, att minniskan ir alltings mitt, att siga inte atr varseblivningarna
dessa

ir riktiga, d;rfAr att de motsvar^r extramentala

ting, utan att

dessa senare

d;rfar att de finns sisom varseblivningsfakta. Fcir att undanroja
varje tvivel om vad som menas med denna fantastiska realism skall han
dessutom lira sig att snlllt repetera, att nir man siger, att nigonting
existerar, si menar man uttryckligen bara, att vi har varseblivningar,
sorn o?77. det existerade. Det tycks ligga i oppen dag, att. innehillet i de
sista citaten inte ir nigot annat en esse est percipi; allt prat om annan
existens vore brist pi begreppsklarhet. Detta mi eventuellt vara riktigt;
att det inte lr, vad forfattaren till Kunskap ocb uerkligbet fitrst&r med
realism, ir tydligt, och det ar ofattbart, varfor Stenius kan bli indignerad
civer att i det johannessonska schemat placeras som subjektivist.
existerar,
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Aterstir att ber<jra en sista punkt i Stenius' framstillning, nimligen
hans filosofihistoriska uppteckter. Johannesson finner det i sin replik
mirkligt att se Stenius taga en man som Gilson, kand f<;r icke obetydliga
insikter p3, ifrl,gavarande omriden, vid <jrat och be honom >lisa pi blttre>.
Lit oss se nigot litet pi etminstone en av de punkter, dir Stenius bemijtt
Johannessons auktoriteter. Pi sid. 111 erklnner han, att S:t Thomas pi
sin tid var en stor filosof, och beklagar, att hans eftersigare blamerat sin
mistare genom att fora in honom i en debatt, der han verkar anakronistisk.
Och sedan foljer ett avsnitt, som sivitt jag kan f<trsti miste vara avsett
att vara ett bidrag till tolkningen av Aquinatens tenkande. Det har fcirut
pipekats, att varseb'livningarna ir basen for vir kunskap om ytterverlden:
en sak, som Johannesson pi sitt och vis finge anses vara medveten om
men endast erkande, nir det passade honom. Nu anser sig emellertid Stenius
ha goda skel att framkasta den hypotesen, att rent av S:t Thomas varit
medveten om detta. Han stdder sin antydda epokgcirande teori med ett
citat rcirande Gudsbevisen: >... och silunda utgir vir kunskap om det,
som iiverstiger sinnena, dock ursprungligen frin sinnena>>.
>Om detta
giller fcir Gud, varfor giller det di inte ocksE f6r ytterverlden?>
Det
kan man ju spiirja sig. Om Stenius eventuellt vill stilla sin upptickt till
den utlendska Thomasforskningens disposition, kunde han ge den ett
in starkare stcid genom nigot av de berdmda citaten olnnis nostra cognitio
a sensu initiu,no babet eller scientia aostra a sensu oritur; blst av allt vore
kanske indi att forst i detalj begrunda Johannessons framstillning i Kunskalt ocb uerhligbet sid.372, mom.2!i.
Leif

Carlssoro
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NYFUNNEN S:T OLOFS-RELIK
I EN SKANEKYRKA
an borde kanske med en maternatisk term snarast tala om det
>inverterade virdet>, di forf. nu infcir denna tidskrifts vida sakkunnigare llsekrets frarnlagger sina studier av n|gra nyfunna reliker.
Sdkertrigen kunna lisarna nimligen undervisa honom bettre d.n han dem,
i dessa stycken. Men sin plikt likmatigt har han underscjkt det gjorda
fyndet, vilket insints till Statens historiska museums medeltidsavdelning.
Man kan ju ba:ra hoppas, att en beskrivning grundad pi sjilvsyn kan
vara av intresse. Och dartill kornmer en annan ornstlndighet som man

fir

en erinran om

i

detta samnranhang.

Det ir nimligen sl, att de nordiska linderna fortfarande ha rninga
smi rnedeltidskyrkor timligen oskadda i behill. Det medeltida murade
altaret. stir ej slllan kvar, det ocksi, i somliga kyrkor kanske gcirnt under
en frirstorande triinklidnad. Tjocka murar och kraftiga korvalv ha raddat kyrkornas ostliga partier iven i sidana fall, d& kyrkan hirjats av
videld och linghuset kanske sedermera mist byggas om. Med ganska
stor sannolikhet kan man dirfcir arrtaga, att even konsekrationsrelikerna

ligga orcirda kvar dn i dag i altarborden pi minga sidana platser.
Vistergcitland och Skine synas vara bland de landskap frin vilka de
flesta reliknotiserna ha bevarats. Uppenbarligen hinger detra samman
med att man hir byggde de smi landskyrkorna av sren mycket tidigt
och att dessa klarat sig nigorlunda genom de gingna ittahundra iren.
Sjuttonhundratalet och adertonhundratalers slut voro emellertid {arltga
forstdrelseperioder. Det var di sorn kyrkliga rorelser av olika slag framkallade ett vickelseliknancie uppflammande av gudstjlnstbesiiken med det
resultatet, att de for denna tilistrcimning alltfor srni medeltidskyrkorna
nedbrotos och jittestora predikolokaler uppfordes i deras srille.
En stor konst- och kulturhistorisk fdrtrust drabbade Skine, d& den
gamtra, med kvalitetskonst smyckade kyrkan i Tryde raserades. Detta
kulturella offer blev dock ej helt utan sitt virde, ty r altaret antrifiades
sepulchrum-asken av bly med en pergamentremsa med &rtalet. 1160
alltsi med stiirsta sannolikhet kyrkans invigningsir
varigenom de skcina
konstresterna frln Tryde tack vare denna sin precisa datering kommir
att spela en ytterst betydande roll i vir konsrhistoriska forskning.
Ignaberga cjdekyrka, ej lingt frin Hissleholm, hdr till de
kyrkor som vll civergivits men ej raserats, och som, till fc;ljd darav, under
32
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Relikasken friin Jonstorps k.vrka. Skane. F-oto
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Nyfunnen S:t Alofs-relik- i en Skdnek"yrka

minga decennier befunnit sig i ett fruktansvirt tillstind av beklemmande vanvird, till dess nutida kulturminnesvirdssynpunkter gitt segrande fram och kyrkan numera stir vackert restaurerad, som ett dyrbat
monument i sin bygd. Vid restaureringen l92l hitt'ades, inlagd i en skyddande tridosa, blyasken med konsekrationsrelikerna, vilka alltsi oskadade
urherdat forfallets tid. Nuvarande fcirste antikvarien Bengt Thordeman
ignade dem i Fornuiinnen (1927: 321 fr) en ingiende studie. Primirreliken var en 9 mm ling benflisa, dokumenterad genom en pergamentlapp'
i minuskelskrift innehillande endast orden >Reliqe sca>, tyvirr alltsi ej
uppgift om relikens ursprung. Vad som emellertid var aY ytterligare
dessbettre ordrt kommet under
intresse var att relikdosans innehill
visade sig omfatta lven de tre hartskorn, vilka
sakkunnig behandling
- reliken som en erinran om de kryddor, vilka
traditionellt borde bifogas
fdljde Kristi lekamen vid gravllggningen.
Andra sepulchrum-askar, registrerade i virt arkiv eller bevarade i
bide i Lunds universitets historiska museum och i Statens histomuseer

ha gomt p& inskriptionsremsor
finnas {lera av denna typ
riska museum
kyrka hittades ir
Flarrie
Lilla
I
helgonnamnet.
nimna
som
tygholje
i behill samt
1729 en blyask med reliken och dess omgivande
med den dokumenterande pergamentnotisen >reliquir xi milia virginum>.
Samma proveniens hade reliken i den nyssnimnda asken frin T r y d e.

Detta slags relik tycks ha varit mycket vanlig i Lunds stift. Aven den
relikask, som foranlett dagens uppsats' inneholl en sidan relik men diirtill
en annan, innu intressantare.
Nir man i oktober 19t0 h61l pi med restaureringsarbeten i Jonstorps kyrka i Skine, vid Skelderviken ej lingt frin Kul'laberg, och
skulle foretaga viss ombyggnad av altarbordet, antrafrades en sidan blyask,
av allt att doma i ortrbbat skick. Konservator FI. Erlandsson varskodde
landsantikvarien, fil. lic. Harald Olsson i I-und, som omedelbart gjorde
en besiktning och uppsatte en berittelse om sina iakttagelser pi platsen'
Altarbordet i Jonstorps kyrka synes visserligen inte ha kvarstitt alldeles
orort sedan ildre medeltiden' Man gjorde iakttagelser som tydde pi att
en ommurning skulle kunna ha skett pi 1l00-ta1et. Men itskilliga stenblock ha dock timligen ostcirda legat kvar, daribland etr 12 X 2, X 36
crn stort sandstensblock med en urtagning i. Det vat har blyasken antrlfiades, och fordjupningen var tackt med en kalkstensplatta.
det fir vll
Innan man sinde upp asken till Stockholm hade man
pi relitagit
sig
en
titt
fynd
intressant
sa
med
ett
nog
anses naturligt
kom
<igon.
som
under
vira
innehill
kerna. Det var silunda inte ett orcirt

Men icke desto mindre fciretogs vir underscikning, som skedde den 30
nov. 19i0 i nirvaro av forsamlingens kyrkoherde teol. dr G. R. Ekstrcim
3-
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och medeltidsavdelningens samtliga tjanstemin, med bruklig protokollforing och detaljfotografering.
Sjdlva asken, i vilken relikerna forvarades, har en llngd av 4I millimeter. Dess utseende framg1"r av foton (fig. 1 a oclr c) och dess konstruktion av teckning (fig. Z). Av denna ser man silunda att asken ir utklippt
ur ett enda stycke. De streckade linjerna visa var vikning skett. Materialet
nr blyplit.

tl

Fig.

z.

Relikasken

frin Jonstorp. Vikningssiittet

ligo nu reliker av tvi olika material, motsvarande inskriptionerna
(fig. 3). Det ror sig om en primir och
en sekundlr relik.
av knappt en halv teskeds ryrnd
Frimdrreliken ir en liten h<ig
(fig.
4). Statens historiska museums osteolog,
scjndersmulade benrester
fii. lic. N. G. Gejvall, har underscikt dem, och enligt honom hirstamme
de frin den spongicisa (svampartade) benvivnaden antingen i en kota,
eller ocksi ett lingre ben, men i si fall i nirheten av en ledyta. Benresterna iro inneslutna i ett stycke kraftigt pergament (fig. 1 b) och den
32 rrrrn linga inskrif,tsremsa, som uppenbarligen avser dem, slger: >>Reliqe
xi m. v(r)gin->>, alltsi relik a\r Elvatusen jungfrur.
Sekundirreliken 1r en 35 millimeter ling bit av tuskafstsvbvnad (fig. 5
nederst till hdger), sannolikt linne, grivitt till flrgen rned en dragning
it rcidviolett. Den fdrklaras av den andra pergamentremsan, 71 millirneter
ling, fcirsedd med en med kraftigare och stcirre, mycket vacker piktur
textad inskrift: >>de camisea sii olaui regis et mi>, alltsi av den helige
konungen och rnartyren Olofs skjorta.
Inskrifterna ha granskats av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets
Akaderniens expert pi medeltidsskrift, fil. dr Toni Schmid. FIon anser
att bokstavstyperna utan tvivel karakterisera inskrifterna sisom utforda
under 1200-talets tidigaste del. Alldeles samtidiga tror hon dock ej att

I

asken

pi tvi

34

separata pergamentiappar

Nyfutanen S:t alofs-relik i. en Sh-d.nekyrha
de

iro. trnskriften avseende St. Olofsreliken

b<jr vara

nigot dldre in

den
med mera tridsmala bokstavstyper skrivna lappen avseende reliken av
Elvatusen jungfrur. Dr Schmid hiller dock for troligt, att b&da lapparna
kunna vara utskrivna i lundabiskopens kansli. Der var just under den
stora landskyrkobyggnadsperioden i stiftets historia, som dessa reliker

fiirdelades.

Om jag sjilv som lekman skulle viga anknyta med en reflexion, bleve
det denna. Den summariska formuleringen av den rnindre lappens inskrift
utelimnandet av >helig>-ordet, vilket eljesr brukar fcirekomma
- vid helgonets eller relikens nlimnande, sacra reliquil 1. sx.
antingen
leder till antagandet, att man frin Koln forvarvat. till Lund ert timligen
stort antal reliker av Elvatusen jungfrur. Fynden i provinsen tyckas ju
f. o. bekrdfta detta. Infcir ncidvindigheten att, kanske fcir en och samma
invigningsresa som biskopen skulle foretaga i sitt stift, snabbt iordningstilla ett stcjrre antal konsekrationsrelikaskar, har man fot att i tid hinna
f& alking fardigt i kansliet
det 1r ju inte mer ln minskligt
gjort
inskriften si kort den kunde- gciras utan att darflr forlora sin dokumenterande karaktar.
Vad iter betrdfrar S:t Olofsreliken
73t vara att den var sekundir
ar det inte alls om<ijligt att den uppfattats
som en bide mirkligare och
sillsyntare sak 6n de foregiende. Olofs snabbt tillvlxande betydelse som
hela Nordens skyddspatron, kultens expansion urover Nordens grinser
bort till Ryssland i <ister och till London i vister
man beh<iver inte
tvivla pi, att inte biskopen av Lund till fullo insett- betydelsen av denna
kult. Och det kan vara detta som iterspeglas i, att. hans kansli med slrskild
omsorg och reverens nedtecknade det lilla dokumentet om den rnirklige
nordiske martyren.
Nigra stycken av rott, omdnstrat siden (se fig. i)
det srdrsta stycket
- men inneslutande
100 X 30 millimeter
ligo bredvid linnefragmentet
pergamentremsan med- inskriften. Sannolikt ha dessa sidenbitar ursprungligen tjinat som hcilje iven till sjilva reliken, fasr vi tyvarr inte med
bestdmdhet kunna siga nigot nirmare om den saken. Man ser av dessa
smi kvarstiende ovisshetsmoment hur viktigt det ir atr inte gora >nyfikenhetsbesiktningar> nir man inte har erforderliga undersokningsresurser

till

hands.

Trots det nu ofrinkomliga moment av osikerhet som dlrigenom skapats, har denna artikel som synes behandlat fyndet som om dess ikthet
vore idagalagd. Inskriftsgranskningen har inte medfort nigot tvivel om
dokumentens tidsstillning. Benresterna ha utan svirighet kunnat bestimmas som sidana; iven om osteologen givetvis mist tilllgga, att. di ingen
konstitutionell olikhet fcjrefinnes mellan minniskas och andra diggdjurs

3'

O. Kdllstrant
benvivnad sE kan han ej ange arten. Tygresterna tillhOra sorrer som otvivelaktigt funnos pi tolvhundratalet. Den byggnadshistoriska unders<ikningen kommer, som sagt, mdjligen att visa att nigon ombyggnad, som
Iven ber<irt altaret, kan ha skett pi 1500-talet. Men rrots smirre kalamiteter vid fyndtillfiillet vigar man vil med bestimdhet siga, aw dessfdrinnan inga manipulationer vidtagits med asken under de senaste fyrahundra
iren. Och sannolikt ha relikerna aldrig obeh6rigen r6rrs utan befinna sig
in i dag i samma skick som vid altarvigningen for omkring sjuhundrafemtio ir sedan.

O, Krillstrdnc

Riittelse
I Anna Lenah Elgstr,iims essty Gilbert Keitb Chestertonifdrtt numrer av Credo (Nr 4,
19t0) fiirckommer nigra missprydande tryckfel. Asid. ZZs stir >>omiijligt>>
vilket skall

stumme oxen Pd Sicilien>>,
skall
varu >frin Sicilien>. Det innu i f<irsta korrekturet rhtt itergivna ordet >railiofdrelisare>
sid, 287 har i trycket fdrvandlats till >radiofdrsdtrjare>t,

vara motsatsen:
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>>mdjligt>>. P&

sid. 281 f6rekommer

>>den
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Pi

andra punkter

har nya tendenser

sist

martyrd6d?

Ar 19i0 har i minga avseenden skapat
klarhct. Pi flera punkter har svensk bildnings allmlnna ridvillhet klart demonstrerats.

varfijr'

- till
i offer och besvir och

de flesta ovbntade

i -riktning mot andligt

yppats,

Var svensk kultiverad genomsnittsopinion
konkret stir, har mycket vackert illustrerats i reaktionen mot T. S. Eliots skidespel
Cocktailparty. I detta stycke stills fdljandc
alternativ fram:

Antingen accepterar man den moderna
minniskans situation mcd iktenskaplig otrohet och annan principkishet, resignerar inf<;r det faktum, att man aldrig kan f6rsti
en annan mlnniska (och allra minst sina
barn), och att man heller aldrig sjilv kommer att bli fdrstidd; det enda man kan

ir att beflita sig om en smula tolerans
frin direkt brutalitet; i en vlrld
>)av vanvett, enfald, vildsdid, lystnad lr

Den minniska, som endast rbknar med
inomvirldsligt perspektiv, miste med andra
ord totalt missf6rsti Eliots pj?is. Med tanke
just pi en andligt si obildad publik som
dcn moderna civilisations-kraalens seger
Eliot en ging:
>>Hela den moderna litteraturen fu fordirvad av vad jag kallar sekularism, den
ir helt enkelt inte medveten om, kan helt
cnkelt inte fatta, meningen mcd det ijvernaturliga livcts primat d,ver det naturliga,
nigot som jag hiller fijr att vara, vad som

frlmst angir oss.>
Dct Ir emellertid- inte bara de naturalistiska efterslintrarna, som klnner denna
fasa fdr offrct ocl-r disciplincn i h,iigre mils
tjinst, denna naiva dyrkan av den primlra
tillfredsstillelsen i drifter eller naturhin-

gora

fcirelse. Man m6ter dcn hos

och avsti

alla trettiotalets diktare. I julnumret

detta ett gott liv>>, slger Eliot gcncrdst och

milt, utan att

d6ma.

Eller ocksd kan man fdrs6ka gi fullkomlighetcns vlg, om vilkcn man bara vet, att
den ir oviss, att den miste kosta minga lidanden och konflikter; minga vlnder,

ytterst fA nir fram, men >the way

leads

towards possession of what you have sought

for in the wrong place>>.

I styckct ir der parer Lavinia-Edward
som gir dcn f6rra vlgen, Celia som gir
dcn senare,
Svensk genomsnittsreaktion, uttryckt i
f6rbittrad kritik efter premiiren, var denna:
Vilken grymhet mot Edv/ard och Lavinia!
Kan inte de bli lyckliga pi sinnesnjutningens
och nihilismens plan? Varf6r kan de inte
fi skiljas och f<;rs6ka med nigon annan?
Och Celia: vilken medeltida sadism att
hindra denna sdta flicka att skaffa sig en

praktiskt tager
av

Vl skrev en si utomordentligt fin

diktare
och idel personlighet som Flarry Martinson
cn liten betraktelsc, som ocksi blundar fijr
minniskans verkliga m<ijligheter. Jag citerar:
>>Varfd'r allt detta uppjagade och patetiska prat om offer? Varfdr all denna offerlidelse, vars frlmsta klnnetecken ir kortsyntheten framf<ir avgrunder?

Varf6r manar man hdgljutt mlnniskor
att gi offervlgen, dlr mlnniskooffren falla

titt,

och

dir

siledes varje dverlevande borde

skimmas infdr de ofrer hans egen s&rfrihet

kostat andra?
Hela offerliiran lr oren till sitt visen,
ett ofdrsynt utprydande av smirtan och
d6den, ty bide d,i;den och smlrtan lr atrsolut starka och beh<tver inte denna bundsfcirvant, ty den verkliga viljan till liv lr
och fdrblir ett simmande mor d,6dens strdrrr.>>
Det Ir pi sitt sltt djupsinnigt och bevekande. Men det visar, att ocksi Martinson
37
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missfrjrstitt offrets tanke, F{an tror, att man
rekommenderar ett cikande av lidandets

i virlden, fcir dess egen skull. I{an
tror, att det i ocl-r f6r sig lr ett virde att
pligas. Att det i och f6r sig skullc vara

pers

pelztiu

Harry Martinson skall vid nlrmare reflexion finna, att denna friga ir berittigad.

summa

tecken

pi andlighet att

soka lidande. Men

sidant 1r ju perversitet eller, som han sjilv
siger, orenhet. tr4artinson har tydligen ickc
sett den verkliga inneb<jrden av lidandcts
teori. Den 5r att hcllre vilja lida in att lita
andra lida. Den lr
t. ex.
att avsta

frin stolthet och >>rimliga
lyckokrav>> under
minga ir f6r att i stillet hjblpa en annan,
olycklig och kanske besvirlig minniska till
andlig vixt. Den lr fciljaktligen, om den
<iver huvud skall ha nigon andlig va16r,
till sitt vesen kerlek. Ingenting annat en
hirlek. Ingen disciplin, ingen restriktionslinje i det andliga livet, ingen askes, inget
offer har minsta vlrde i och fdr sig sjilv.
Det lger sitt virde endast och allenast, om
det 1r ett utslag av klrlek.
jagka'b vil.ja ofira
Sjilva den tanken,
^tt fot att i stillet
mitt eget hdgsta beglr
hjllpa en medminniska, lr orimlig for nutidsminniskan, som diremot tror, att det
iir hennes >ritt>) att hugga fcir sig av lycka,
njutning, bekvlmlighet
utan hinsyn till

-

nestans lidande.

Detta sista giller givetvis icke den milde

minniskovin, som heter F{arry Martinson,
och som 5r vll bekant med och s.lilv ur-

strilar kerlek. Genremor honom kan

endast

att kerleken ocksi

uppenbarar sig i
offerhandlingar, vilkas v5sen han tydligen
inte rltt ftlrstitt. >>Varf6r upphcija of{ret

segas,

tili nigot sjilvlysande och efterstrlvansvirt?>> fr&gar han. Kristendomen har aldrig

gjort det. Sjllva tanken ir ofrirenlig med
kristen syn

pi

skapelsen, Skaparen och

kir-

leken.

En fransk benediktin, som nyligen
sdkte Sverige, fann

Men han frigade; >>Oi est l'esprit de
crifice?>>

Han

sa-

icke: Var ir det
av den ominskliga

menade

pcrversa upph<ijandet

frir

be-

hir mycket att beundra.

skull? Utan: Var finns
bekv'dma land viljan att
av kerlek fcir andras sku1l offra egen lycka?
ashesen

dess egen

i detta riha och
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Den unga littereturen ir ett klnsligt
instrument. Den visar ofta fei men stundon-r
ritt. Ibland kan den f<ireteckna framtiden.
IJtan att vilja profetera kan man kanske
pisti, att vi i Sverige icke pi hundra ir

haft en diktargeneration lika rippen for
djupandliga erfarenhetcr som der gryende
femtiotalets. Den andiiga sfiren var terra
incognita fdr de flesta tiotalisterna (Hcll-

strcim, Siwertz, Nordstrdm), nlstan alla
tjugotalisterna (Selander, Asplund, Silfverstolpe), si gott sorn aila trettiotalisterna
(Lo-johansson, Asklund, Johnson, Lundhvist). Den som under de sista decennierna
talat om sidana erfarenheter som minniskans egentliga domin, var d6md till isolering och l,i;je. Detta har slagit om. Medan

kritiken och allminheten i allt visentiigt
alltj imt hiller f ast vid de ef ternaturalistiska klich6erna, hiller i vir unga dikt
och kritik nigot nytt pi ttt trdngt ftam.
Inspirat6rerna har varit tvi, dels Eliot med
hans tita hinvisningar till mystikens urkillor och evangeliet, dels den franska katolska romanen med dess fdrdjupade minniskostudium (Bernanos, Meuriac). Karakteristisk ir Graham Greenes succ6 hos oss,
ivcn i ateistiska kretsar. Han 5r den konsekvent katolske minniskoforskaren
instinktivt kinner vira b'dsta huvuden- bland
de yngre, att han besitter en djupare insikt
ln naturalismens, F{an vet allt om vlrlden
utan nid, som naturalisterna, Men han vet
ocksi nigonting dlrut6ver.
tr polemiken mot Fledenius gjordes upp-

mirksammade inligg frin den trilla thomistiska falang, som bntligen framttittt t
Sverige; pionjiren br lektor Lecl-rard Johannesson. I det sista numret w Prisnza ktn

man i en polernik mellan nypositivister-r
Erik Stenius och thomisten Lechard Johannesson iakttaga,

ett

hur den fo:.te vd.grat att

enda av de kritiska argument,
den senare mobiliserar; han n<ijer sig med

bemrjta
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grovheter och viker undan

fdr en kamp.

Denna konflikt mellan Kailas lirjungar och
Thomas' skall, hoppas vi' snart foljas av
andra fiktningar. I Sverige rider lnnu en

get. Han glcimmer thomismen, vilken aldrig
frestats av detta misstag, vilken vilar pi

Aristoteles och Thomas och lingt f<ire
Uppsalaskolan gjort alldeles samma avgrins-

forbiuffande okunnighet om den katolska ningar mot idealismen och den falsha mctafilosofien. Att det f. n. finns cirka tiugofern fysiken.
Thomismen godkinner alitsi Uppsala{ilovetenskapiiga thomistiska tidskrifter i vlrlden, att tusentals studenter trlnas i tho- sofiens och \flienskolans kunskapsllra ett
mistisi<t tlnkande vid universiteten i Lou- gott stycke. Den accepterar dessa skolors krivail och Fribourg, vid Institut catholique tik av ovetenskapliga metafysiska f6resti11i Paris, i dominikanernas h6gkvarter och ningar om en annan, hc;gre verklighet. Ilen
f.6. ,ijverallt i virlden, ir obekant; inte den utsltter sirskilt \Tienskolan (Uppsalaens den viktigaste litteraturen finns i skolan ir i utlandet relativt oklnd) for en
svenska

bibliotek.

pro{essor I. Hedenius htill sin installationsfcjrellsning i Uppsala, ber6rde han

Nlr

ocksi thomismen. Han ansig, att denna
filoso{i kan tacka pivligt maktsprik f6r
sin existens:
>Ingen av dessa riktningar inorn vir tids
prahtiska filoso{i, marxismen och thomismen, skulle troligen pi a1lvar ha kunnat
gdra sig glllande nu utan det artificiella
st<jd, som de har i den kommunistiska rorelsens och den katolska kyrkans var pi sitt
sltt utomordentliga maktmedel'>>
Bakom denna syn pi thomismen ligger
okunnighet, ingenting annat, Man identi-

fierar i Sverige, ov€tande, thomismen med

vad Uppsala{ilosofien kallar >>metaf ysik>>,
dvs. ett ovetenskapligt tinkande om en
verklighet, som skulle vara en h<igre verk-

lighct in den vanliga. Thomismen ir emellertid en vetenskaptrig realism. Dess llra om

ir sliende lik t. ex. Cambridgesholans. Thomismen avvisar Kants
och andra subjektivisters mening, att tingen
sinneskunskapen

lr fiirestlllningar i mitt medvetande,
pi alldeles samma sltt som Uppsalafiloso-

endast

fien. (Nypositivisten Stenius kommer a1ltsi
i konfliht icke bara med B.om utan ocksi
med Uppsala, di han v'dgrar ertr"inna, ett
positivismen ir kunskapsteoretisk subjek-

tivism!) Tingen ir, tingen finns, och vi
kan

ni

kunskap om dem. En Uppsalafilosof,

Gunnar Oxenstierna, l.rar i en populirskrift sagt, att det ir svirt att finna en
filosofi, som icke drabbas av Uppsalaskolans

kritik av det subjektivistiska grundmissta-

viktig kritik.
Med metafysik menar thomismen nigon-

ting helt aflnzt an Uppsalaskolan. Den menar icke en >>hdgre>, ologisk kunskap, en
>>intuition>> eller ett >)mystiskt skidande>>,
som sLulle vara artskilt frin sinnenas eller
intellektets kunskap. Den moderna meta-

frin naturen och naturvetenrin det >>vara>>, som ir mdjligt

fysiken utglr
skapen,

f

att vinna kr.rnskap om. Med en tankeging,
ir lik Higerstr6ms, hivdar thomismen,

som

att det subjektiva medvetandet visst icke ir
det primira. Det lr f<jrst i andra hand som
det kunskapande subjektet nir fram till
sjllvmedvetandet. F6rst

i

kunskapsakterna,

vilka g<irs till objekt fdr en andra kunskap,
kan det minskliga medvetandet klnna sig
sjilvt. Thomismen bdrjar med de varandc
tingen, alldeles som naturvetenskapen och
Uppsalafilosofien. Men genom en streng
analys iterfinner thomismen hir det ontologiska problemet. Ner tanken stannar infdr de i v&r erfarenhet givna tingcn, visar

analysen, att dessa icke har sin grund i sig
sjilva. I sista hand miste deras existens
hlrrdra frin nigot, som just ir exist€ns,

sjilvt icke beh6ver eller kan f<irklaras med hinvisning ti1l ytterligare nigot

och som

ennat. Antingen meste man ge upp alla
frirs6k att forkla.ra yttersta grunden

till

den

givna verkligheten, eller ocks& miste man
sdga, att denna i tid och rurn givna verk-

lighet lr sjllva den yttersta existensen.
Bldr itr otillfredsstlllande, menar thomismen. Pi vetenskaplig-logisk vig kommer
thomismen i stlllet f ram till etf, >)vara>),
J9
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existens kan hirDetta yttersta vara, som ir oberoende,
obetingat, som icke kan avledas av nigot
annat, som ger eller skapar verklighet

ur vilket vir verklighets
ledas.

kallar Thomas Gud.
och dirmed virde
Medan den ildre metafysiken f<jrnekar

vetenskapens lagar och pi olika sitt postulerar obevisbara h<igre verkligheter, som f6r
tanken upplciser sig i dimmor, utgir den
thomistiska metafysihen frin den givna
verkligheten och avvisar alla f6restlllningar
om sidana frir tanken orimliga h6gre verkligheter, Men genom en striing analys av
den verklighet som naturvetenskapen behandlar, uppvisar thomismen n6dvlndigheten av en ny metafysik. Ingen kritiker av
Uppsala-, Vien- eller Cambridgeskolan har
innu lyckats uppvisa nigot fel i denna
konstruktion. Dlremot har Jacques Maritain bi. a. i sitt arbete Scholasticisnt' and.

Politics (1934) kritiserat Vienskolan
icke derfdr atr den lr logisk, utan darfdr

nu blivit ett slags snobberi i ung svensk
dikt. Sidant saknar naturligtvis djupare
intresse. Men ett faktum er, att en stor
del av slrskilt den unga lyriken Ir genomdrinkt av religi6sa symboler, som himtats frin katolsk sfir: liturgi, antifonkonstruktioner, sakrament, missa, Thomas-

och Augustinus-citat, mystikerreminiscenser. 6sten Sjdstrands diktcykel Pestjurtgfru ir det bista exemplet. Aven som kritiker har denne unge forfattare visat stor
fdrtrogenhet med modern katolsk tanke.
Flans framtridande har inspirerat minga
kommentarer, de om thomismen okunnigaste
har presterats av en annars utm'drkt vi1 rustad kritiker Bengt Holmqvist, vilken lnnu
icke lyckats frig6ra sig frin Kailas nypositivism. Ann M cr gare t D a hlquis t -Lj un gb e r g s

diktsamling Djiiuulsdans inledes med ett
unAugustinuscitat och innehiller bl. a.

-

(:

der samrnelrubriken >Sub gratia>>
en dikt
kallad >Fastlagsprocession>> och en annan kallad >>Chanson de carole>>; den senare har mottot: >>Te Deum laudamus, tu Rex Glorir
Christe . . .> och b6rjar: >>Notre Dame de ia
Salette, beskydda vir klrlek. . .> I Uppsaleskalden Staffan Larssoas diktsamlingar finner man samma religicisa orientering. I hans

av naturvetenskapen har ersatts med den
bide mycket allmlnnare och omltligt frukt-

kollega Bo Setterlinds friskt fliidande iyriska ingivelse finns ocksi plats f<ir etc akta
religi6st perspektiv.
Till detta kunde man foga minga andra
exempel; slrskilt vore det pi sin plats att
plminna om den fine romanfdrfattaren ocir

den icke ir tillrickligt logisk.
Detta thomistiska tinkande il si okint

att

i Sverige att docent
tillita sig att skriva:

Stenius

i

Pristna kan

>>llen icke desto mindre upprepas den
Aristoteles' llra om forindringen) troskyidigt av thomisterna som en modern
teori, utan att de med en blinkning f6rrider, att Aristoteles ofullstlndiga (. . .)
principldsning sedan 6ver fyrahundra ir

brre dynemiska

kausalitetsprincipcn.>>

Thomisterna skulle alltsi vara okunniga
om modern folkskolebildning! Att det existerar en hel thomistisk litteratur, som konfronterar Thomas med just naturvetenskapen, att det finns minga thomistiska naturvetenskapsmen
okunnig om,

-

allt detta ir alltsi Stenius

3

Men nu tillbaka till den unga

svenska

dikten!

Det ir knappast nigon dverdrift att
att katolicism och thomism i detta

sdga,

40

kritikern Yilgot Sji)man, som vid flera tillfiilen visat fint sinne fdr andlig verklighet och katolska fr&gestlilningar. Viktigt

ir ocksi att nemna

samlingen Bekiinnare

och fdrnehare, dfu fyrtrotalets blsta pennor tog stllining till religionen. Dlr fanns

minga klart positiva religdsa bekinnelser,
s'drskilt av Lars Ahlin och Sten Lindner;
6ven de som tog avstind gjorde det med
en respekt och med en f6rdjupning, som
varit alldeles otbnkbar i ett ungt diktarlag
en eller tv& generationer tidigare,
Perspektiven djupnar! Metafysiken stir
inf6r en renissans! De ungas blsta representanter fd'rkastar den slitna e{ternatura-
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lism, pi vilken deras f6retrldare levat; den
humanistiska minniskotron ersitts av en
orientering mot den religi6sa paradoxen; i

stillet for evolutionsromantik

kommer

stdnk av autentisk mystik; i stillet f6r
humanistiska fraser kontakt med mlnni-

faktum, ingen fdljd (av arvsynden); nir
den var 6ver, upphdrde den

rcjrda 6ver evolutionstankenl lven jordens

minga, derfdr att den
Genesis. Men konflikten mellan vetenskap och religion f6r-

ilder

skandaliserade

svinner

cippnar sig andliga vidder, som

ir

sjdle

ns sanna

vir lidre samtidslitteraturs mlnniskostudium lr torftigt och i djuparc mening oin-

av

tressant.

St'en. StoIPe

Graham Greene om Mariadogmen
Det finns ett helgon i kyrkans kalender,
som aldrig har frirbundits med tanken pi

straff: iven tanken pi rittvisa ir frimf6r henne, om man jlmf6r dcn med

mande

tanken pi barmh'drtighet och karlek' Hon
ir det helgon sorn katoiikerna kinner som

Vir Fru.
Andi har alitid

den hiftigaste strid

ritt

ornkring denne gestalt. Inga statyer i Nya
England var mer vissa om att bli fcirst6rda
in hennes, och detsamma giller Spanien ir

1930. Prister mi frin sina predikstolar
ifrigasitta I(risti gudom utan att vecka

i vissa lantliga pristgirdar
men nir iiran om upptagelsen,
vilken -firats mcd en kyrklig fest sedan
mer in tusen ir tillbaka, definieras som
dogm, hevdar lrkebiskoparna av Canterbestortning a.nnat

'd.n

bury och York, att kristendomens sdndring
har f<;rdjupats. De tror pi de dcidas uppmen att komma och Pisti,
- uppstindelse redan har skett,
att en faktisk
st&ndelse

{c;refaller dem vara rena blasfemien' Ingen
storm framkallades, n'dr Newman fcjr hundra
ir sedan skrev:
>>Arvsynd fanns icke hos henne i form
av f<;rsvagade sinnen, en utsliten kropp och
den ilderdomssvaghet, som lr d,ijdens f6rebud. Hon dog, men hennes ddd var ett rent

ti11.)>

andra tider har andra stridsfrigor dykt
upp: de protestantiska kyrkorna blev upp-

skans sanna ijde och verkliga m6jligheter.
Antligen bdrjar man i svensk kultur ana'
att bakom det ofier, vars vlsen 'dr kirlek,

ir mlnniskohemvist, och att det mesta

att vara

I

ansigs

sti i strid med

fiirr eller senare: vad som stir kvar,
denna egendomligt fdrbittrade strid omkring den enda gestalt, som uttrycker full-

komlig mlnsklig kerlek.
Vilken ir fdrklaringen?
En teolog har f6rklarat saken frjr vir
generations vidkommande som en misstro
gentemot sjiiva det konkreta. Vi ir si vana
vid abstraktioner. Ord som demokrati och

frihet kan anvindas i

alldeles motsatt me-

ning, utan att nigon bryr sig om det: de
gir in genom det ena iirat och ut genom
det andra. Pi samma sltt med religi6s tro'

Det hdgsta Visendet, Treenigheten, alltets
sadana uttryck har hanske inSkapare
- del oro frjrr i vlrlden men inte
spirerat en
nu lingre. Aven det konkreta namnet I(risman talar om
tus har blivit urvattnat
den stora liraren, den f6,rste komrnunisten

och slikt, med den ftiljden att endast

cn

svag opposition framkallas av satsen' att
det ir ungefir jimf<irKristus 'dr Gud
- att sanningen ir Gud.
ligt med att slga,
Men pisticndet, att trdaria lr Guds mocl.er,

ir fortfarande ganska chocherande, paradoxalt, flslsAl. . .
Men det 5r ut ifrin denna sats som hela
kristendomen kommer. Vi kan igen citera
Newman:
>>Nir vi en ging till fullo har fattat den
tanken, attMaria f6dde, ammade och skdtte
vilken
den evige i gestalten av ett barn
grins kan di tinkas fdr den str6m av tankar, som en sidan lara f6r med sig?>>

Tankarnas fldde har stundom tagit

en

egendomlig riktning, men Kyrkan 6r ling-

fcirsiktig: sagor fir god tid p& sig
f6r att hinna vissna av sig sjllva, och det
ir sannerligen inte nigonting 6verilat i

sam och

18i4 irs proklamerande av den obefleckade

4t
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avlelsen, vilken ingick i Kyrkans godtagna
lira, i 6stern, i visterlandet och i Afrika
redan fi ir efter Johannes' dad. Vad upptagelsen betrlffar, vilken lven en olard
mlnsklig logih kan upptecka ir en viktig
f<iljdsats av liran om den obefleckade avlelsen, si har Kyrkan vlntat innu lingre.
Vira motstindare hivdar stundom, att
ingen trossats fir dogmatiseras, om den
inte uttrl.ckligen finns uttalad i Skriften
(de tinker di inte pi att det endast iLr trck
vare Kyrkans auktoritet som vi erklnner

inte andra som sanna)'
Men de protestantiska kyrkorna har ju

vissa cvangelier och

sjllva

accepterat sidana dogmer som Trecnigheten, for vilken det inte finns nigot
exakt hemui i evangelierna, Johanncs skrev:
>>Annu mycket a,nnat var det som Jesus
giorde: och om allt detta skulle uppskrivas,
det ena med det andra, sl tror jag, att icke
ens hela

virlden skulle rymma de

bricker,

di bleve skrivna.>>
Det ir vir tes, att cndast traditionen
grundad pi apostlarnas lira, analyserad och

som

reflektcrad tiderna igenom av Kyrkan un-

der ledning av Den Helige Ande,

som

genomlyser och defiKristus lovat oss
nierar den fulla -och verkliga inneb6rden

av Skriften.

Frin Skriften sjllv vet vi mycket litet
om Guds moder utrjver de fcjrsta mirkliga

fakta om

bebidelsen

och

iungfrufridseln.

Lukas' evangelium brukar ibland

kallas

Guds moders, ddrlor *t. Lukas ger detaljer
om bebidelsen och fcjdelsen, som miste hlrstamma frin Marias egna bcr'dttelser. Mat-

teus' evangelium kompletterar hans skild-

ring med flykten till Egypten.

Johannes,

med vilhen Maria enligt traditionen ti1lbringade sina iterstiende ir efter korsfastelsen, berlttar,

hur Iiristus for

henne

nes bortging vickte icke nigot uppseende
virlden.>> Newman skrev:
>>Kyrkan fortsatte att gora sin pliht

i

-

prcdika, omvinda, lida, det kom fdrfoljelser, flykt frin den ena platsen till den

andra, det kom martyrer, triumfer, och

till

sist spred sig det ryktet, att Guds moder icke lingre fanns pi jorden. Pilgrimer
reste

hit och dit,

letade efter hennes d<ida

kropp men fann den icke. Dog hon i
Efesus? Dog hon i Jerusalem? Ryktena skiftade, men hennes grav kunde inte utpekas,

eller, om den hittades, si fann man

den

cippen.>>

Legenden berlttar, hur apostlarna p16ts-

ligt samlade sig omkring hennes dtidsleger, hur de begrov henne och pi tredje
dagen hittade hennes grav tom; men dogmen om Marias upptagelse kriver icke, att
vi skall tro dessa detaljer. Den ber oss bara

tro, vad I(yrkan alltid har trott si lingt
vi kan minnas tillbaka, att arvsynden aldrig
fick rdra henne, si att kroppens uppldsning,
som vi tror ir en fdljd av arvsynden,
aldrig lgde rum, och att hon ir sjil och
fdrherligad kropp (vad nu detta kan betyda) i himmelen (var denna t,, kjrt
finnas).
alla
Skriften, traditionen, legenden
ger sina bidrag antingen ti1l vir kunskap
om Maria elier till vir kunskap om hur
folk sig pi henne; hon ensam har oavbrutet senom hela historien fram till vira dagar visat sig f<ir mlnniskorna. Det har

fcirekommit en aldrig sinande strdm av visioner: hon ir en kvinna, som fitt hundraLourdes, La
tals geogra{iska tillnamn
Salette, Carmel, Fatima, Guadelope, Lima.
I(yrkan har aldrig krdvt, rtt vi skall tro pi
nigon av dessa visioner som en trosartikel.
Nisra bland visionerna har Kyrkan rent av

gjorde sitt fdrsta underverk vid brdllopet
i Kana, hur hon stod vid korsets fot, och

utddmt

hur Kristus anf6rtrodde henne it den
llrjunge, som han ilskade. Frin apostla-

begrlnsade tili vir kontinent elier till vir
ras. Sornliga ligger frire den tid, di man
infdrde noggrann kontroll, som t. ex. Our
Lady of Valsingham i England, vilkens
altare Henrik VII besdkte barfota en sniika1I vinter, men som senare f<irst6rdes av

girningarna vet vi, att hon var tillsammans
med ilrjungarna i rummet i dvre viningen
vid pingsten, men sedan rider absolut tystnad
vi har bara ett par legender. >>Ffen-

-
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alldeles som vissa legender. De
tilltro, lr inte

visioner, som ansetts virda
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samma konungs hejdukar. Legenden berd.tta.r, ar.t Den Heliga Jungfrun visade sig
frir en adlig inka och befallde henne att
bygga ett altare eftcr modellen av hennes
eget hus i Nasaret. Arbetet gick pi sned.
En natt konstruerade Jungfrun dirfiir sjilv
altaret rned hjllp av lnglar. Naturligtvis
behdver vi inte sitta nigon tilitro tiil legenden, sidan den har nitt fram till oss,
men ihirdighetcn och renhetcn i den andakt

att gi tillbaka nista dag: hon skulie ge honom det tecken, som biskopen begirde. Men
nista dag var Diegos farbror mycket sjuk,
eller snaoch darfcir gi<imdc han saken
rare: det konkreta faktum, att en mbnniska
lig dar och dog, fc;refoll honom viktigare.
Tisdagen der' 72 december mlste Diego
gi in i Tlaltelolco f<ir att s6ka en prist

till sin d6ende farbrorl han var si r?idd
fi;r den speciella steniga vbg, som han f<ir-

en
som detta altare varit f6remil {or
andakt, som r<jrde t. o. m. den skeptiske
och som fortsiitter den dag
Erasmus
-,
idag i forrn av pilgrimsvandringar till det

band med visionen, att han valde en annan
vig. Men si litt kunde han inte undkomma
visionen. Jungfrun blockerade ocksi hans
nya vig. Hon berittade fcir honom, att

restaurerade altaret, antyder itminstone

hans

mojligheten av nigon xutentisk vision bakom
myten.

att gi upp pi berget och samla rosor bland klipporna. Han gjorde, som hon
sagt, gav rosorna till Jungfrun, som r6rde
vid dem och sedan gav dem tillbaka till
honom och sade, att han skulle ge dem til1
biskopen. Diego svepte in dem i sin schal,
och nir han siog upp den inlor Zrmarcaga,
satt Jungfruns bild avtryckt p& tyget alldeles si som den hinger 6ver Guadelope-

Om ursprunget till Valsingham gir tilltill de djupa medeltida skuggor, som

baka

stir i si klar kontrast mot de fdrsta irhundradenas klarhet och genomskinlighet,

si ir visioncn av Jung{run av Guadelope
(i Mexico) bevisad nistan iika exakt som
1 800-talsvisionerna i Lourdes och La Salette
eller i900-talsvisionen i Fatima.
Det var den 9 decembet 1J31 som Den
heliga jungfrun visadc sig fcir en indiansk
bonde, som hette Juan Diego, nir han bestcg Tepayac Hi1l, vid vars fot kyrkan nu
stir, icke lingt frin Mexico City. Hon sade
it indianen att gi med ctt budskap till

att han skulle lita bygga
ett altare pi platsen, der hon kunde iakttaga och skydda indianerna. Bara tvi ir
tidigare hade Mexico definitivt f allit ftjr
Cortez; landet var innu intc i sin helhet
biskop Zumarraga,

underkuvat, och en genomsnittlig spansk

iventyrare skulle sihert ha ganska onidigt
tagit emot en indianbondc, som kom och
berlmade, att han hade tilltalats med orden
>>mitt barn>> av Guds Moder. Zumarraga
sjilv vl.qrade am satta tro till historien, och
nlr Jungfrun iter uppenbarade sig frjr indianen pi samma plats, bad han henne att
sinda en spanjor med budskapet, si att
biskopen skulle tro. Men Jungfrun sinde
honom tillbaka, och denna ging beglrde
biskopen ett tecken. Tredje gingen Diego
lyssnade till jungfrun, sade hon it honom

farbror redan midde bra, och befallde

honom

altaret In idag.
Jag har beskrivit denna vision detaljerat,

derf6r att legenden enligt mexikanska politiker har hittats pi av Kyrkan i syfte att
g6ra indianerna fdrslavade. Detta argument
&r elter er6vringen

ir iitet besvlriigt, ty tvi
krivde Jungfrun

en

kyrka som skulle skydda

indianerna mot den spanska er6vraren. Legenden gav indianerna sjilvf6rtroende: om
det ir en legend, si lr det en legend som
skenher frihet, icke slaveri. Hur skulle det
ha gltt med visionen, orn den slnts till en
cr6vrare och icke till en er6vrad? Ett dyrbart tcmpel skulle ha byggts, och sannolikt
skulle det som andra kyrkor ha stengts under forfoljelserna pi tjugotalet. Men derfdr
att detta tempel var indianskt, fich det sti

dppet och bidrog

tili att hejda den enda

karriir

som hotade det. N5r Garrido
Canabal, Tabascos diktator, kom till huvudstaden med sin privatarm6 av rddskjormans

tor f<ir att inta sin plats som jordbruksminister i Cardenas regering, utferdade han
en hemlig order, att kyrkan skulle f6rst6ras med dynamit. Men ordern blev be-
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kant, och indianerna vaktade kyri<an dag
och natt, inda tills Garrido, som pi ett si
framgingsrikt sltt fdrst<jrde alla kyrkor i
Tabasco, drevs

i landsflykt.

Jungfrun av Guadelope ser ut som en
indiankvinna. Vi vet ingenting annat om
en uppstinden kropp, in att den har substans, (Thomas satte sina f ingrar i Vir
Herres sir) och andi kan gi igenom en
rumsvigg, att Kristus efter sin uppstindelse
vid vissa tillfallen omedelbart igenklndes
av ldriungarna och endl vid andra tillfiillen
okind kunde vandra vid deras sida. Jung-

frun

uppenbarade sig

f6r

Bernadette som

en flicka, nigot ildre ln hon sjllv; fdr
Fatime-barnen som en kvinna; frir en indian
som en indiankvinna.
Mcdan minga fall av pistidda visioncr
aldrig ens nnr fram till den kyrkliga kontrollinstansen, har andra blivit undersdkta
och avvisade. F6r tvi ir sedan var den rdr-

liga statyen i Assisi ett sidant

exempel.

Stenstatyen star ovanfdr huvudportalen

i

kyrkan Santa Maria degli Angeli vid foten
av .Assisiberget. En kvi1l var det nigon sorn

mirkte, att statyen tycktes

andas och rdra

xrmarna. Ryktet spred sig snabbt, och
vid veckoslutet kundc tusentals minniskor
komma dit fdr att bevittna >>underverket>>.
Nir iag kom dit tillsammans med en kamtat, v^r det mitt i veckan, och bara en liten

grupp stod pi girden framf6r, sjungande
och bedjande. Men det fanns tvi bussladdningar med pilgrimer frin nirliggande stlder, som satt in sina vagnar och it smcirgiibland kunde de
sar och hlrdkokta igg
brija ned sina huvuden ta sig en titt pa

statyen frin f6nstrct: ett underverk beskidat frin en Pullmanbuss! Min kamrat
och jag var bida skcptiska, men si fort

-

f6r precis: ban n|gra veckor kvar till valen.
Efter att biskopen tagit avstind, skulle
pilgrimerna snabbt ha gett upp det hela,

om den kommunistiske borgmlstaren i
ingripit. Men han kom ned
til1 kyrkan och angrep Jungfrun i ett anfiirande till folket och rikade di ut ftir att
Assisi inte hade

omedelbart

pi

platsen bli paralyserad, Trots

detta st6d hiller legenden pi att d6 ut.
Dess d6d lr ytterligare ett stdd f ii! de
legender, sor'r, inte ddr. Vi tvingas stilla
frigan: finns det nigon annan fdrklaring

ln den, att somliga ir
Trots underverken i

sanna?

Lourdes, som inty-

gats av en skeptiker som Zola och en vetenskapsman som Alexis Carrel,'ir vi bd.ida f6r
att tinka oss var egen tid som en tid utan

underverk. I-Jnderverken i Lourdes ir helvi kan slga oss, att vctcnbrlgdagorelscr
skapen en dag skall kunna f6rklara dem
(Carrel, som bevittnade, hur en ung kvinna,
som 1ig d6ende i tuberkul6s peritonit, f,iirs6kte utan framging 6vertyga sig sjilv om
att hans diagnos hade varit oriktig). Men
vir tid Ir icke bara en helbrigdag<irelsernas
utan ocksi en visionernas tid: om vi nu

trider in i ett svart sekel, si fir vi i

andra

sidan samma tr6st som vira f6rfeder fick.
Efter turkarnas nederlag vid I-epanto har

kampen

f6r kristenheten aldrig varit

kritisk, och ibland forfailer det, som

mer
om

det 6vernaturliga skulic samla sina krafter
vem skulle vi vinta oss
till vir hjelp
f6re Guds moder? Anatt se i f6rtruppen
greppen

mot Sonen har nimligen alltid

kommit genom hans Moder. Om man vill
misskreditera I(risti gudomlighet, s& b6r

den

man angripa jungfrufddelsen; om man vill
missl',reditera Kristi mlnsklighet, b6r man

derna, ibland verkade det som om hela statyen skulle glida ned pi torget. Vi antog,
att det var vira egna huvudens r<irelser,
som istadkom denna synvilla, si vi lade
oss derfdr ned pi rygg pi sanden och s16t
iigonen och vilade dem. Vi 6ppnade si
6gonen igen och sig genast statyen andas
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ha fdrorsakats av de lysande strilarna i
glorian. I varje fall kom underverket litet

ibland br6stet, ibland hln-

vi kastat en blick pi statyen, f0refdll
oss r,ijra sig

och r6ra sig ovanf6r oss. Synvillan miste

angripa Jungfruns moderskap.

En vision, som sannolikt kommer att
trovlrdig av Kyrkan (och
lit mig innu en ging betona, att ingen
katolik lr tvingad att tto ens den heliga
Bernadertes vision, ty ett helgon kan bedra
sig), ir visionen vid Tre Fontane, en klllare
accepteras som
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n'dra Rom, mitt emot ett
trappistkloster, der Paulus uppges ha blivit
avrittad. Numera gir en enkel vlg som pilgrimerna gjort <iver sluttningen mellan de
liga evkalyptustriden tili en liten inhignad
och en grotta, som lyser av votivgavor'
Krymplingar siiljer ljus utmed vigen; nlr
jag sista gingen var dir, sig jag dussintals barn frin ett hem f<ir genom kriget
fdrlldraldsa, alla barnen med bata ett ben
eller bara en 3rm hjilpa varandra ijver inhagnaden till den plats dar kvinnorna bad
och i sina n'dsdukar samlade upp den jord,

pi en sluttning

pi

vi1l<en de trodde,

att Jungfruns fot trltt'

Men den 12 april 1947 kon, en romersk
busskonduktcir, Bruno Connacchiola, kommunist och avfallen katolik, giende i dessa
skogar med sina tre barn: han fdrberedde
ett tal, som skulle angripa Guds moder.
Hans barn ropade

pi

honom och bad honom

hf5lpa dem att fA tag i deras boll' >>Jag
gir dit>, berlttar han. >>Vad fir jag se?

lig pi knl framfdr ingingen
till grottan, med henderna knippta. Han
siger ligt: 'Sk6na dam, sk6na dam.' Jag
vad ir det din
ropade pi Isola: 'Kom hit
bror slger? Vad 1r det fdr nigonting dir
ir ingenting ails', slger
inne?'-'Det
flickan, men i samma 6gonblick ligger hon
pi marken i samma stlllning och sbger
samma ord som Gianfranco. Jag fdrstir
Gianfranco

'Carlo, tala om f6r mig, vad
- vad du hittar pi fdr nigondet ir, och

ingenting.

ting?'-

'Jag vet inte', svarar pol'ken, och
'Skcina dam,

nu ligger han ocksi pi kni.

sk6na dam!' siger han. Jas blir fdrvinad,
och det lr, som orn tvi hinder skulle stryka

river mina 6gon: en f6rlit har fallit. Ett
stort ljus lyser upp Srottan, och mitt i detta
ljus ser j"g . . .>>
lag citerar inte mer, darfdr att som si
ofta i liknande fall den minskliga beskrivningen blir overklig, uppstyltad, akademisk.
(Vi d<imer hendelsen som autentisk delvis
pi grund av dess verkan pi denna familj')
Om den helige Johannes av Korset inte kan
skildra sin vision, hur skulle di en busskonduktrir och ett barn kunna skildra sina?
De tvingas att anvenda fadda ord, fromma

fraser: >>Jag ir Hon som ligger i den heliga
och liknande.
Treenighetens hjd'rta>
Fcir min del anser jag, att de enda verkligt 6vertygande ord, som nigon av dessa
uppenbarelser hat yttrat, ir de som flickan
Bernadette iterger. Det hade f<irekommit
minga predikningar och mycket diskuterande omkring den nya dogmen om Im.nta'
culata conceptlo, och hon hade ingen aning
om dess inneb6rd, f6rrin en flicka i ungefir hennes egen ilder visade sig ftir henne

i den pyreneiska grottan och fdrklarade:
liksom
>>Jag iir immaculata conceptio>>
hon velat slga: >>Denna lira om den andra
Eva, som teoiogerna har diskuterat i 1 500
det lr
ir, ir inte mlrkvirdigare in si
jag
du kinner, det br det hela'>>
som

Vi kan inte

beg'dra

nigon f6rdjupad kun-

skap genom dessa syner. Men en sak kommer igen dverallt, ddr madonnan visar sig,

och det ir kravet pi b6n, stindigt

mera

bdn. Hennes budskap lr inte mer komplicerat an sa, och det kan fdrefalla ganska betydelseldst f6t var och en, som inte har
ett begrepp om den utomordentliga makt
som b6nen har, om dess mystiska, outnytt-

jade fdrmiga att flytta berg.
Vilket egendomligt avstind

-

nistan

ligger
astronomiskt, isande och ofattbart
inte mellan flickan Bernadette och pojken
Francesco i Fatima i ena sidan och i den
andra sidan de indignerade teologer, som beklagar assumptionsdogmen, som >ytterligare

ett hinder f6r en iterf6tening>> av alla
kristna kyrkor! Det ir kanske en >svArigmen dessa barn har sett den f6rherligade kroppen, och man kan inte beglra,
att de skall f6rneka sin syn, d'drf6r att den

het>>,

lr

chockerande,

d\rf& att

den kanske kan

hrbnka ett par h6ga dignit'drer av annan
trosbekinnelse.

Om dogmen inte hade proklamerats nu,
skulle den lndi en dag ha proklamerats'
Kyrkan har vintat nlstan tolv irhundra-

att Assumptionsfesten fixerades
Salzburgsynoden ir 800, och synoden

den, efter

av

har vintat mer ln 600 ir efter att denna
tro f6rsta gingen nedskrevs.
Vi kunde ha fitt v'dnta ytterligare tusen
gemensamma
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ar

-

men Kyrkan har bestimt annor-

lunda.

Naturligtvis ir det i sin ordning, att man
funderar <iver varf6r man valt just detta

6gonblick i historien. Jag kan 'nir trla baru
som en vanlig olird katolik. Llrorna om
Kristi dubbla natur som Gud och minniska
bygger pi liran om bebidelsen och jungfrufcidseln. Det ir dirf<ir intc f6r mycket att

hela kristendomen i vira dagar
s'd.ga.,
^tt
vilar i Guds moders sk6te; det lr till henne

vi alltid har fltt ta vir tiliflykt i svira
tider. Si var det under alla 1iO0-talets
fruktansvirda stormar, nlr turkarna f6refdll vara nara att. er6vra Europa: Pius V
instiftade med speciell avsikt den heliga
Rosenkransens fest som ett tack f<ir den
stora segern vid Lepanto. Och nu, nir ett

innu st6rre hot nirmar sig vira

ljus brinncr idag dver de massgravar, dlr
de doda i London eller Berlin skyfflades ned,
och Hiroshimas minne ir konturen av en
kropp, som av den ohyggliga hettan fotograferats pi asfalten. Definierandet ar' lvlarie
upptagelsc proklamerar pi nytt liran om
vir uppstendelse, varje mlnniskokropps
eviga ode; iter dr det Marias historia som
skyddar llrans renhet.

Kristi uppstindelse kan betraktas
(Ur Lit'e)

Sven Stolpe:

hjilpa millioner minniskor i
^tt
bart ett
uttryck fdr kerlek; om vi llskar tillrlckligt, lven i minsklig mening, fir vi mod.
Detta skulle naturligtvis inte vara nlgot
argument f6r proklamerandet av en ny tro,

men en dogm lr ingcnting annat en en
definition av en gammal tro. Det begrinsar
sanningens gebit

pi

bekostnad av legendens
e1ler kitteriets; Kyrkans st<irsta definitioncr,
som accepterats bide av pfotestanter och
katoliker,
Kristi natur, leran om treenig-var definitioner, som tillkom fdr
heten
kltterier inom sjdlve' kyrkan.
att utesluta

I vira dzgzr finns inga tydliga tecken
ti1l klrtersk tro innanfdr I(yrkan i fr|ga
om Guds moders assumption, och dlrf6r
har en och annan katolik inbillat sig, att
proklamerandet av dogmen var onddig. Men
katoliker i vira dagar kan inte sti oberijrda
av vir tids allm'dnna kltteri, likgiltigheten
f,iir individen. I vira dagar betraktas mlnniskokroppen som likgiltigt material, nigonting som kan elimineras billigt med atombomben, nigon sorts anonymt k6tt. Efter
fdrsta virldskriget markerar kors de platser,
dtr de d6da ligger, allierade eller fiender:

ljus brinner stindigt

i

Europas huvudstlder

6ver gravar med okinda soldater. Men inga
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kommer kanske proklamerandet av den nya

dogmen

Grahaxt' Greene

Ande och dikt, eller dikt och ande?

gr5,nser,

deras devotion. Devotion betyder

som

Guds uppstendelse; Marias uppstAndelse
fiirebidar allas vir uppstindelse.

Den principiella bakgrunden till Sven
kritik, sidan denna kommer till ut-

Stolpes

tryck i hans senaste esslbok, Ande ocb dik-t,
lr Jacques Maritains virdering av konst och
kristen revelation. Som denna principiella
sida Ir av stort intresse och bediimningen
av Stolpes bok aven beror pi den instillning
man har till Maritains konstteori, mi det
vara motiverat att hdr fdrst granska dessa
principiella f rlgestlllningar.
Maritain sammanfattar sin uppfattning i
friljande ord:
>Om man skulle fcirsdka icke klassificere
konstnirerna inbrirdes, vilket lr ogrirligt,
men ordna konsttyperna efter en vlrdeskala, skulle man f rin evangelierna och

liturgin fi gi till mystikernas skrifter

direfter till den vanliga profana

och
konsten.

Inom den profana konsten stir naturalismen
1agst.>>

Frir cn katolsk kristen kan det i f<irstone
intc synas vara nigoc att invenda mot Maritains vlrdenorm; den profana konsten kan
sjllvklart inte ersitta den religidsa iivsforrnen, evangelium och liturgi miste alltid sti

i centrum f<;r den kristna

uppenbareisen.

M€n ett nlrmare studium r6jer likv'dl minga
problem. Ex. vad Maritain sager om naturalismen.
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Med a1l sikerhet kan en bok som Norman
Mailers De nakna ock de dada alls inte vhrderas ritt efter Jecques Maritains normer.
Men det finns fi bocker som med samma
omutliga sanningslidelse och med samma
renhctens vrede skildrat mlnniskans fdrnedring och lidande i ett militlrt och ekonomiskt maktsamhalle, i krigets vanvett.
Det lr inte sikert, att Norman Mailer
skuile kunna ri med uppgiften att se de
d6dsupplevelser han

skildrar frin den reli-

tisfaktion? Utan tvivel bijr man nirma sig
detta gigantiska konstverk, som sammanhil-

ler en vittomfattande spiittring inom

den

sprikliga formen, med en musikinstrumentell estetik. Det lr inte Maritain som Eliot
stdder sig pL, il,r han kallar Finnegans
Vake fdr >det viktigaste uttrycket f<jr vir
tidsilder>.

T. S. Eliot ir medveten om riskerna i
Maritains konstkritik. Han ser silunda, att
ett betraktelsesitt sidant som Maritains le-

girisa realismens p1an, detta medvetande som

der till nihilisrn i den

al1tsi Graham Greene har, n'dr han pi ett
st6,11e i Makten ocb hiirlighetez skriver, att
>>nigonting, som liknade Gud, dinglade i

ningen. Denna varning till kristna kritiker
som inte beaktar konstverkets egna lagar
har han formulerat i orden: >>Litteraturens
storhet kan inte bestlmmas endast ef ter
litterira mitt, fastin vi miste komma ihig,
att det endast efter litterlra mitt kan av-

galgen e1ler intog groteska st'dllningar med
kulor i hroppen pi en fingelsegird>>' Nu
miste sigas, att Maritain ftirmodligen skulle

vara den frirste att erkinna Mailers bok.
Katolsk teologi erklnner ju, att individuella
f<irhillanden, uppfostran o. a. kan binda en
mdnniska si, att hon inte ser sanningen'
iven om den tydligt framliggs for henne'
(Etr f6rhellande som Graham Greene f6r

dvrigt idagalagt med sitt portritt av Pinkie

i Brighton RocA.) Men det ir samman{attningsvis uppenbart, att Jacques Maritains
konstteori inte ir tillnmplig pi Norman
Mailers roman. Att Maritain fdrmodligen
skuile erkinna boken, hinger samman med
hans dvriga katolska helhetssyn, inte med
hans deklarerade virderingsnormer.

Men dessa nornter ir lven diskutabla i
andra avseenden. Och slkerligen ir dessa

lingt viktigare. Frigan ir nlmligen, om
Jacques Maritain verkligen tar ritt hinsyn till konstvcrkets estetiska villkor?
la, att konstniren i sin strivan efter

estetiska bedtim-

ir friga om litteratur el1er
Eiiot hivdar silunda nddvlndigheten
ev en litterlr ortodoxi vid sidan av den
kristna bekinnelsens sjilvklara virdering av
>)det ,iivernaturliga livcts primat 6ver det
naturliga>. Han vet, att vad som frimst
angir minniskan, lr den andliga verkligheten. Men skall litteraturen granskas efter de andliga aspekter som ingir i den, di
rnlste man f6rst visa, att denna litteratur
lven hiller mittet inf6r en rent estetisk
g6ras, om det

inte>>.

lr vill man tillfoga
av slrskild vikt i denna tid, nir litteratur
och konst fiirefaller att vra av allt mindre
betydelse. Fcir att itergi till Maritain si kan
man mihlnda siga, att Eliot ger de estegranskning. Detta

tiska f<irutsittningarna fdr dennes virdenorm.

Gir man si frin detta principiella

till

resone-

si har

estetisk pregnans ocksi leds av moraliska

mang

hinsyn lr nog slkert. Den

minga invindningar att komma med. Vidorna av Maritains konstuppfattning, nihilismen ifriga om den grundliggande litterira bedijmningen, uraktlitenheten att klar-

schweiziske

litteraturhistorikern Theopil Spoerri har

ifriga om Dante utm'drht klargjort detta
i sin bok Ein,t'i)l:rwng in die Gbttliche
Komddie. Nir det giller Dante, uppster

Sven Stolpes esslbok,

man

inte nigrr problern h?irvidlag. Men det blir

giira estetiska nyanser, detta framtr'dder
oftr i An.de ocb dlkt. Men indi dr det

svirt att

uppenbart,

avg6ra, om man skall anvinda sig
av etiska eller estetiska kategorier i ett fall
som James Joyces Finnegans Vake. Sdkte

Joyce en moralisk eller en konstnirlig sa-

att Stolpe s'dger vlsentligheter

om den aktuella kultursituationen hir i
landet.

Att efternaturalismen, som Sven Stolpe
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Katolsha perspehtiu
pipekar, har utbildat kod och konventioner
f6r den nuvarande dagskritiken, ir nigot
som inte gir att emotslga. Darfdr ar det
ocksi med viss ritt som Stolpe i botr<ens
frirsta avsnitt kritiserar Erik Hjalmar Linder f6r att denne i. sin Litteratwrbistoria

19A0-1940 direkt utgitt frin dagsdebattcns virderingar, istillet f6r att >gi igenom
fyrtio ir av svensk litteraturhistoria och

uppspira de fdrbigingna, omvlrdera

de

<iverskattade, de f6r ogonblicket upphaussade>>. Att denna metod lven lett till att
individuella insatser fitt stl tillbaka {dr
litterlra grupper och str6mningat, it nog
ocksi ett pistiende som i det stota hela

hi1ler. Vidare ir det s'dkerligen riktigt, nbr
Sven Stolpe skriver, att Linder oriktigt li-

ter romanen fi prioritet framfdr aforismen

och kritiken. Det ir silunda fi
som kan sigas vara

romaner

jlmfdrbara med Vilhelm

Nir Stolpe vidare framhiller Arnold Norlinds betydelse,
men det ir avsi ir detta ocks& riktigt
gjort fel att g6ra detta- pi bekostnad av
Ekelunds aforistiska konst.

Vilhelm Ekelund. De f6r{attarnamn
girna tili

som

i iivrigt behandlar,

inbjuder
disskusion, men han ger ofta inte

Sven Stolpe

tillrlcklig estetisk motivering. Och den
litterira bed6mningen maste som har tidigare sagts, f6regl den beddmning som mer

scr

till de andliga aspekterna'

manhanget inte gl6mma bort,

att

i

svensk

kultur ligger

i

den skdnlitterlra kritiken.
Det ir istlliet hans f6rmedling av fransk
katolicism. F{an ir faktiskt den ende som
f<jrmedlat denna kontakt, Och tagna ti1lsammans utg6r hans essib<jcker en synnerligen utf6rlig presentation av den kristna

emellertid inte

f,rensha
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kulturen. Man fir i det hir sam-

i.sido-

slttandet av det skrivna ordet fcir det talade,

till stor del har att g6ra med

samma ftjrsvarsposition han

den en-

her miste inta.
Ande ocb di/zt

I den nya ess'dsamlingen
fu1lf6ljer han sin f6rmedling av personligheter och hendelser i det katolska Frankrike. Han skildrar dir L6on Bloy, vilken
han jimstiller med Dom Marmion, vidare
Elisabeth de la Trinit6 och hennes erfarenheter av lidandet och >>s.lilens miirka natt>>,
samt underorten Lourdes, som tecknas i
sirskilt givande 1r konrealistiska bilder
frontationen med Alexis Carrells upplevelse

av

platsen.

Den essi som emellertid tilldrar si.q det
stdrsta intresset handlar om Simone Veil.
Sven Stolpes redogdrelse klarg6r, hur centralt religids hennes personlighet var. Och
den som bara ldst avsnitt i hennes aforismPesanteur et Ia grdce kan nog

bok La

hilla med om att hon vil kan jimf6ras
med Pascal. (Det kan i f6rbigiende narnnas,
att r,er I(nut Jaensson i sin senaste essiiY^16ry var en av
samling skriver,
^ft
Frankrikes tre st6rsta aforistiker, si til1fogar han i en not, att nar han skrev 1i,
hade lnnu inte nigon bok av Simone Veil
blivit publicerad.) Man vill hoppas, att det
1r m6jligt att fi hennes bdcker i svensk
6vcrslttning, overhuvud taget er

Sven Stolpes insats

de poie-

miska 6verdrif terna i hans stil,

Simone

\[eil ett utmirkt

css?in om

exempel

pi hur

visentlig Sven Stolpes essiistik ir, n':ir
ir som blst.

den

Osten Sjdstrand

I ett fdljande nummer kommer denna
debatt om Jacques Maritains estetik att fort-

slttas.

Red..

Till CREDO's vlnner
Tidskriften CREDO Zir katolsk kulturs stiimma i virt land. Som sidan iir
fiir oss svenska katoliker. En liten trupp llsare har ocksi llirt
sig mer och mer uppskatta CREDO's liidiga innehill och vida utblick iiver katolsk
andlig odling. Aveo icke-katoliker har visat sig angeligna att finna niring i

den oumbedig

CREDO ftir det inom virt land pi sistone iikade behovet av kunskap om katolsk
tro och katolsk kultur. Men sedan Credo blivit en helt svensk tidskrift har arbetet fiir dess fortsatta existens komrnit att vila pi endast n&gra fi personer, av
vilka dess redaktiir till sin verksamhet som sidan varit ntidgad att ligge eyen
omsorgen om prenumeration och distribution.
Tiden tycks diirfiir vara inne att siika vidga basen fiir CREDO's r?ickvidd.
Hur si skall ske redaktionellt, diirom upplyses pi annat stllle. Det irende vi, undertecknare av detta upprop har till lisarna, 6r av mera praktiskt betonad natur.
Vi inbjuda alla dem som lirt sig skatta CREDO, frimst natudigtvis katoliker
men iven personer, som i allminhet visa en med den katolska grundsynen n'ira
besliktad instbllning, att tillsammans med oss bilda en krets av CREDOS
VANNER. Denna krets' uppgift skulle vara ett genom iikning av prenumerantantalet ge CREDO en fastare ekonomisk grundval. CREDOS VANNER ffira
derfiir, var och en, fiirbinda sig att prenumerera pi minst tvi ex. helst flera av
CREDO. Genom att sLenka iiverskottsexemplaren till organisationer, f6reningar,
universitetsnationer, bibliotek m. m., men iven till enskilda personer, som kunna
tinkas bli intresserade av CREDO, skulle kunskapen om tidskri{tens syften och

innehill iikas i samma takt som prenumerationen.
CREDOS VANNER biira miitas en ging om iret fiir att dryfta vidare itglirder fiir atr starka intresser fitr CREDO hos allm'dnheten, sirskilt naturligtvis den katolska. Aven icke-katoliker skulle, om de iinska, som CREDOS VANNER ha till*?ide till dessa irsmdten, dock utan riistritt. Om eventuella frigor
och tinkemil av redaktionell natur uppkomma pi dessa miiten biire miitets beslut
framfiiras till CREDO's huvudredaktiir av en av CREDOS VANNER utsedd
rePresentant.

Gliidjande nog har detta upprop redan visat sig miita gensvar. Till dato har ett
femtiotal credovlnner anmilt sig. Men var och en inser att det behtivs minga fler.
Vi vidja alltsi till alla CREDO's vinner och lisare att hjilpa oss ge CREDO
det praktiska stdd som tidskriften kommer att flerfaldigt itergElda oss, genom
att bli ett innu vidare forum fiir katolsk kunskap, katolsk yttrandefrihet och katolsk diskussion.
Medlemsaagiften (som semtidigt ir prenumerationsavgift), minimum tjugu
kronor (kr. 20:-) insittes p& postgi,ro nr 77876, Cred,o Katolsk Tidsfuift,
Stochholm.

Stockholm, mars 1911.
Gustaf Armfelt. Eva von Bafu-Bergius. Edward Berggren. Holger Blom. Gerhard
Bungerfeldt. Cecilia Carlsund. Anna Lenah Elgstdm'r. Harald Fleetwood. Arne
Getzmann. Bo och Edith Gorthon. Flerbert Greveaius. Reinhold Hamilton. Allan
Janzon. Bride Kennedy. Petrus Lindblom. Giista Lindroth. H6ldne Massalsky.
Olof Molander. Karin Nyberg. Kajsa Rootzdn. Sven Rynell. Ebba Sparre. Karin
Sparre.
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