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MERÄ KUNSKÄP

et är uppenbart, att katolicismen som andemakt, kyrka och kultur-
makt de sista åren tilldragit sig ett växande intresse i vårt land. I

stort sett år detta intresse förvånande positivt - förvånande, med tanke
på de vrångbilder av katolicismen, som under århundraden hamrats in i
allmänna medvetandet genom vilseledande skolböcker och naiv skönlitte-
ratur. Det har i dessa spalter tidigare påpekats, med vilken lojalitet och
ärlighet den nya katolska romanlitteraturen hälsats välkommen i Sverige
även av kritiker, som personligen närmast måste betecknas som ateister
eller agnostiker.

Vid sidan av detta förekommer oavlåtligen angrepp och kritik. Ingen-
ting är naturligare. Hur skulle något annat .vara möjligt? Men bläddrar
man igenom ett lägg med det sista halvårets antikatolska polemiker i vårt
lands press, skall man göra en viktig iakttagelse. Angreppens tonfall kan
någon enstaka gång bli ovärdigt, kanske rent av gement. Men i regel är
tonen värdig, orr också upprörd. Det gemensamma för så gott som alla
dessa angrepp ar, att de är dikterade av en verklig kristen inställning, en
ofta rörande kristen iver, men att de är sakligt så illa grundade. Dessa

skribenter saknar i regel tillgång till auktoritativa källor 
- 

de snappar
upp en och annan propagandistisk skräckmålning och litar blint på dess

ord, I Euangeln Harold, pingstväckelsens organ, har sålunda förekommit
en rad artiklar om forhållanden i katolska länder och om katolska ogär-
ningar, som den initierade endast kan hälsa med ett leende. Säkert är
artiklarna skrivna av en hederlig och rättskaffens människa. Men denna
människa har icke anat, i vilken grad hon nappat på de löjligaste legender
och myter.

Detsamma gäller diverse uttalanden från akademiskt håll. En radio-
talarc, Carl-Axel Moberg, hävdade sålunda (enligt D.N. It
augusti), att påven i en >kungörelse>> av är 1950 tar avstånd >från hela
den moderna naturvetenskapen och upph<;jer sig själv som enda auktoritet
på forskningens område>. Detta visar, att talaren aldrig kan ha läst
encyklikan iftäga. Man kan hår citera historieprofessorn vid Sorbonne
H e n r i M a r r o u i hans kommentar till encyklikan:

>Den evolutionistiska hypotesen tvingar sig på vår tids biologer och
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Mera kunskap

geologer med ett slags praktisk nödvändighet, men därmed är inte sagt,
att denna vetenskapliga tes måste av teologen accepteras som en auktori-
tet, vilken tvingar till en nyorientering av den traditionella exegetiken.
En avböjande hållning väcker visserligen anstöt hos många, ty denna i
själva verket blott hypotetiska evolutionism har redan blivit gemene mans
världsåskådning. Men under tjugo seklers historia har Kyrkan sett många
'Veltanschauungen' i tur och ordning uppkomma med alldeles lika stor
'nödvändighet' och sedan förkastas såsom föråldrade.>

I A.T. infördes den 13 juli en artikel >Katolicismen och de intellek-
tuella,, av Er i k N y h l6 n. Det heter dar bl. a.:

>I de länder, där katolska kyrkan sitter i orubbat bo, råder fattigdom,
okunnighet och åsiktsförtryck, som uttrycker sig i forfoljelser mot olik-
tänkande.>>

Samt:
o... där denna kyrka oinskränkt härskar, är socialt framstegsarbete i

stort sett omöjligt.>
Om detta kan bara sägas, att det vittnar om bristande orientering. För-

fattaren \ret ingenting om de sociala fOrhållande i t. ex. de katolska kan-
tonerna i Schweiz, i det katolska Bayern, i det katolska Holland eller i
det katolska Frankrike. FIan varnar tör faror, som inte finns.

På ett dråpligt sätt illustreras dessa slagordens och de ogrundade my-
ternas makt över opinionen av den sällsamma diskussion, som regelbundet
föres på insändarspalterna angående den katolska kyrkans påstådda lik-
giltighet f.ar djurplägeri. Så grundlösa påståenden går inte ens att be-

möta.
Svaret på allt detta måste vara: upplysning och åter upplysning. Den

största delen av alla angrepp mot katolicismen kommer att försvinna, när
man helt enkelt blir bekant med Kyrkan och hennes andliga liv. Om nöd-
vändigheten av en sådan saklig upplysning äro 

- 
skulle man tro 

- alla
parter ense. Så är emellertid inte riktigt fallet. Hur skulle man kunna bli
upprörd över t. ex. en svensk sekterists syn på katolicismen, när man vet,
att en missionsbokhandel i Sverige för allsköns religiös litteratur 

- även

verk om t. ex. indisk religiositet 
- 

men absolut icke katolska böcker.
Missionssekreterare Joh. Gustaf sson skriver i sin studie >Den fria
kristna församlingen>> i verket Möte med Gud (1952) vackert;

>Med bibehållen trohet mot sin åskådning och kallelse kämpar hon
(frikyrkoförsamlingen) vid deras sida, som strider för Jesu Kristi sak.>>

Att Katolska Kyrkan strider för sin Herre och grundare, torde vara
uppenbart. Svenska missionsboklådor borde då också kunna förmedla för-
säljningen ay vära få katolska skrifter på svenska i stället f& att ängsligt
blockera dem.
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EN STOR KYRKOFURSTE

en 12 juni l9f 2 avled i Miinchen Michael kardinal von Faulhaber i
sitt 84:e levnadsår. Sedan l9L7 ärkebiskop av det stora stiftet Miin-

chen-Freising 
- 

efter arr förur under sju år hava varit biskop i Speyer 
-tillhorde han sedan l92l kardinalskollegiet och var den siste av de kardinaler

som utnämnts av Benedikt XV. Efter en kort sjukdom med hjarnblOd-
ning vaknade han på Kristi Lekamens fest på morgonen ur sin medvets-
löshec just då hans domkyrkas klockor ringde till förvandlingen under
pontifikalmässan. Två och en halv timme senare avled han, medan folkets
böner och sånger från den stora högtidliga processionen rrängde in i hans
rum och den sakramentala välsignelsen gavs efter läsningen av det fj;rde
evangeliet. Kristi Lekamens fest hade alltid varit hans särskilda hOgtid.
Ingenting beredde honom större glädje än den årliga prästvigningen i
den gamla ärevördiga biskopsstaden Freising och Kristi Lekamens fest, då
han varje år 

- 
sammanlagt 34 gänger 

- med gripande andakt och vär-
dighet till folkmassornas stora uppbyggelse bar Kristus i Sakramentet
genom Mtinchens festprydda gator och välsignade folk och land. Nu
blev just denna dag, ja, tiden för denna procession hans dödsstund. Icke
att undra pä, att man allmänt uppfattade detta sammanträfiande .som en
särskild anordning av Guds kärleksfulla Försyn.

Knappast någonsin har det bajerska folket sörjt någon person så som
sin kardinal. AIla kande atr man i denne man förlorat en ledare och fader,
som icke kan ersättas. Men också världen i övrigt tog på ett sällsynt sätt
del i denna sorg; vän och fiende böjde sig i vördnad för honom.

Faulhaber var en av vår tids mest markanta personligheter, en stor
kyrkofurste, en stark pelare i Flerrens Kyrka och Guds rike. När man
har känt honom och vill känneteckna hans person och hans verk, vandra
tankarna osökt tillbaka först till Moscs, det gamla gudsfolkets srore ledare
genom ökenvandringens alla påfrestningar, faror och villfarelser till Guds
förlovade land och sedan till Paulus som i Guds kraft, med en tro och
karlek som kunde försäcta berg, bar Kristi Evangelium, fundamentec till
den nya världsordningen och den eviga frälsningen, till alla land. Jag
tänker här särskilt på Michelangelo's väldiga Mosesgestalt på Julius II:s
gravmonument i S. Pietro dei vincoli i Rom: Moses, helt uppfylld av
Guds kraft, omstrålad av Guds ljus och majestät, stiger ned från berget
med lagens tavlor i sin hand för att förkunna Guds storhet och herra-
döme, Guds ordning och rättfärdighet som norm för timlig och evig
lycka. Och Paulus så som Albrecht Di.irer framställt honom i en storartad
bild: med blottat svärd och flammande ögon, ur vilka hednaaposrelns av
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Gud uppfyllda, starka, världserövrande ande lyser fram men även hans
allt övervinnande karlek 

- 
stor, betvingande, oöverträffad som Paulus

själv är det. 
- 

Redan Faulhabers yttre, hans kraftiga, manliga gestalt
med det skarpa, som ur marmor mejslade ansiktet och de lysande, ofta i
fjårran blickande men yarma ögonen påminde om en profetisk och aposto-
lisk karaktär. En Moses, en Paulus, var Faulhaber för sin tid och sitt folk.
Det är underbart att se, hur Gud, som ofta själv smider sina redskap,
formade denna karaktär steg för steg och med den högre kallelsen även
lät den utkorades kraft och dygd växa.

Michael Faulhaber var f<;dd den I mars l869".Han kom från en enkel,
barnrik, hederlig och gudfruktig borgarfamilj i Klosterheidenfeld i Un-
terfranken (Bayern). Såsom faddergåva skänkte Gud..honom en kärn-
frisk kropp, rika, mångsidiga talanger, en djärv natur, mottaglig vid-
synthet och en stålhård viljekraft, som utmärkte honom in i de sista

dagarna. Hemmet gav honom en rotfast, stark fromhet och religiositet
såsom bärande fundament för hela hans liv och verksamhet. Samma
familj skänkte Kyrkan även en annan son som präst. I hans hemorts
församlingskyrka vilar den frankiske martyren Liborius Vagners reliker

- en konyertit som under det trettioåriga kriget ljöt en grym död för
sin tro. Detta exempel på trosvisshet och trosoffer stod alltid inför gossen

och bidrog säkert till hans karaktärsdaning.
Med glänsande betyg tog han sin studenrexamen. Innan han började

sina teologiska studier, hade han uppfyllt sin värnplikt såsom >Einjährig-
Freiwillig> (officersaspirant) och lämnat denna sin tjänst för fädernes-
landet som reservofficer. Denna militårtjänst gav den ståtlige unge präs-
ten en viss förnäm och alltid korrekt och värdig hållning med goda
umgängesformer, världsvana, ordning och punktlighet och säkert även
en god fysisk kondition; han var god simmare och roddare.

Den unge teologen ägnade redan tidigt sitt intresse åt Gamla Testa-
mentets majestätiska värld. Efter en tid som kaplan i den ordinarie själa-
vården förberedde han sig som studieprefekt i det biskopliga seminariet
Kilianeum på doktorsgraden i teologi, vilken han tog vid universitetet
i Viirzburg >)summa cum laude>. Som avhandling utvidgade han den
av den teologiska fakulteten i Vtirzburg ställda tävlingsuppgif.rr Kristen-
iloncens apologi bos de fjarde ocb femte årbu.ndradenas grel<er i bistorisk.-
systetnatisk framställninSr som han redan är l89L löst, nu under den nya
titeln: Den klassiska patristiskt tidens grekisl<a apologeter.
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Den nye teol. doktorn beviljades en treårspermission för studier i Rom,
där han samtidigt verkade som kaplan och - sista året vicerektor
för kyrkan och prästinstitutet S. Maria dell'Anima. Detta uppehåll i
Rom, som han begagnade väI, blev honom till stor nytta. >Vi hämta oss

vid martyrernas gravar modet till att skydda vårt folk mot rörelserna
'Bort från Rom'och'Bort från Kristus'>, skriver han. Han berittar också,
hur han, sittande i Colosseum, läste martyrernas akter. Före hemresan
gjorde han en pilgrims- och srudiefärd till Palestina. År 1899 publicerade
han Propbetenkatenen och t9O0 Hesycbii Hierosolymitani interpretatio
Isaiae. Sedan 1899 privatdocent vid universitetet i Vörzburg fortsatte
han sina vetenskapliga forskningsarbeten i exegetik och patristik vid engel-
ska, franska och spanska bibliotek (Oxford, Cambridge, Paris, Toledo
och Escorial).

År 1903 blev den 34-ärige privatdocenten kallad till förste ordinarie
professor i gammaltestamentlig exegetik vid den nyupprättade teologiska
fakulteten vid universitetet i Strassburg. Här verkade han sju år som en
mycket uppskattad och omtyckt akademisk lärare med synnerligen god
framgång. Han var en mästare i konsten att införa sin åhörare i de
gammaltestamentliga böckernas storhet och skönhet. Det ständiga sysslan-
det med bibeln gav hans person och språk en monumental, biblisk stil.
Och bibeln blev för honom fOr alltid >livets bok>. Dessutom ägnade han
sig liksom tidigare som privatdocent med intresse åt de unga akademiker-
nas själavård. Här grundlade och befäste han också sitt rykte som predi-
kant och gärna anlitad festtalare vid kongresser.

När 1910 biskopssätet i Speyer blev vakant, kallade den Heliga Sto-
len Faulhaber - efter designation av den bajerska regeringen - till
biskopsämbetet och han erhöll i enlighet med landets bruk samtidigt
den med adelstiteln förbundna bajerska kronorden. Så gick det ord i
uppfyllelse, som rektorn vid Anima i Rom, sedermera kardinal-ärkebisko-
pen Nagl av Vien, berömmande sagt om den dåvarande prästen Faul-
haber: Ecce sacerdos magnus!

De första åren av Faulhabers biskopliga verksamhet sammanföllo med
de sista fredsåren. Sida vid sida med det ordinarie förvaltningsarbetet gick,
såsom man kunde vänta, en ivrig ordets tjänst. Kejsardomen i Speyer såg

honom som en väldig förkunnare, vars rykte trängde långt utanför hans
stift. Hans tal pä katolikdagen i Mainz väckte uppseende. I ännu större
grad var hans tal om Kyrkans frihet på katolikdagen i Metz l9l3 med
anledning av Konstantinus-jubileet en retorisk glansprestation och en
framgång, som söker sin like.

Hur djupt Faulhaber var uppfylld av sitt biskopliga ämbetes höga upp-
gifter visar det av honom valda vapenspråket: Vox ten.poris - uox Dei -
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tidens röst är Guds röst. Detta var hans eget program och tillika det pro-
gram han uppställde även för katolikernas arbete och själasörjarnas verk-
samhet. Vad tiden kräver, det är Guds vilja, vår uppgift och plikt. Detta
visade han med övertygande kraft och glänsande språk särskilt i sin skrift
Zeitfragen und Zeitaulgaben (7:e uppl. 1923). En vacker frukt av hans

studier var också boken Biblische Frauengestalten. Solr;' professor och bi-
skop uppmanade han med glödande ord till att lösa ett av själavårdens

viktigaste problem, nämligen den andliga vården av akademikerna.
Det första världskriget fann i Faulhaber en vaksam herde. F{ans be-

fattning som ställföreträdande fältprost för den bayerska armdn förde
honom till olika krigsskådeplatser, till skyttegravar och lasarett, där han
bragte de kämpande trupperna religionens tröst och glädje. Han gav
kejsaren vad som kejsaren dllhörde. Men han varnade också kejsarens

falska vänner för måttlösa nationälistiska krigsmål och riktade till dem

slutordet av sin predikan på nyårsaftonen i Speyerdomen: >Icke måste det
vara natt, när Tysklands stjärnor lysa.>

Himlen mörknade över Tyskland, då han 1917 blev förflyttad till
ärkebiskopsstolen i Bayerns huvudstad, Mönchen. Nu besökte han trogen
sin plikt som fältprost för den bayerska arm6n de kämpande och lidande
soldaterna i öst och väst, i Ryssland, Rumänien, Serbien, Macedonien. Han
kom till krigarna, som måste dö fj*ran från hemlandet, som en ängel
från himmelen med evangeliets tröst och sakramentens styrka. Hans guds-
tjänster, hans lugnande ord, hans böner och gåvor, voro som en sista

aftonrodnad i deras liv. 
- 

Hur djupa verkningar dessa gudstjänster
och predikningar hade, visas bland mycket annat av de tätar, som över-
befälhavaren för den 11:e armdn i Macedonien, en protestantisk general,

fallde, när han efter en sådan gudstjänst lämnade kyrkan. 
- Sina falt-

präster gav Faulhaber en bok Waf en des Lichtes 
- 

ljusets vapen, i han-
den med predikoutkast för deras svåra och farofyllda arbete. På resor,
på tåg och i bangårdarnas larm kunde han arbeta på sådana skisser.

Krigets fasor avlöstes av andra ännu värre: revolution, hungersnöd och
inflation. I Mtinchen rasade >rådsrepublikensr> kämpar. I denna tid blev
kardinal Faulhaber - 

påven Benediktus XV hade vid det hemliga kon-
sistoriet den 7 rnars l92l gjort honom till kardinal 

- 
för sitt stift Miin-

chen-Freising och för hela Bayern en andre Josef från Egypten: outtrött-
ligen uppmuntrade och tröstade han, manade till trohet mot Guds bud,
till ordning och rättvisa, försvarade och främjade karitativa verk på alla
områden. Två gånger förde honom den barmhärtiga kärleken till U. S. A.
f.& att där på ansträngande resor tvärs genom landet tigga för de fattiga
och hungrande i hemlandet, något som omedelbart efter kriget var en

både svår och förödmjukande uppgift. Denna apostoliska resans värdefulla
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insatser räddade många kyrkliga och karitativa institutioner i Tyskland
från fullständig katastrof.

En av de viktigaste händelserna under Faulhabers biskopsgärning var
konkordatet mellan den Heliga Stolen och Bayern, som ingicks l92J och
för vilket han i oavbrutet vänskapligt samarbete med den påvlige nun-
tien Pacelli 

- 
nuvarande påven Pius XII 

- 
g;'orde värdefulla insatser.

Vid allt detta fortsatte han att leda och styra sitt stift, att uppmuntra
och organisera pä alla områden. Han invigde hundratals kyrkor och ka-
pell och kyrkliga institutioner, byggda och smyckade under hans ledning
av folkets beundransvärda iver, oaktat alla politiska och sociala strider
och stora bekymmer för det dagliga brödet. Under hans 3 5 -äriga biskop-
liga verksamhet upprättades i hans stift I l0 nya församlingar och bygg-
des 137 nya kyrkor. Han fortsatte outtröttligt att predika och visa den
råtta vågen i alltid aktuella herdabrev och att som talare.och predikant
förkunna Guds ord. i Mtinchens största kyrkor, i Liebfrauendom och
Michaelskirche, samt på katolikdagar och andra stora möten. I skaror
samlades folket, icke minst männen, överallt kring honom för att höra
hans väckande och ledande ord. Jag minns så väI, hur han som nyvorden
ärkebiskop av Mönchen mot slutet av det första väddskriget avbröt sin
konfirmationsresa i Landshut och skyndade hem för att i sin domkyrka
inlägga en flammande procest mot en teaterpjäs, som skulle spelas på

Miinchens Stadttheater och som drog god kvinnosed och kvinnans värdig-
het i smutsen: >>När den sjätte pelaren i Guds tio bud faller, kommer
även snart den fjärde att störta. Staten undergräver då fundamentet för
sin egen auktoritet och existens.> Så ropade han varnande några månader
före revolutionen. Mot Eisner hAll han sin berömda predikning om >Je-
hovas vrede>>. FIan var icke någon opportunist, som kompromissade eller
tigande gav sig tillfreds med >fullbordade fakta>>. Frimodigc och oför-
färat vittnade han som hans samvete blod honom. Om han på Königsplatz
i Miinchen högtidligen och inför hundratusentals åhörare fördömde re-
volutionen som edsbrott och förräderi och på katolikdagen påminde pres-

sen, hela världspressen om dess plikt att säga sanningen, blott sanningen
och hela sanningen, eller talade om plikten och nödvändigheten att värda
sig om sitt samvete, eller i en skakande predikan på en vallfartsort upp-
kallade föräldrarna till försvar av sina rättigheter beträffande barnen och
deras religiösa fostranl om han hOjde sin röst mot den offentliga omora-
Ien eller sade ett tröstande ord till de arbetslösa i Fiirstenried eller i Alt-
ötting halsade de hemvända soldaterna 

- 
alltid var han väktaren, som

dag och natt stod pä tinnarna, upphtrjd över tidens ström. Så snart han
varseblev en uppstigand,e fara, gavs för honom icke längre betänksam-
het eller tvekan. Beslutsamt ropade han då högt sitt uigilate 

- 
vaken till
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folket och dess ledare. Så kom han likt en Moses, från berget, från sam-
talet med Gud, för att med tavlan med budorden i sina händer skifta rätt
och rättvisa och visa Guds vägar.

När det tyska folket äter började resa sig ur avgrunden, blev frukten
av allt det mödosamma arbetet nationalsocialisternas byte. Ånyo bOrjade
en dd av hård, ja, ännt mycket hårdare kamp och en korsväg av arbete,
fientligheter och största uppoffringar för kardinal von Faulhaber. Fast
som en granitklippa stod han på sin post, den förste och modigaste käm-
pen mot den till synes övermäktiga, oemotståndliga rörelsen. Redan i no-
vember 1930 hade han på en stiftssynod fallt omdömet: >Nationalsocia-
lismen är en heresi och icke förenbar med den kristliga världsåskåd-
ningen.> När germanismens avgud upplyftes pä panialtaret och man gick
till storms mot Gamla Testamentet, hojde kardinalärkebiskopen-exegeren
i den väldiga Michaelskirche mäktigt och med profetisk kraft sin var-
nande röst i sina fem berömda adventspredikningar Judentunc - 

Cbris-
tentutn 

- 
Germanentutn, över det Gamla Testamentets religiösa och

moraliska värden, predikningar, som på många språk 
- 

även sven-
ska 

- 
spredos över hela världen. Det blev en väldig och seg brott-

ning mellan Guds David och mörkrets Goliat, mellan en vapenlös biskops
samvete och en samvetslös diktators obegränsade makt. Intet övergrepp,
ingen kränkning av gudomliga eller mänskliga rättigheter blev utan pro-
test. Enligt uppgift av kardinalens sekreterare kunde det hända att Faul-
haber sju gånger på en enda dag protesterade mot nazistiska övergrepp

- 
fastän mest utan resultat. Det är ännu alltför litet känt vad som

kardinal Faulhaber presterade under denna långa kamp. Han var en man
som aldrig, aldrig talade till utomstående, knappast till sina närmaste, om
sin kamp, sina svårigheter, sitt lidande, och ännu mindre hade han för
sed att klaga. Men den stille, ensamme kardinalen hand.lade. När man ville
nedtysta den obekväme mannen, när man förbjöd den katolska pressen,

beslagtog hans kyrkotidning, jagade med polis efter hans herdabrev och
hetsade storstadspöbeln mot biskopsgården (den anfölls en gång med ste-
nar och två gånger sköt man genom hans fönster), när man ängsligt
vakade över att inga leverop längre brusade kring biskopens automobil,
då hade han en sista fristad 

- 
predikstolen. Här talade han med apostolisk

frimodighet, höll upp skölden >)mot de stenar man kastade mot den
Helige Fadern> (till denna predikan fick jag som hans gäst vara vittne),
åberopade de rättigheter man i högtidliga fördrag hade tillförsäkrat Kyr-
kan och försvarade förföljelsens offer, bland dem judarna och de sinnes-
syaga. I flammande vrede protesterade han mot mördandet av skuldlösa
människor av vilken nation, ras och religion de än var, mot upplösningen
av de katolska förenin garna, upphävandet av de konfessionella skolorna
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och icke minst mot häktningen av präster, r. ex. arr den store, populäre och
även av kommunisterna högt skattade apostoliske prästen Pater Rupert
Mayer. Och han icke blott predikade rätt och ordning och människo-
värde: han sökte att hjälpa och bar omsorg om de fängna prästerna i kon-
centrationslägret Dachau och tog hand om de mödrar, som i kampen om
krucifixet i skolorna kom i fängelse. Kardinalärkebiskopen var i sanning
under de svåraste prövningar och förtryck en skyddsängel för sitt land,
som förhindrade mycket ont och lindrade mycken nöd. Underbart f.ör-
stod han också att trösta i hemsökelsens dagar. Han var Guds oföränder-
liga röst i en svår tid.

Sammanbrottet är 1945 bragte kardinalärkebiskopen nya srora upp-
gifter. FIan stod inför sin vackra residensstads ruiner. Hans hjärta ville
nästan brista: 45 ärevördiga kyrkor i Miinchen voro förstörda och 40
svårt skadade, däribland hans ståtliga katedral, Liebfrauenkirche, kyrkor
som genom århundraden varit stadens vårdtecken och andra som byggts
under hans biskopstid. Den första julen hade han icke längre ert enda
gudshus, där han värdigt kunde fira en biskoplig gudsrjänst. Srrax innan
staden ockuperades, ilade han oaktat alla varningar, pä vägar som lågo
under eld till Miinchen, >emedan han kanske kunde vara folket till nytta.
En av de allra sista granater, som föll over Miinchen, träfrade biskops-
huset, gick genom vägg och tak ned i kapellet, som tillika var skyddsrum,
där han och hans husfolk var församlade i bön, föll ned framför hans
fötter, dock som genom ett under utan att explodera. 

- 
Kardinal Faul-

haber Tyfte sina händer bedjande om hjälp för att kunna återuppbygga
allt som var förstört: alla dessa ofantligt stora materiella och andliga vär-
den. Miljontals fördrivna östtyskar, som förlorat allt, anropade hans hjälp,
och han rekommenderade varmt det katolska bosättningsföretaget >Sied-
lungswerk,>. Outtröttligen var han verksam, i ord och gärning för krigecs
offer, framförallt även f& alla krigsfångna samt hem- och husvilla. 

-Men han, som överallt var rättvisans starka värn, satte också in sina
krafter för att försvara sitt folks heder och skydda det mot övergrepp
och alltför härda ätgårder. För honom exisrerade icke någon kollektiv-
skuld; miljontals tyskar, icke minst de bästa, hade ju lidit ett blodigt eller
ett oblodigt, själsligt martyrium i kampen mot nazismen under terrorns
f|rfarliga år. Hela hans stora virtseende herdeomsorg kom bl. a. till sär-
skilt uttryck i ett herdabrev är 1948, vari han för sina stiftsbor forkla-
rade den fj;rde bönen i Fader vår: Vårt dagliga bröd giv oss i dag. Flans
särskilda omsorg gällde alltid ungdomen; hans sista offentliga handling
var invigningen arr stiftets >Jugendburg" S:t Joseph, invid Schliersee
annandag pingst den 2 juni l9f 2.

Efter tillträdandet av sitt ämbere hade kardinal Faulhaber på ett stifts-
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möte i Mönchen yttrat till sina katoliker: >Låt oss hälsa välkomna tider,
i vilka andarna skiljas, den klara linjens tider.> Denna klara linje blev han
trogen; manligt och oförfärat förde han andens svärd utan att någonsin
bry sig om de makthavandes bifall eller vrede. Då >evangelisten> Alfred
Rosenberg riktade ett angrepp mot honom, Iörklarude han högtidligen i
en predikan' >Fötfattaren av Mythus des 20, f ahrbu.nd.erts har vägrat atc

ge ärkebiskopen av Miinchen sin högaktning. Ärkebiskopen av Miinchen
skulle skämmas i grund, om från detta håll högaktning skulle tillerkännas
honom. Vi avvisa beröm från dem som hata Kristus och Kyrkan.>>

Det vore dock felaktigt att kalla Faulhaber en kampnatur. Vad som
drev honom till kamp var blott hans pliktkänsla och den gode herdens
kärlek och vaksamhet; de tvingade honom att icke lämna sitt folk utan
varningsrop och ledning, rltar, råd, tröst och stöd 

- 
han kunde ej lämna

rätten, friheten och människovärdet utan försvar. Själv älskade han en-
samhet och stillhet. Ju mera Kyrkans fiender hatade och trakasserade
honom, desto mera lönade folket honom hans kärlek. Med vördnad och
tillgivenhet såg det upp till honom, och överallt där han visade sig sam-
lades stora skaror för att hylla honom. >Vi hålla oss alla till vår kardinal
och sluta upp kring honomr>, svarade leende en bajrare till en svensk
protestant, som frågade honom om den politiska inställningen i landet.
Pius XII yttrade om sin vänskap med kardinalen: >Förhållandet mellan
mig och honom låter icke inordna sig i ämbetsarbetets officiella ram. Det
var oändligt mer: fullständigt förtroende, uppriktig, aldrig grumlad kär-
lek och vänskap, som jag för min person har att tacka för många impul-
ser och glädjeämnen och som inneburit värdefullt stöd och fråmjande
av mitt arbete. Kardinal Faulhaber år för mig en levande symbol av den
kämpande Kyrkan, som i mild, försonlig anda och med stark vilja predi-
kar Kristi Evangelium såsom det oersättliga boternedlet för den sjuka
världens tillf risknande. >

Om vi efter denna överblick över kardinal Faulhabers levnadslopp
skall söka känneteckna hans personlighet och livsverk i all dess mångsidig-
het och efter de intryck han efterlämnat, vill vi först och främst hänvisa
till stiftstidningen Miincbener Katholiscbe Kirchenzeitung, som i ett efter-
mäle under rubriken >>Den store Kardinalen har lämnat oss> i de var-
maste ordalagtackar honom för vad han varit för sitt stift under 3J är
>en Guds man, bedjare, manare, herde och apostel, som folket var fästat
vid med obeskrivlig karlek och hängivenhet och som man sedan årtion-
den vördat som knappast någon annan människa: den store förkunnaren
av Guds ord, vår generations samvete, som nu förstummats; 'Guds präst',
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som firade gudstjänsterna med ouppnådd värdighet, skönhet och maje-
stät, som grep alla; den stilla, inåtvända bönens man, som i bönen för-
kroppsligade en högre värld; vid exercitier för sina präster vandrade han
ödmjukt bedjande från den ena korsvägsstationen till den andral som
franciskantertiar med namnet broder Bonaventura har han på vers skri-
vit en kort, vacker korsvägsandakt till bruk för präster; han var stiftets
fader och gode herde, som arbetade dag och natt, varnade, räddade, vå-
gade, stred, offrade, led för sin hjord och nu med vandrarstaven har ned-
lagt även herdastaven; de fattigas fader, som gav de nödlidande en sär-

skild plats i sitt hjärta, som i nödens år blev en tiggare för sitt prövade
folk; en prydnad för den heliga katolska Kyrkan, hans kardinalspurpur
lyste klart och utan fläck på hans skuldror; kyrkofursten vars namn skall
glänsa i stiftets och världskyrkans annaler bland de största, vars gestalt
och skrifter for all tid skall vittna om hans storhet och godhet, starkare
och varaktigare än stenen på hans grav>>.

Framstående var Faulhaber som lard. teolog och aetensk-apsnoan, Yid
hans 8O-årsdag och 4O-årsjubileum som biskop hyllade hela världen ho-
nom, i synnerhet även teologer och vetenskapsmän med universitetet i
Miinchen och Görresgesellschaft i spetsen bl. a. med ståtliga fest- och min-
nesskrifter och utnämnande till hedersdoktor även i filosofi. Fastän hans

professorstid blott varade sju år, hade han presterat ett verkligt pionjårar-
bete i exegetik, för vilket han hämtat värdefullt material ur fornkyrkans
gömmor. Redan den prisuppgift han löst i Viirzburg var ett exegetiskt-
teologiskt mästerstycke. Till framtiden kommer hans namn att gå som

bibelforskare och exeget, framför allt på grund av hans kat6n-forskning
(P ro p bet en kat enen, I 89 9 ) .\ Den berömde protestantiske kyrkohistorikern
Adolf Deissmann omnämner i sitt betydelsefulla verk Licht ao'no

Osten, huru mycket han >vetenskapligt och mänskligt har den käre kolle-
gan Faulhaber vid gemensamma forskningssträvanden att tacka>>. Även
som biskop betraktade Faulhaber bibeln som sin älsklingsbok och sitt
älsklingsstudium. Därom vittnar, utom den redan omnämnda boken
Cbarah.terbi.lder den biblisclten Frauentaelt (1912,4:e uppl. 1938), hans
förklaringar över Yesperpsalmen der Sonn- und Feiertage, och framför
allt hans adventspredikningar. Så älskade och studerade han bibeln, att
han själv starkt påverkats av Skriftens språk och anda, ja, bibeln gjorde
honom själv till en profet. Som vetenskapsman forblev han hela sitt liv
en orädd sökare, bekännare och förkunnare av sanningen. Hans vetande
blev med åren alltmer universellt, så att han både i vetenskaplig och popu-
lär, klar form kunde taga ställning till alla aktuella religiösa och etiska

\r[.d ..*na = kedja betecknas gamla skrifter som utgör en fortlöpande kedja av citat
ur Skriften och kyrkofäderna.
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problem. Högt förkunnade han andens och förnuftets primat. För honom
fanns ingen motsättning mellan tro och vetande, natur och övernatur.
Framlidne professor Flettingers vackr^ ord: >vetenskapen beder> gällde
även om Faulhaber. Hans vetenskap tjänade den praktiska kristendomen.

En plats av första rang intog han som ordets förhunn.are. Det var ge-
nom mångfalden av sina härliga predikningar och tal som han blev den
store ledaren, evangeliets, människovärdighetens, rättens och rättvisans,
fridens och frihetens oöverträffade härold och apostel. De äro dokument,
till tanke och form skurna i malm, i lapidara, monumentala meningar.
De besitta de gammaltestamentliga profeternas klarhet, kraft, skärpa och
skönhet. Deras form och kraft, den övertygelse varmed de framfördes och
deras alltid aktuella och givande innehåll drog folket, som i allt större
skaror samlades kring hans predikstol. Domkyrka och Michaelskirche
blevo för små så att man genom högtalare måste koppla in närliggande
kyrkor, till dess nationalsocialisterna förhindrade detta. Här och i sina
många, alltid originella och klassiska herdabrev gav han likt en Moses och
Paulus sina paroller, Guds rättesnören för världen. FIär var han en Jesa-
jas, upplysande, varnande, manande, tröstande. Man förvånas över deras
omväxlande rikedom. Det finns knappast någon tidsfråga eller något tids-
behov, som han icke tog ställning till. Bland dessa ämnen finner man:
Budorden i folkets och folkens liv, Världsfreden, Enhet i tron, Familjen,
Akademiker och Kyrkan, Kvinnofrågans och kvinnobildningsfrågornas
kärnpunkter, Val- och välsignelsespråk för den kvinnliga ungdomen,
Kyrka och kyrklig konst, Grundsatser över Konnersreuth (1927). Av
predikningar i samlade verk må här nämnas: Vaffen des Licbts (l9lt,
I:e uppl. 1918), Zei.tfragen u.nd. Zeitauf gaben (l9Ir, 8:e uppl. l93t),
Rufende Stincruen. in d.er Viiste d,er Gegenu,art (2:a uppl. tltz), Zeit-
rufe 

- 
Gottesrufe (2:a wppl. 1933), Miincbener Kardinalspredigten, I

19t6,II L937. Det väsentliga innehållet i hans predikningar, herdabrev
och minnesskrifter från hans mer än tolvåriga kamp mot det tredje rikets
män är infört i hans hjälpbiskop Johannes Neuhäuslers om-
fångsrika verk Kreu.z und Hakenkreuz.

Några citat ur Faulhabers tal må visa aktualiteten av det riktnings-
givande innehållet. På katolikdagen i Mönster 1930 ropade han över den
stora slottsplatsen: >Vi äro fodda fOr vår tid, för att läka tidens sår och
försona vår tids motsättningar.Yär uppgift år att värja oss mot mörkrets
och dödens makter och öppna portarna för de goda andarna.> >>San-

ningen representerar ett lika stort värde, nej, den är ett ännu större värde
än egendomen.> f sin predikan: >Vak upp du kärlekens anda> (1930)
säger han: >Caritas får icke Drarta till blott humanitet, som hjälper män-
niskorna för människornas skull, icke för Kristi och Guds skull. Män-
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niskokärlek måsre vara karlek ur Kristi Hjärta och framfödas ur den
kristna tron. I]tan detta samband måste den dö.> >Där Guds tio bud
inte längre gäller kan tiotusen statliga lagar inte upprätta någon stats-
ordning. Där en stats lagar står i motsats till Guds bud gäller satsen 'Guds
rätt bryter statsrätt'.>> Han avböjer politik i kyrkan men säger: >Det är
icke politik att ta ställning till aktuella problem och tidsfrågor, som vid-
rör religion och moral. När vi vet, art folken dör av bolsjevismen och
människor utan Gud urartar till omänniskor; när vi vet, att Tyskland
skall bli uppmarschområde f<;r bolsjevismen och alla dess förposter redan
står i vårt land, då måste vi uppbjuda allt för att. rädda västerlandets
kultur.> >Kulturens själ fu själens kultur.,, >Den tyske arbetaren vill
förtjåna sitt bröd som fri man, icke som slavr> (1923 |U. S. A.).

Lika stor som predikant och författare var Faulhaber som liturg och
öuerstepräst vid Flerrens altare, såsom redan antytts. Det har sagts, atr
den uppbyggliga värdighet, med vilken han läste den heliga mässan t. o. m.
skall ha bidragit till hans utnämning till biskop. Man kan knappast finna
en präst som firade liturgien som han gjorde det. Det var en upplyftande
anblick när han skred uppför trappstegen till altaret, ursträckte och åter
knäppte händerna, förrättade en vigning och välsignade. Det var i san-
ning en helig ceremoni, ew stående inför Guds majesrät. Här verkade han
helt omstrålad av Guds glans, nästan otillgänglig liksom Moses då han
kom från samtalet med Gud. Men så, just också i denna nästan otillgäng-
liga storhet och värdighet lärde folket att vörda och älska honom. Så

kom det sig, att människor, som fick bevista en mässa eller religiös funk-
tion i hans närhet eller mottaga ett sakrament ur hans översteprästerliga
hand, kände sig lyckliga emedan de kande sig närmare Gud, Hans skön-
het och välsignelse. Det var djup tro och fromhet, Guds anda, som här
verkade och talade.

Och Faulhaber var icke blott sror i tro och ande utan även stor i kär-
leken. Därpå finnas otaliga exempel. FIan var en Caritasapostel som fä.
Man bör ihågkomma, att hans episkopat sammanföll med två förharjande
världskrig med fasansfulla sammanbrott och inflationer med outsäglig
nöd. I ord och handling, i predikningar och herdabrev, i otaliga biskop-
liga åtgärder uppmuntrade, fråmjade och välsignade han all social och
caritativ företagsamhet och gav riktlinjer för dess organisation och verk-
samhet. lag erinrar blott om hans två stora predikningar om den lekam-
liga och andliga barmhärrighetens verk. Själv skulle jag som f. d. caritas-
direktör och generalsekreterare för Katholische Jugendfiirsorge {ör Balern
kunna berätta mycket om denna storstilade sociala och karitativa inställ-
ning och icke minst om, hur han själv personligen utövade alla kärlekens
och barmhärtighetens verk på ett gripande sätt utan att den vänsrra

tL9



lobannes Eri.kMiiller

handen fick veta vad den htigra gjorde. Ofta gjorde han själv små gåvo-
paket och bragte dem till blygsamma fattiga. Otaliga bortglömda och
nödställda fick erlara denna hans stilla, stora hjälpsamhet. Utan att för-
spilla ord, kunde han t. ex. taga upp trötta vandrare, ja >lu#arer> frän
landsvägen i sin bil. I vilken grad denna caritas var en hjärtesak for ho-
nom framgär av ett exempel, som en caritasdirektör i Mönchen berättat:
En ledande lekman i Caritas dog, efterlämnande maka och barn. Då tog
kardinalen änkan i den högra och hennes barn i den vänstra handen och
sade: Nu år jag eder fader. 

- 
Det var gripande att se, hur han ofta, når

han fick se en moder med ett barn på armen, trädde ur processionen,

nalkades barnet och välsignade det genom att teckna korset på dess panna

- 
så att allt flera mödrar sträckte sina barn emot honom. Oräkneliga

barn har han sålunda välsignat. Det var karlek som kom frän h)årtat och
gick till hjårtat. Han var en social biskop som i"ord och gärning predikade
sann social och kristlig ordning bland människorna.

Mycket kunde sägas om hwr ödrnjuk och enkel den höge prelaten var i
sitt privata liv, i mat och dryck och hur trofast han var mot sina vänner.
Han drack varken vin eller annat starkt och åt endast den enklaste diet-
mat. Uppbyggligt var det när han ofta pä kvällen efter den gemensamma

rosenkransen samlade sitt husfolk och samtalade med det, varvid även
hans praktiska sinne och hans kvicka, snillrika humor kom till sin rätt.
Mot vänner var han trofastheten själv. Blott de som kom honom närmare
veta hur stor han var även som människa och vän.

En stor vän och välgörare var han för oss svenska katoliker. Redan
som privatdocent var han två gänger i Sverige, för att dekaga i kon-
gresser i Stockholm. Vi hade tillfalle att se och uppleva en skymt av
hans resliga och majestätiska uppträdande och på samma gång så enkla
och flardfria personlighet vid S:t Ansgars 1100-årsjubiletm 1929, dähan
htill högmässan vid S:t Ansgariuskorset på Björkö. Det finns en vacker
fotografi från denna dag, dår han lyfter den Heliga Hostian. Efter
hemkomsten frän vallfården berättade han, att han på hemvägen nog
300 gånger skrivit sin autoSraf, mest till ungdomar, i vars krets han till-
bragte hela ätefiården. Såsom min gäst hade jag erbjudit honom två rum,
men han skrev att han nöjde sig med ettl >Ett rum räcker Iör att leva
och dö.> Allt hos honom var storstilat.

All denna karaktärsstyrka, alla id6ers, planers, ordens och gärningarnas
storhet och outtömliga rikedom hos denna konungsliga personlighet hade
sin rot i hans leuande tro. Man gläds åt tanken att vär tro kan forma
sådana personligheter. Den starka, trofasta, levande, ofiörffuad,e tron på
Guds Son och världens Frälsare, tron och vördnaden för Altarets Sakra-
ments underbara mysterium tryckte sitt insegel på hela hans liv och hans
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död. Han kunde på sig tillämpa apostelns ord: >Evad jag lever, lever jag i
tron på Guds Son, vilken har älskat mig och utgivit sig själv för mig>

(Gal.2z 20). Denna tro har han förkunnat med apostoliskt nit; denna

tro har han försvarat med apostolisk frimodighet; för denna tro har han

ofirat och lidit mycket och bittert. Under sextio år firade han det Heliga
Mässofiret med en vördnad och innerlighet, som uppbyggde och rörde

deltagarna.Yarje dag gjorde han sin tillbedjan inför Kristus i Sakramen-
tet och läste rosenkransen. Tron gjorde, att allt, var sant' äkta och starkt
hos honom. >Tron gjorde, att han var en överstepräst i sanning, icke blott
genom vigning och ämbete, utan i hela sitt liv och sitt arbete> (ärke-
biskop Mich. Buchberger, Regensburg).

Stor var den snillrike vetenskapsmannen, firade predikanten och out-
tröttlige själasörjaren, stor i att tal^, tiga, lida och leva. Stor var han även

i sin. bortgång. Han hade förberett sitt gravmonument. Det föreställer
honom, trött av livets pilgrimsfärd och fardig till hemfärden, böjande

sitt huvud, stött av vänstra handen, över den Heliga Skrift, vilken han

håller i höger hand visande på Johannes uppenbarelses sista ord, längtans

rop: >>Kom, Flerre Jesus>> (Upp. 22t 20). Han var biblisk intill det

yttersta. Som gravskrift står därunder Skriftens ord: >Det är tid, att
jag ätervånder till honom som har sänt mig.> Hela sitt livsverk betrak-
tade han som en ansvarsfull sändning av Fadern i himmelen. Efter Sakra-

mentens mottagande läste man för honom den Helige Faderns telegram:
>Med Vårt djupt kända deltagande och ett av hjårtat kommande tack för
allt vad Ni, älskade son, i ett arbetsfyllt liv som präst och överherde har
verkat för Kristi Kyrka och vad Ni för Oss i 3 i års ädel vänskap har
varit, meddela Vi Eder som underpant på av Gud kommande tröst och
till styrka f<;r själ och kropp i innerligaste karlek den apostoliska väl-
signelsen. Pius XII.> Ett sista leende förklarade då hans ansikte och ett
av hans sista ord var: >>Nu är allt gott.> Kristi Lekamens fest blev hans

dödsdag och hans sista stora procession. Folkets böner och sånger led-
sagade honom in i evigheten. Han dog, medan hans kaplan läste jämte

bönen för de döende Kristi Lekamens-mässans slutbön: >Vi bedja dig,
Flerre, låt oss i evighet mättas genom åtnjutandet av din gudom, varav
din dyrbara lekamens och ditt blods anammande här i tiden är en före-
bild.>

Sedan länge hade kardinalen författat ett andligt testamente till sina

stiftsbor, vilket enligt hans <inskan upplästes i kyrkorna, på apostlafurstar-
nas fest, den 29 juni. Det är ett gripande, apostoliskt herdabrev, klas-
siskt i tankar och stil, vari han ännu en gång visar hela sin själs storhet
och kärlek i lysande, övernaturlig glans. Det rörde allas hjärtan och ut-
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lohannes ErikMi)IIer

löste strömmar av tärat hos folket i alla församlingarna. Hans död verkade
som en stor folksmission.

Och detta folk tillsamman med staden Miinchens och den bajerska

statens alla myndigheter och offentliga institutioner beredde kardinalen
en mer än furstlig begravning. Tre dagar och nätter tågade skarorna

- 
man räknar mellan 200-300 000 personer 

-, 
som väntat i långa

köer, förbi si,n kardinal som låg på lit de parade i Theatinerkirche. Hans
liktåg genom stadens förnämsta gator till domkyrkan var ett triumftåg,
en konungs triumffärd, mellan oräkneliga skaror som kantade vägen och
ett hav av flaggor, fanor och bandr. Sjutton ärkebiskopar och biskopar
ledsagade honom till den sista vilan. Hela staden var klädd i sorgdräkt:
på offentliga och på många privata byggnader voro flaggorna hissade på
halv stång eller florbehångda, ämbetsverk och afrärer voro till stor del
stängda, kyrkornas alla klockor ringde. Hela folket saknade honom som
en familj som förlorat sin fader och beskyddare. Så nära stod han allas

hjårtan utan partiskillnad. Tyskland sörjde över förlusten av en sina
största och mest förtjånta söner, hela den katolska världen över bort-
gången av en av Kyrkans största biskopar.

Miinchens stadsfullmäktige beslöto vid ett omedelbart sammankallat
sarnmanträde, i vilket alla partiet deltogo, enhälligt att Promenadestrasse
där kardinalen bodde och dog skall bära namnet efter honom, stadens

högskattade hedersborgare, som 
- 

enligt överborgmästare Vimmers (so-
cialist) uttalande >under så många år i svåra tider delat sorg och faror med
Mönchens befolkning>. Den bajerska lantdagen samlades till extra sam-
manträde kring en stot med lager och blommor prydd byst av kardinalen
i närvaro av ministerpresidenten och andra regeringsmedlemmar. Dess

president framh<;ll den bortgångne kyrkofurstens statspolitiska storhet
och hyllade honom som ,rliksom en Atanasius stod fast som en klippa av
granit i alla våder och stormar, för att oföriårat kämpa mot alla, män-
niskorätten sårande och upplösande tendenser, en f<;rebild och ett stöd
för alla katoliker, men även för alla andra som mena och vilja det råtta>>.

Lika högtidligt hyllade den bajerska senaten hans minne.
Lfr den flod av deltagande telegram och pressuttalanden om den av-

lidne som kom från alla håll, långt över Tysklands gränser, plocka vi
blott fram nägra fä, Bajerns ministerpresident Dr. Ehard yttrar: >Den
katolska Kyrkan har förlorat en stor biskop, vars oövertråfrade gestalt
belyste det biskopliga ämbetets betydelse just för vår tid på ett utom-
ordentligt sätt, synligt och effektivt. Bajern står med djup sorg och i
oändlig tacksamhet vid denne store sons bår.> 

- Senatspresidenten Dr.
Singer framhävde särskilt denna stora personlighets förtjänster som orädd
förkämpe för tro och människovärdighet. 

- 
öyerrabbinen Dr. Ohren-
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En stor hyrkofurste

stein bragte judarnas djupt kanda deltagande till uttryck med orden:
>>Med stor tacksamhet och vördnad tänka de judiska medborgarna på

adventspredikningarna under dessa fasansfulla år. Hans död betyder för-
lusten arr en av vår tids största gestalter.r> 

- 
Ordföranden i de protestan-

tiska kyrkornas Råd, biskop Dibelius, framf.örde sin respekt och stora

tacksamhet för den store kyrkofurstens rika, fullbordade liv. 
- Beaktans-

värda och gripande äro förbundspresidentens, professor Heuss, ord i ett
telegram till domkapitlet i Miinchen: >>Den i evigheten hemgångne kom-
mer att fortleva icke blott i prästernas och lekmännens tacksamma minne,
vilka han med kraft och kadek genom årtionden tjånade som omsorgs-

full överherde. Hans namn är med starka bokstäver inskrivet i dessa

oroliga och delvis förvirrade tiders kyrkliga, andligt-religiösa och poli-
tiska historia. Honom var det givet att genom sin karaktärs tappra oav-
hängighet och sitt väsens värdighet bliva många människör till stav och
stöd, och detta 

- )ag fär betyga det - 
utöver den katolska kyrkans

medlemmars krets. Denna i högsta grad imponerande personlighet skall
med sin klara och fasta prågel forbliva levande utöver döden.> 

-U. S. A:s landskommissarie Dr. Oron F. Flale skriver: >>Hans ståndaktiga
trohet mot kristendomens grundsatser och frimodiga försvar för män-
niskorätt och -värde har gjort hans namn bekant vida över hans hemlands
gränser. Derr fasta hållning som han intog mot alla antikristna och anti-
mänskliga rasteorier, i synnerhet vid adventsföranstaltningarna 1933

gjorde hans namn berömt även i U. S. A. I denna tid av världskris blev
han till en symbol av sanning, hjälpsamhet och rättfärdighet.> Jämte
förbundskansler Adenauer kondolerade även ordföranden i SPD Dr. Schu-
macher i varma, erkännande ord. 

- 
Bland de utländska höga prelaterna

som visade sitt varma deltagande fanns Frankrikes två kardinaler (av
Lyon och Lille) och ärkebiskop Feltin av Paris.

Även ur världspressens kör kan några röster här citeras. L'Osseruatore
Roncano kallar Faulhaber >en ytterst värdig purpurbärare och en av
kardinalkollegiets mest inflytelserika, och av alla folkklasser i högsta grad
respekterad medlem, allmänt vördad på grund av sin omfattande och
djupa lärdom, sin karaktärs renhet, sitt väsens godhet. Kardinal Faul-
habers majestätiska och mångsidiga personlighet skall bliva oförgätlig i
kyrkohistorien, i synnerhet den tyska. Ingen europeisk författare som

skriver detta århundrades forsta halfts historia kan med tystnad förbigå
hans namn, hans verk och fläckfria rykte.> 

- 
La Croix (Paris) kallar

honom en av det tyska episkopatets mest markanta personligheter, en

oföfi.årad herde, en vaksam försvarare av Kyrkans och samvetets rättig-
heter, en kyrkofurste vars moraliska personlighet och andliga handlings-
kraft kunde uppta kampen även med Hitler och Rosenberg i den nazis-

t23



Johannes Erih,Miiller

tiska tidens mörkaste dagar; han tillhör hela världens katoliker. - Neue
Ziiricber Nachrichten hyllar hans minne med orden: >Det tred.ie riket
lärde känna honom som en motståndare som aldrig vacklade och som slog
tillbaka desto kraftigare ju våldsammare maktinneh^yart:'a angrepo. Denne
ande på domkyrkans prediksstol var de inte vuxna. FIan var inbegreppet
av det motstånd vid vilken de tvekande och lamslagna reste sig upp, en
ledare hos vilken hans folk hämtade hopp och tillförsikt.>

Ecce sacerdos tttagnus! 
- 

Se en stor präst som i sina dagar behagade

Gud . . . och i vredens tid blev till försoning. Det fanns icke hans like,
någon som så höll den Högstes lag. Flerren erkände honom genom sin
välsignelse och skänkte honom ärans krona (Syr. 44 o. 45). Nu vilar
denne överstepräst, vars hela liv tillhc;rde Gud i Hans och mänsklighetens
tjänst, i domkyrkans krypta i Miinchen, bisatt enligt hans egen anord-
ning på katakombernas vis med sarkofagen infogad i en murnisch. Och
skaror av folk vandra dit och hylla tacksamt hans minne. FIan var ett
strålande ljus på Guds himmel, ett himlaljus som glänste och lyste i en
vrång och förvillad värld (Filipp. 2z l5). Nu har detta ljus slocknat.
Men hans vandring i tiden har eftedämnat spår som synas och lysa i evig-
het. Han bar liksom evigheten inom sig och uppfyllde så sin dag med evig-
het, med evighetsvärden. Rcqu.iescat in pace.

f ohannes ErikMiiller

Biskoparnas, prästernas och diakonernas grader har i kyrkan är, så sy-
nes det mig, avbilder av änglarnas härlighet och av det rike, som, såsom

Skriften säger, väntar dem som följa i apostlarnas spår och hava levat
efter evangeliet i fullkomlig rättfärdighet.

Klem.ens au Alexan,dria (lt}-zlt)
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BUCKFAST

Klosterkyrkans grå höna
ruvar mitt i dalens lövkorg
och ser sej tryggt omkring
med lyftat huvud.
Uppe på kullen
höjer anglikanska kyrkan
ett litet smalt
varnande pekfinger.

Svalor klipper vind
till glada serpentiner
virar dem runt klostermuren.
Molnmunkarna är bittit uppe
för att stänka
vigvatten över dalen,
forsen tänder rökelse.

Molnmunkarna gär

avsids för attbedja
medan morgonen går upp i koret
med en gyllne kalk i handen
som den sakta
höjer över världen.
Elevatio . . .
Det är festdag
för Our Lady of the Snows.
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Buckfast

Huru länge har jag rökt
mina funderingars pipa
med en del tro och
två delar tvivel
huru länge jag klippt mej fram
genom dogmatikskogen
med min slöa diskussionssax
bara f.ör att
äntligt uppe
på överblickens kulle

- tom På mänskotsnfta1 -stamma mitt Confiteor:
Mea culpa
mea culpa
mea maxima culpa. . .

Rune Pär Olofsson

Samhällelig och ekonomisk ordning är blott då i den bästa ordning,
när den uppbygges på den fasta grund, som utgöres av lagen från Sinai.

Hurr.aniteten, den beprisade människovänligheten, gör skäl för namnet,
blott när den förbindes med tron på Gud och icke lösgöres från religionen
eller till och med utropas såsom ersättning för religionen. Flumanitetens
vagga stod i Palestina, icke i Hellas. De mänskliga röttigbeterna förakras
icke där, yarest Guds rätt aktas. Tron på människornas ord och trofast-
het torde blomma skönast där, varest tron på Guds ord och trofasthet
står i blom. Den naturliga ordningen är bäst säkrad mot den onaturliga
oordningen där, varest uppenbarelsens övernaturliga ordning erkännes i
tron. Social och religiös ordning, ekonomisk och sedlig ordning stå i oupp-
losligt samband med varandra.

Kardinal Mikael uotr. Faalhabcr i adventspredikningar 1933

(Kristendomen inför judisk-germanska problemet. Scock-

holm 7934, Ansgariusförlaget, sid. 6t)
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OFFICIET FOR SVERIGES SKYDDS-
HELGONS FEST

Utgivet och översatt av Tryggae Lundm

," ??'l,jil\'jlr ä:i:T i 
mörkre" skarr

T). svenska helgonen hade var sin fest med eget ofiicium. Festdagen
Ltf i"1511vanligen på respektive helgons d<;dsdag eller, för att använda
kyrkligt språkbruk, födelsedag för det himmelska livet (natale eller
natalitium). Vissa helgon ihågkommos även den dag, d,a deras reliker
skrinlagts (>translationsdagen>). Detta var fallet med S:t Erik, S:t Hen-
rik, S:t Eskil, S:ta Birgitta, S:t Brynolf och S:ta Katarina. Mot slutet av
medeltiden firades emellertid Sveriges helgon icke blott var för sig på

sina särskild a festdagar utan även på en för dem alla gemensam festdag.
Denna Saeriges rikes skyildspatroners fest ifi.öll på söndagen näst efter
Marie besökelses oktavda1 e juli). På 1474 ärs provincialkoncilium i
Arboga upphtijdes den till en festdag av högsta rang.1 Rikets patroner
bildade alltså en sluten och organisk liturgisk enhet, symboliserande det
svenska riket och den svenska kyrkoprovinsen, liksom vart och ett helgon
representerade det stift, för vilket det var skyddspatron.2 Man kan kalla
denna festdag en nationell allbelgonadag. Det till högmässan hörande
evangeliet är detsamma som för allhelgonadagen den 1 november och
handlar alltså om de åtta saligheterna.

Ofiiciet för festen är upptaget i två handskrivna Uppsalabreviarier,
Cod. Holm. A l0 och Cod. Ups. C t07,bäd.a frän senare hälften av 1400-
talet, vidare i Breviarium Upsalense (tryckt L496), Breviarium Streng-
nense (tryckt, 1495), Breviarium Arosiense (tryckt 1i13) och ett hand-
skrivet Åbobreviarium från början av 1100-talet (Codex Nicolai Jacobi
Byrkop, Cod. Holm. A t6).3 En senmedeltida handskrift från Västerås'
stift, Cod. Holm. A 102, upptager de rimmade delarna av officiet. Den
till festmässan hörande sekvensen återfinnes'i de tryckta missalerna och

' Statuta synodalia... ed, H. Reuterdahl, s. 178. Bestämmelsen i fråga lyder:
>Item festum beati Gregorii per totam provinciam duplex in ecclesia celebretur: festum
vero patronorum regni dominica proxima post octavas visitationis Marir pro toto duplici
habeatur.>>

'Jft Jalmari Jaakkola:. Om uppkomsten au >rikesens patrona>, i Hufaud-
stadsbladet den 74 jlli 1946.

" Maliniemi: Der Heiligenkalender Finnlands, s. 134 ff, 210, När detta skrives,
förberedes en utgåva av A i6 av Maliniemi.
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gradualerna från Uppsala, Strängnäs' och Västerås'stift, vidare i ett sek-

ventionarium från Västerås' dominikankloster (Cod. Up.. C i13) och
ett handskrivet graduale från Uppsala (Cod. Holm. A 94).4 I Breviarium
Lincopense och Breviarium Scarense saknas däremot Sveriges skyddspa-
troners officium. Festen torde alltså ej ha firats i Götastiften.

Officiet skall här utgivas efter det tryckta Uppsalabreviariets version,
som är den fullständigaste. De rimmade partierna av officiet äro, med
högst obetydliga variationer, lika i alla ovan angivna källor; däremot
skilja sig de prosaiska läsestyckena i A t0, A 56 och Breviarium Arosiense
rätt väsentligt från Uppsalabreviariets beträffande ordningsföljd och
ordalydelse. Strängnäsbreviariet har exakt samma läsestycken för själva
festen som Uppsalabreviariet men saknar läsestyckena för oktaven. En-
dast i Uppsala stift firades denna hagtid med oktav. Man torde kunna
draga den slutsatsen, att Uppsala tagit initiativet till införandet av denna
stora nationella högtidsdag och att officiet diktats därstädes.

Tidegärden fiar alla Sveriges skyddshelgons fest, som snarast är ett dikt-
verk om Sveriges kristnande eller om den svenska kyrkans grundläggning,
hör icke till de yppersta liturgiska skapelserna från vår medeltid men är
dock beaktansvärt såsom ett uttryck för denna epoks nationellt betonade
religiositet. Vår 1400-talskyrka hyllar här entusiastiskt sina grundläggare,
h1ältar och helgon, och dessa äro även symboler för något, som samman-
binder de olika landsdelarna till ett helt: det svenska riket.

t Jfr M o b e r g: iiber d;e scbuedischen Sequenzen, I, s. 44 f.
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Altarshåp tned bilder az: stensha helgon (Högsb-v kyrka, Småland). övre raden: S:ta Bir-
gitta, S:ta Katarina av Vadstena, S:t Erik, S:t Henrik av Uppsala. Nedre raden: S:t Sig-

frid, S:t Sebastian, S:ta Gertrud, S:ta Maria Magdalena.

Foto: Antikvariskt-topografiskt arkiv, Stockholm.



OFFICIET FOR SVERIGES SKYDDSHELGONS FEST

Festum parronorum regni Suecie habeatur Festen för Sveriges rikes skyddspatroner

semper dominica proxima post octauas visi- firas alltid söndagen näst efter Marie be-

rationis Marie, In ipso festo. sökelses oktavdag. För själva festen.

AD VESPERAS FöRSTA VESPERN

Super omnia laudate Laudatepsalmernat

Ant' Antif on

Iocundare, mater ecclesia, Höj, Sveriges folk, i dina kyrkohus

Noue lucis agens solennia, en jubelpsalm för detta nya ljus,

Cuius ortu resplendens Suecia, som kristendomen tände i din natt,

Parronorum decanta gaudia. och lovsjung dina skyddspatroner glatt!

Ant. Antifoi
Dum festiue causa recolitur' När du på denna högtid minns igen,

Vnde tibi lux ista oritur, hur ljuset fordom tändes på din stig'

Honor Deo, laus sanctis redditur, då äras Gud och hedras helgonen

Immortalis vita promittitur. och ett ododligt liv utlovas dig.

Ant. Antifon

Gens Sueorum, quondam erratica, Gläds, svenska folk, som gick i mörker fel 
-

Illustrata iam luce celica ett himmelskt ljus nu kommit dis till del!

Noua pange patronis cantica. Besjung pxtronerna vid nystämt spel!

Ant. Antif on'

Hij sunt patres et duces gratie, All mildhets Fader må du hålla kär:

Quos direxit pater clementie, han dessa nådens fäder dig beskär

Vt sint tibi norma iusricie, att lära dig vad dygd och sanning är.

Ant. Antifon

Benedictus sit pastor inclitus, Vad herden Kristus varit misskundsam!

Qui de grege toto sollicitus, Han ville samla alla spridda lamm

Dat pastores doctos diuinitus. och sände därför visa herdar fram!

Cabitulum KaPitel

Hij sunt viri. Require de confessore, Dessa äro barmhärtighetens män . . . (Pre-

dik. 44: r0-12.)

R' Resfonsorium

Fundans Syon in saphiris, Med kostbar jaspis och safir

Propugnansque iaspidibus grundmurar Kristus Sions stad,

Gloriosis ornat viris ty den av honom smyckad blir
Cristus, pro se certantibus. med ärorika kämpars rad'

Insignitos multis miris Åt ott, som han till kunskap fört,

u De fem följande anrifonerna äro alltså ramverser till foljande Davidspsalmer: 112,

176, l4t, t46,147.
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Prefecit se scientibus,

Relaxatis penis diris
Indulget penitentibus.

v.
Credunt alienigene
Et fiunt iam deigene

Patronis predicantibus.

Ytnnus

Lux, ecce, surgit aurea,

Dies salutis oritur,
Regna plaudunt etherea,

Dum Suecia conuertitur.

Egressus ad vndecimam
FIoram paterfamilias,
Ouem quasi nouissimam

Videt Sueorum filias.

Mittit solennes nuncios,

Vt reuocent incredulos,
Reduxit multos deuios

Per verbi sui baiulos.

Ouem abductam reuocat

Pater misericordie,
Inter vireta collocat
Celestis alimonie.

Per patronorum merita,
Deus, Creator omnium,
Dimitte nobis debite
Et da perhenne gaudium.

Laus Patri sit Ingenito,
Laus Nato cum Paraclito,
Sit firma pax ecclesie,

Decus patronis Suecie.

v.
Letamini.

Sufier Magnificat

O quam mirifico Deus ordine
cuncta ministrat,

Vltima per media regit, influit,
ordinat, aptat.

130

Tryggue Lundön

utmärkta lärare han ger.

Vår bot och ånger honom rört,
och med vår synd han överser.

Versih-el

Vi, som i främlingslandet bo,
ha kommit äntligen till tro,
när vi Guds helgons lära hört.

Hynn
Nu strålar skönt ett gyllne ljus,
och frälsningsdagen synes le.

Det jublas i Guds änglars hus

åt svenskarnas omvändelse.

Liksom i elfte timmen går

husfadern på sin spaning ut.
Oss svenskar, sina sista får,
han ämnar bärga nu till slut.

Han skickat ädla bud till Nord
att föra de otrogna rätt.
Med nådens sakrament och ord
till Gud de många vilsna lett.

Barmhärtighetens Fader tar
sitt vilsna lamm på skuldra stark
och hämtar det från ofruktbar
till rik och himmelsk betesmark.

För våra skyddspatroners skull,
Gud, allas Skapare, oss giv
för synden rillgift kärleksfull
och glädjen i ett evigt liv!

Pris åt Gud Fader allan tid,
åt Sonen, Anden heder ock,
åt Kyrkan endräkt, lugn och frid
och lov åt Sveriges helgonflock!

Åmen

V ersikel

Varen glada. (Ps. 31: 1f.)

Antifon till Magnificat

O med vilken underbar ordning sköter icke
Gud allt! Han styr, inverkar på, ordnar och
inrättar det yttersta genom det mellersta.
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Terrarum celique sator, qui cuncta
suPerno

Ducis ab exemplo, medijs extrema

reducis!

Collecta

Infirmitatem nostram, quesumus' Domine,
propicius respice, et mala omnia, que pro
peccatis nostris iuste meremur' sanctorum
tuorum huius regni patronorum interces-
sione clementer auerte. Per.

AD MATUTINUM

Inuitatorium

Festa dies agitur
Patronis dedicata,
Iubilemus igitur
Mente purificata.

Ps. Venite

Ymnus

Lux, ecce.

IN I NOCTURNO

Ant.
Verbo Dei dum obedit,
Gens Sueorum Cristo credit,
Orat, plorat et accedit
Ad baptismi gratiam.

Psahni et ttersiculi de martiribu{

Ant.
Firmans fidem, formens mores

Sacre legis per doctores,
Detestantur nunc errores
Priscos et fzllaciarn.

Ant.
Olim quidam tenebrarum
Pressa nube diuersarum

Himlens och jordens Skapare, du som leder

allt efter det högsta exempel, du leder till-
baka det yttersta genom det mellersta.u

Kollektbön

Vi bedja dig, Flerre, se i nåd till vår svag-

het, och för dina helgons, detta rikes

skyddspatroners, förböners skull awänd
mildeligen allt det onda, som vi för våra

synder hava förtjänat. Genom vår Flerre.

MATUTINEN

lnuitatorium
Den fest gått in, som ägnad är
åt våra skyddspatroner.
I\{ed renad håg må alla här
uppstämma jubeltoner.

Ps. 94. Kommen. . .

HYmn

Nu strålar fram ett gyllne ljus , . .

FöRSTA NOKTURNEN

Antif on

Svensken hör den kristna lagen,

blir av Herrens ord betagen,

beder, tror och bliver tvagen

från all synd i dopet ren.

Antifon
Lärarc, av Gud utsända,

all hans dygdeiver tända.
Att från hednatron sig vända
är den kristtrogne ej sen.

Antilon
Tyngd av mörker långa tider,
kommer han till ljus omsider'

u Att Gud, den primära orsaken, leder allt genom sekundära orsaker och vidare de

lägre tingen ge.rom äe högre, är en välkänd tanke i den katolska teologicn''" 
Detia in-nebär, att dJtre antifonerna utgöra ramverser till ps. 7, 2, 4. Det hela av-

slutas med versikeln Letamini in Domino (Ps' 31: 11).
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Nunc ad lumen venit clarum
Per Dei clementiam.

Lectio i
Adest nobis, dilectissimi, gloriosissimorum

regni Suecie patronorum preclara festiuitas,
dignis extoilenda preconijs, diuinorum ope-

rum plcna miraculis et spiritualium gaudio-
rum gratulabunda misterijs. In hac enim
solemnitate precelsa nostre salutis inicia
celebrando recolimus, dum missis ad nos

celestis patrisfamilias nuncijs et ad prepara-
tas eterni conuiuij delicias inuitantibus
diuine miserationis intuitu nos esse respectos

agnoscirnus,

R.

Dum in fines orbis terre
Cristi fides diffunditur,
Cepit multum fructum ferre,
Perfidia retunditur.
Gens Sueorum, illustrata
Vere lucis radio,
Patronorum sublimata
Proficit auxilio.

v.
Miseratus miserorum
Pius Pater, rex celorum
Adhibet remedia.
^a(Jens.

Lectio ii
In hac festiuitate iocunda tempus nostri

miserendi venisse declaratur, quia ad vnius
veri Dei creatoris ac redemptoris nostri
cultum et agnitionem vocati, ad gremium
matris ecclesie spemque gloriose resurrectio-
nis accessisse letamur. Tu.n

R.

Eternus Pater voluit,
Quod Deus homo fieret,
Salutem sic disposuit,

Genom Herrens mildhet sprider
nådens sol sitt varma sken.

Läsning 1

Älskade bröder, den härliga högtiden för
Sveriges lands så ärorika skyddspatroner är
nu inne. Den bör upphöjas med värdiga
lovsånger; den är fylld av gudomliga gär-
ningrrs underverk och andliga fröjders my-
sterier. Ty på denna högtid minnas och
fira vi vår frälsnings begynnelse. Den him-
melske husfadern sände budbärare till oss

för att inbjuda oss till det eviga gästabu-
dets beredda lustbarheter. Vi kunna alltså
se, att vi äro föremåi för Guds barmhärtiga
omtanke.

Resfonsoriam

Snart till gränserna av världen
har den kristna tron trängt fram.
Mycken frukt i Norden bär den.
Vantron viker snart med sLam.

För det svenska folket brinner
sanningssolen underbar.
Framsteg i sin tro det vinner,
hjälpt av skyddshelgons försvar.

V ersihel

Himlars konung täcktes sända

läkedom åt de elända
som en god, barmhärtig far.

Lävr'ing 2

Vid denna ljuvliga fest framställes, hur
den tid kom, då Gud förbarmade sig över
oss. Vi glädja oss åt att ha blivit kallade
att dyrka och erkänna den ende srnne Gu-
den, vår Skapare och Återlösare, och att ha

förts till modern kyrkans famn och till
hoppet om en ärorik uppståndelse.

Resfionsorium

Det var den Eviges beslut
att Sonen skulle mänska bli.
Han sände sin Enfödde ut

" De fyra sista raderna av responsoriet upprepes nu.
n Lektierna avbrötos med uppmaningen Tu autem, Domine, miserere nostri.

dock ej alltid utsatt.
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Detta är
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Vt filius redimeret.
Humanam carnem induit,
Exit vincens, vt vinceret,

v.
Uidit et condoluit,

Quod ouis vna defuit,
Vt deuiam reduceret.
FIumanam.

v.
Ecclesia dominica,
Cum iubilo multiplica
Deuota laudum cantica.
Ad.

att köpa syndaträlen fri.
Gud, som av mö sig födas lät,
vår ovän segerrikt fördrev.

Versikel

Han sörjde, när han varseblev
det sista fårets vilsna fjät.
Han ville söka rädda det.

Yersikel

Känn idel jubelfröjd och hopp,

o kyrka, Flerrens brud, och stäm
din hjärtefromma lovsång opp!

Lectio iii Läsning i
Anno igitur incarnationis dominice oc- År 84I e.Kr.to utsträckteGudsbarmhär-

tingentesimo quadragesimo quinto facta est tighet sin hand över Nordens avlägsnaste

manus misericordie Dei super aquilonis inbyggare, på det att de skulle omvändas

extrema, vt a gentiliratis errore conuerte- till Herren från den hedniska förvillelsen.

rentur ad Dominum. Cum enim per idem Vid denna tid regerade som kejsare den

tempus cristianissimus princeps Ludouicus allrakristligaste fursten Ludvig, kejsar Karl
Karoli Magni imperatoris filius arcem tene- den stores son. FIan efterliknade på det

ret imperij, ipse paterne pietatis circa dila- frommaste sin faders heliga nit för trons

tarionem fidei deuotissimus imitator subacta utbredning (denne hade ju lagt Saxen un-
iam fidei per parrem Saxonia sollicite stu- der trons herravälde) och sökte ivrigt föra
duit Danorum gentem cum eorum confinijs . danskarna med deras grenner vid Elbe och

apud Albeam positis et alijs maritimis regio- andra kustfolk till den kristna tron.
nibus adiungere fidei cristiane. Tu.

R. Responsoriutn

Post doctrinam saluatoris Apostlarna på pingstens dag

Succedit apostolica, ha Frälsar'ns lärargärning ärvt.
Veram fidem creatoris Med evangelium och lag

Lex docet euangelica, de nu hans tro förkunna djärvt.
Ad ouile redemptoris Katolska folken följa dem

Concurrit plebs catholica. till Frälsar'ns fårafålla hem.

IN II NOCTURNO ANDRA NOKTURNEN''

Ant. Antilon
Rex celorum incarnatus Himlars kung, som mänska blivit
Et in mundo conuersatus och till världen sig begivit,
Elegit terre medium. valt till stamhåll jordens mitt.

to Läs: år 829. Jfu lektierna i Ansgarsofficiet, Credo 1946, s. lJ4.o Antifonerna iro ramverser till ps. i,8, 14. Det hela avslutas med versikeln Exsul-
tent justi (Ps. 67t4).
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Hic salutem operatus
Ad extremos incolatus
Diffudit beneficium.

Ant.

Dum de Syon lex exiuit
Verbumque vocis Domini,
Successiue acquisiuit
Gentes suo nomini.

Ant.

Ab extremis aquilonis
Intrat sanctis cum patronis
Plenitudo gentium;
Salus ex Iudeis nata
Ad extremos dilatata
Vite confert premium,

Lectio iiii
Cum vero huius rei gratia preiatorum et

principum multitudinem congregasset et
misterium consilij sui aperuisset eisdem,

omnium vnanimi consensu ad tante pietatis
officium assumptus est venerabilis pater et
Deo dignus Ansgarius. Qui cum imperatoris
et principum congregatorum rogatu verbi
diuini semina prefatis populis eroganda
suscepisset. Accidit interim Sueorum nun-
cios ad eundem imperatorem directos, inter
cetera sue legationis archana referre multos
esse in gente sua qui cristiane religionis
cultum vellent suscipere regisque sui ani-
mum ad hoc plurimum inclinatum. Tu,

R.

Vasti orbis extrema latera,
Sic fundauit diuina dextera,
Ut dilata salutis munera
Non inferrent electis vulnera.

v.
Fremunt hostes, turbantur infera,
Viam Cristus pandit ad ethera.

Ut dilata.
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Allas frälsning dock han velat
och sin gunst och nåd fördelat
bland avlägsna länder blitt.

Antifon.

När från Sion lagen stiger
och Gudsordet efterhand
åt det kristna namnet viger
varje folk och varje land,

Antifon

föras nordiska nationer
utav sina skyddspatroner
fram till himlastadens krön.
Frälsaren som fötts i Juda
vill åt f;'ärran folkslag bjuda
evig salighet som lön.

Lösning 4

När han alltså för denna saks skull sam-

mankallat prelaternas och stormännens
mängd och yppat dem sin hemliga plan,
utvaldes med allas enstämmiga samtycke
den vördnadsvärde och gudfruktige fader
Ansgar till missionärens fromma ämbete.
På kejsarens och de församlade furstarnas
bön företog sig denne att utsprida det gu-
domliga ordets utsäde bland de nämnda
folken, Det hände under tiden, att sven-
skarnas sändebud kommo till kejsaren, och
bland sin legations övriga hemliga ärenden
sade de, att det fanns många hos deras

folk, som ville antaga den kristna guds-
dyrkan och att deras konungs själ var hö-
geligen benägen för detta.

ResIortsoriutn

För oss omsider nådens timma slår.
Till jordens gränsland frälsningsgåvan går,

sänd av Försynens milda högerhand.
De leda fienderna känna harm,

Yersikel

och från inferno höres vredgat larm,
när Kristus lär oss vägen till sitt land.
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Lectio u

Quo audito pijssimus princeps exultans in
Domino beatum Ansgarium rogauit instan-
tius, vt qui iam vicinarum gentium lega-

tionem susceperat, eciam genti Sueorum

annunciator euangelicus esset et pastor. At
ille qui totus saluti studebat animarum
sponte se periculis obtulit et labori. Et
tandem cum multo dispendio ac labore in
Sueciam se transferens ad ciuitatem Byrkö
cum difficultate peruenit.

R.

Hora cene, paratis omnibus,
Mandat Cristus extremis gentibus

Missis seruis verbo potentibus,
Ut electis intersint fratribus.

v.

Ad hoc negocium tam necessarium

Elegit nuncium sanctum Ansgarium.
Ut electis,t"

Leclio ui

Benigne autem cum suo collega Witmaro
susceptus a rege concessa licentia euange-
lium predicandi cepit cum fiducia seminare

verbum Dei multique credentes in Cristum
baptizati sunt. Inter quos prefectus loci
regisque consiliarius Erigarius (nomine vo-
cabulo ipso in nomen Ericus exinde mu-
tato) sacrum baptisma suscepic et fidelis
vsque ad finem permansit. Qui fundata in
hereditate sua ecclesia multis dabat moni-
menta selutis.

R.

Prouocatus inimicus,
Sevus hostis et antiquus,
Nostre salutis inuidus,
Septem secum nequiores
Veritatis subuersores

Coassumit liuidus.

Läsning 5

När den fromme fursten hörde detta,
jublade han i Herren och bad enträget den

helige Ansgar, att han, som redan varit
skickad till svenskarnas grannfolk, även
måtte bliva en evangeliets förkunnare och
en herde för dem själva. Och denne, som

helt beflitade sig om själarnas frälsning,
offrade sig frivilligt it faror och hårt ar-
bete. Under stor besvärlighet och möda be-
gav han sig till Sverige och kom till slut
med svårighet fram till staden Birka.

Responsorium

Allt är berett till himlens nattvardsfest;
och svenner, starka genom Kristi ord,
gå ut att bjuda ljårtan folk till gäst
vid Guds och hans utvalda vänners bord.

Versikel

I ett så viktigt ärende har Gud
den helge Änsgar valt till sändebud.

Läsning 6

Med sin kamrat Vitmar blev han välvil-
ligt mottagen av konungen. Sedan tillstånd
att predika evangelium givits, började han

förtröstansfullt utså Guds ord, och många
kristtrogna blevo döpta. Ortens ståthållare
och konungens rådgivare Hergeir (namnet
har senare blivit förändrat till Erik'3) hörde

till dem, som mortogo dopet. Han förblev
trogen ända till slutet, grundade en kyrka
på sitt arvegods och gav åt många fräls-
ningens förmaningar.

Responsorium.

Vår vilde gamle ovän fann
vårt hus stå ledigt, prytt och tänt.
FIan avund mot vår frälsning känt.
Att störta sanningen han vänt
tillbaka skadeglatt med sju
demoner, grymmare än han.

t' Kompletterat ur andra källor. Detta responsorium är en imitation av en strof ur
S:t Dominikus'ofricium. Se Analecta hymnica, XXV, s. 239.

'" Det torde vara överflödigt att pivisa denna etymologis ohållbarhet,

L3t
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V. Versikel

Demonia nequissima Ja, deras ondska skulden bar
Procurant, quod nouissima till atr det sista blivir nu
Peiora sint prioribus. långt värre än det första var.'n
Septem,

IN III NOCTURNO

Ant'
Inter patronos Suecie

Primatum tenet curie
Celestis imperatrix,

Que multiformi gratia
Depressis in angustia
Succurrit miseratrix,

Ant'
Baptista, Cristi preuie,

Laurenti, martir inclite,
Sit vestrum patrocinium
Semper nostrum presidium.

Ant'

Quos direxit Anglia
Nostre salutis gratia,
Et quos produxit Suecia,

Qui modo sunt in gloria,
F{os petimus humiliter
Et credimus stabilitern

Quod nostra sint refugia.

TREDJE NOKTURNEN*

Antilon
Maria, himlens höge fru,
som den förnämsta strålar du
i Sveriges helgonskara.
Uppå din misskund hoppes vi.
Mångfaldigt står din nåd oss bi
i trångmåI, sorg och fara.

Antifon

Johannes, som med tapperhet
gick före Kristus som profet,
och du, Laurentius, blodbeprydd,
I hjälpen oss med ert beskydd!

Antit'on

De helgon, som Britannien
har för vår frälsnings skull sänt hit,
och dem, som Sverige frambragt se'n,

dem bedja vi med ödmjuk flit
och med förtröstan stark, att de

uri sin ära hjälp oss ge

med sina böncrs varma nit.

Omelia dominicalis habeatur Söndagshomilian
Lectio uii Läwing 7

Hijs itaque rite peractis seruus Dei Ans- Sedan nu detta lyckosamt genomförts,
garius ad propria remeauit, Post cuius dor- återvände Guds rjänare Ansgar hem. Efter
mitionem facta est fames audiendi verbum hans död fingo svenskarna ej mera höra
Dei in terra Sueorum. Factaque sunt nouis- Guds ord, och deras sista blev värre än
sima eius peiora prioribus, populo ad ritum deras försra, i det att folker vände tillbaka
paganitatis et ad ydola redeunte. Quod till hedendomen och till avgudarna. När
cernens ille celestis agricoia, cuius miseratio- den himmelske åkerbrukaren såg detta, han
nes super omnia opera eius, vineeque sue som har förbarmande med alla sina verk
desolate compatiens, excitauit cor fidelis och som ömkade sin ödelagda vingård, upp-
athlete sui, sancti Sigfridi Eboracensisl6 tände han hjnrtat på sin trogne kämpe, den
archiepiscopi, qui relicta sublimi archiepis- helige Sigfrid, ärkebiskop av York. Denne

'] L,rk. tl:24-26. Jfr början av läsning 7.

- - Antifonerna utgöra ramverser till ps. li, 2t, 31. Efter de rre psalmerna och anti-
fonerna följer versikeln Iusti aurem (Vish. t: 16).

'" Rättat från Eborarensis, Strängnäsbreviariet har den riktiga formen.
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copali sede, parentibus et amicis ministe-
rium ad guodloa Spiritus Sanctus eum as-

sumpserat letus aggreditur. Elegitque pere-

grinari pro Domino non veritus incredule
gentis experiri feritatem. Cui Dominus viros

religiosos et sanctos tres videlicet nepotes

suos cum beato Eskillo, consanguineo suo

adiunxit socios. Hij ergo viri Dei felici re-
migio venientes in Sueciam ceperunt diuina
misteria cum deuotione precipua celebrare et
confluentibus ad tante nouitatis spectecu-

lum populis causam sui eduentus exponere
atque vt se ad cristiane fidei susceptionem
prepararent, salubriter exhortari. Quos rex
Olauus qui tunc sceptrum regale in regno
Suecie tenuit et licet paSanus deuotum ta-
men animam gerens, mox vt comperit adue-
nisse, eis cum suis letus occurrit sincerissi-
moque complectebatur affectu.

R.

Rex rogatus reparauit
Regnum, cesos hostes strauit
Directis exercitibus,
Uicti predam perdiderunt,

Quam per fraudem rapuerunt
Inferni fractis viribus.

v.
Triumphat Dei filius,
Et regnum fit stabilius
Eiectis cunctis hostibus.

Uicti predam.

Lectio octaan

Cum vero beati Sigfridi audita doctrina
in fide catholica esset competenter instruc-
tus, sacrum baptisma deuote suscepit. Et
viriliter agens pro fide cetholica donaria

multa pro erigendis ecclesijs offerebat. Post-
quxm vero tres prefati nepotes sancti Sig-

fridi sanctusque Eskillus episcopus per pal-
mam martirij ad gloriam transissent eter-
nam, beatus Dauid, vir religiosus et sanctus,

roa quod är kompletterat från Strängnäsbreviariet.t" Härmed menas troligen Erik den helige.

lo-523o72 Credo. 33:e årg. Nr 3-4. r95z

lämnade sin höga ärkebiskopliga ställning,
fränder och vänner och skred glatt till det
uppdrag, vartill den Helige Ande utvalt
honom. FIan begav sig ut på långfärd för
Fferrens skull och fruktade ej att pröva det
otrogna folkets vildhet. Flerren gav honom
till följeslagare fromma och heliga män,
nämligen hans tre systersöner och hans
frände den salige Eskil. Dessa Guds män
kommo alltså efter lyckosam sjöfärd till
Sverige och börlade fira de gudomliga my-
steriernr med utmärkt fromhet. För de

folkmassor, som strömmade samman rill det
så nya och oväntade skådespelet, förklarade
de orsaken till sin ankomst och gåvo dem
hälsosamma uppmaningar att bereda sig för
mottagandet av den kristria tron. Konung
Olov, som då regerade i Sverige och fastän
hedning hade en from sjäI, skyndade dem
glad till mötes med de sina och omfattade
dem med den uppriktigaste kärlek.

Resfionsoium

Vår valde kung med kraftfull hand
från grunden bygger upp sitt land.tt
Ffan rustar ut en stark armd
och slår Guds fiender till sist.

Så falla och förlora de

det rov, de fått med svek och list.

Yersikel

Nu triumferar lferren Krist,
och riket bliver sterkt och tryggt,
när varje ovän drivs pä flykt.

Lösoing I
När konungen hört den salige Sigfrids

lära och blivit tillräckligt undervisad i den

katolska tron, mottog han fromt det heliga

dopet. Han arbetade nu manligen för den

katolska tron och gjorde många donationer
för kyrkors uppförande. Men sedan den

helige Sigfrids tre nämnda systersöner och

den helige biskop Eskil med martyrpalmen
gått hem till den eviga äran, begav sig den
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martirium sitiens, in Sueciam se transtulit
ab Anglia, vt nouellis in fide aliquid gratie
spiritualis afferret. Procedente vero tempore
cum adhuc pars aliqua conuertenda restaret,
beatus Ffenricus a Britania celitus destina-
tus, Vpsalensis presulatus primum insignis
antistes ac deinde Finlandensis ecclesie apo-
stolus, fundator et institutor, ac ibidem
martir gloriosus effectus. Sicque Dominus
vniuersorum loquens olim patribus in pro-
phetis, nouissime diebus istis locutus est
nobis in viris apostolicis memoratis.

R.

O preclari patres et inclici,
Ierarchie celesti inditi,
Qui Sueorum genti preposiri
Erexistis fide paracliti,
Gratie traditi.

v.
Confessores precelsi meriti
Nostros mores forment solliciti.
Erexistis.ls

Lectio ix
Plantata igitur in regno Suecie fide ca-

tholica et iuxta apostolicam traditionem
magisterio venerabilium petrum predicto-
rum ecclesijs institutis, terra nostra dedit
fructum suum. Crescente namque fidelium
multitudine flores apparuerunt in terra
nostra, non iam aliunde adducti sed natiui
sanguinis germine procreati. Qui virtutum
exemplis et actibus gloriosis Suecanam ec-
clesiam laudabiliter illustrarunt. Hij sunt
gloriosissimus rex sanctus Ericus et vir ve-
nerandus beatus Botuidus, qui triumphali
coronati martirio beatas celo animas intule-
runt. F{os sequuntur insignes vidue, vita et
moribus predicande, ieiunijs, vigilijs et ora-
tionibus insistentes, largas elemosinas facien-
tes, infirmos visitantes, beata videlicet He-
lena de \Tesgocia, que et meruir per palmam
martirij coronari, beata quoque Birgitta,
femina mirifica, muitarum nationum testi-

'" Kompletterat ur andra källor.
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salige David, en from och helig man, läng-
tande efter martyriet, från England till
Sverige för att beskära något av andlig
nåd åt nybörjarna i tron. En tid förflör.
Ännu fanns det kvar en del, som skulle
omvändas, Den salige Henrik sändes av Gud
från Britannien; han blev försr ärkebiskop
av lJppsala, for sedan som apostel till Fin-
land, grundade och stiftede dess kyrka och
blev där ärorik martyr. Så talade allas
Herre fordom till fäderna genom profe-
terna, men slutligen har han i dessa dagar
talat till oss genom de nämnda apostoliska
männen.

Responsorium

Hell er, I helgon, som med festlig ton
lovprisen Gud i himmelsk hierarki!
Vårt Sverige som regenter styren I
som en gång styrkt oss i den sanna tron.

Y ersikel

Av dig, du härliga bekännarkrets,
oss lärdom uti kristlig dygd beretts.

Läsntug 9

Sedan alltså den katolska tron planterats
i Sverige och enligt apostolisk tradition för-
samlingar inrättats där under de nämnda
vördnadsvärda fädernas föreståndarskap,
gav vårt land sin frukt. Ty de troendes
skara växte, och blommor visade sig i vår
bygd, nu icke längre hämtade från utlan-
det utan framgångna av inhemsk släkt.
Med sina dygders föredömen och sina äro-
rika handlingar smycka de häriigt den

svenska kyrhan. Dessa äro den allra äro-
rikaste konung Erik den helige och den

vördnadsvärde mannen Sankt Botvid, vilka,
krönta av martyriets triumf , förde sina

själar saliga till himmelen. De följdes av

utmärkta änkor, prisvärda genom sitt liv
och sina dygder, uthålliga i fastor, vakor
och böner, givande frikostiga allmosor och
besökande de sjuka, nänligen den saliga
Helena av Västergötland, som även förtjä-
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monio predicata, cum qua locutus est

Deus, et ostendit illi secreta sua. Iungitur in
gloria felix et beata Katherina, eiusdem

sancte Birgitte filia, quam ab infantia omni-
potens Deus prodigijs et miraculis multi-
pliciter insigniuerat et vsque hodie non
desinit insignirc.

R.

Per tuorum tuaque vulnera,
Ihesu, nostra remitte scelera,

Ne captiuos ducant ad infera.
Noua sint omnia, recedant vetera.t'

v.
Beatorum preclara opera

Nobis prestent eterna munera.
1\ O Ua.

AD LAUDES

Ant.
Hij sancti, quorum hodie
Celebrantur solemnia,
Iam reuelata facie
Regem cernunt in gloria,z'

An't'

Ut hos ergo per patronos

Assequamur celi thronos,
In illorum die festo,
Chorus noster letus esto.

An't.

Nos ad sanctorum gloriam
Post presentem miseriam

Per ipsorum suffragia
Cristi perducat gratia.

nade att vinna martyrpalmen, och den sa-

liga Birgitta, den underbara kvinnan, som

blivit omtalad till ett Guds vittnesbörd för
många nationer, hon genom vilken Gud
talat och som han visat sina hemligheter.
Evig ära njuter även den saliga Katarina,
samma heliga Birgittas dotter, vilken den

allsmäktige Guden från hennes barndom
på mångfaldigt sätt utmärkt genom järtec-
ken och underverk och ännu i dag icke
upphör att utmärka.

Resfionsoriatn

För dina och för dina helgons kval,
o Jesus, du förlåta må vårt brott,
att det ej för oss till Gehennas dal.
Allting blir nytt. Det ganila har förgåct.

Y ersikel

Må våra heligas förtjänst och bön
åt oss {örskaffa en evärdlig lön.

LAUDES''

Antilon
De helgon, vilkas minnesfest
vi fira nu i dag som bäst,
få, fritt fuLn alla slöjor, se

sin himlakonungs anlete.

Antif on

Genom dessa skyddspatroner

kunna vi nå himlens troner.
Därför må i dag vår tunga
deras lov med lubel sjunga.

Antilon

Må Kristus i sin kärlehs höjd
på dessa helgons förbön blid
oss föra efter sorgens tid
till deras härlighet och fröjd.

'o Derrn" rad återgår på en rad ur S:t Thomas ab Aquinos sakramentshymn Sacris
solemniis: Recedant vetera, nova sint omnia.

'o Kompletterat ur andra källor.
" De fe- foljande antifonerna äro ramverser till ps.92,99, 62,66, omedelbart följd

av Benedicite (De tre männens lovsång, Dan. 3: t2 fr), 148. I det nuvarande romerska
breviarier är den fjärde av dessa psalmer slopad, och laudes innehåller alltså numera blott
fyra psalmer och ett canticum.

" Förcta, tredje och fjärde antifonen ha nästan ordagrant lånats ur sekvensen Superna
matris gaudia, Analecta hymnica, LV, s. 4i'
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Ant.

Excusent apud Dominum
Reorum lapsus hominum,
Remota qui caligine
Lumen vident in lumine.*

Ant.

I{os patronos pariter
Leti veneremur,
Vt cum hijs perhenniter
In celis colletemur."n

- Capitulum

Hij sunt viri misericordie.

Ymnus

Iam dies adest celebris,
Et lux succedit tenebris,

Nam fides ydolatrie
Et veritas fallacie.

Sueorum nunc ecclesia,

Gaude, plaude, multiplica
Pro tue lucis gloria
Deuota laudum cantica.s

Parentes verbo gratie,

Quos veneraris hodie,
Tibi sunt causa glorie
Et fidei primicie.

Quam preciosi martires,

Quam gloriosi presules,

Quam venerande vidue,
Consortes indiuidue!

Dum de valle miserie
Scandunt ad thronum glorie,
Causam prestant tristicie
Tibi, relicte filie.

Sed geminatur gaudium,
Nati surgunt pro patribus,
Felix redit martirium
Succedens confessoribus.

Perpatronorum,..
Laus Patri. . .

" Ps. ltr 10.
'n Denna strof är ordagrant hämtad
'u Jfr första strofen ur hymnen för
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Anlif.on

Allt mörker vek för dem till sist,

I ljuset nu de ljuset se.

För människornas synd och brist
de Flerren må om tillgift be.

Antifon
Dessa skyddspatroner må
vi med glädje vörda,
att med dem vi evigt få
lön i himlen skörda.

Kafitel
Dessa äro barmhärtighetens män . . . (Eccli.
442 10-72.)

' 
Hytnn

Nu gryr en härlig högtidsdag,
och ljuset driver mörkret ut.
För tron nu viker otron svag.

Guds sanning gör på lögnen slut.

O Sveriges kyrka frö.idefull,
slå an din harpa och cymbal,
och för det kristna ljusets skull
mångdubbla dina sångers tal!

De trons vägröjte, som du
lovprisar denna andak*stund,
dig nådens ord beskärt och nu
till lovlig stolthet ge dig grund.

Tillsammans nu de fröjdas skönt,
martyrerna, som stritt med nit,
Guds biskopsflock, med ära krönt,
och änkorna, en from elit.

När de från tåredalen vänt
hemåt till ärans kungaborg,
har du, ensamma dotter, känt
stor övergivenhet och sorg.

För dig dock dubbel glädje gryr,
när söner fädren efterträtt.
För mången salig Guds martyr
bekännarna ha väg berett.

För våra skyddspatroners. . .

Pris åt Gud Fader . . .

ur Henriksofficiets första vesper.
första vespern i Helenaofficiet.
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v.
Iustorum anime'..

Sufier Benedictus antiPbona

Triumpho gaudent regio

Amicti stola glorie
Transcenso mortis stadio

Patroni regni Suecie.

Summo fruuntur premio,

Vitam ducunt in requie,

Labore verso preuio
In gloriam victorie.

Ps. Benedictus

Ad Vl cafiitulum Eccli. XLIIil
Generatio eorum et gloria eorum non de-

relinquetur; corpora eorum in pace sepulta

sunt; et nomen eorum viuet in secula'

Ad IX.
Sapientiam eorum narrabunt omnes populi

et laudem eorum pronunciet omnis ecclesia

sanctorum,

IN II VESPERIS

Antiphone de Laudibus, psalmi et versicu-
lus de martiribus.

Ad Magnificat anti|bon'a

Qui vos patres venerantur,
Amplectentes intime
Et qui vestre gratulantur
Dono partis optime,
Per vos vitam consequantur
Lucis amenissime,

fn qua semper gloriantur
Beatorum anime.

PER OCTAUAS LEGENDA

Versihel

De rättfärdigas själar... (Sap. 3: 1.)

Ar. ti f on till B ene d ic tus

En härlig segerlön av Gud
ha Sveriges skyddspatroner fått.
FIan smyckat dem med ärans skrud,
se'n trofast de sitt prov bestått.

Belöningens och vilans dag

för dessa trägna kämpar grytt.
Mot en triumf av kungligt slag

är deras forna möda bytt'

Lousången Benedictus (Luc. l: 68-79)

Yiil sext kafiitel Eccli. 442 13-74
Deras släkte och ära ska1l icke förgätas.

Deras kroppar äro begravda i frid och deras

namn skola leva i evighet.

Viil non (Eccli. 44. lt)
Alla folk skola berätta om deras visdom,

och de heligas kyrka skall förkunna deras

lov.

ANDRA VESPERN

Antifoner såsom vid laudes; psalmer och

versikel såsom för martyrerna.-

Antit'on till Magnificat

Den, som älskar er, I fäder,
vördar er med sång och bön

och av hjärtats djup sig gläder

åt er rika himlalön,
genom eder må förvärva
detta liv i ljus och frid,
som de goda skola ärva

vid sin död för evig tid!

LÄSNINGAR FöR OKTAVEN'

Måndag

Ad vesp'eram venit columba, deferens om kvällen kom duvan och bar i sitt

signum clemencie in ore suo, dum datis näbb mildhetens tecken.s Sedan vi undfått

* Psalmerna äro följande: 109, 1, lzt, 139, 147. Versikeln är Letamini (se ovan).
t Som synes h"r vaije dag under'oktaven tre lektier, avsedda för andra nokturnen.

Oktavdagen har lektier f& ;Ila tre nokturnerna, varvid dock sjunde läsningen utgöres
av infallande söndags homilia'5 Mos. 8: 11.
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nobis preconibus verbi Dei habitantibus in
regione vmbre mortis ianua celestis aperitur.
Beatus enim homo, quem tu erudieris, Do-
mine, et de lege tua docueris eum.

Exultet igitur rectarum fides mencium,
et cor ingenti perfusum gaudio diuini amo-

ris rffluencia dilatatum resolutis in laudem
vocibus iocundetur. Magnum quidem erat
ad ymaginem Dei nos esse creatos, sed

nichil nobis nasci profuit, nisi redimi pro-
fuisset.

Impletum est in fine seculorum, quod

erat ab eterno dispositum, vt Abraham fie-
ret pater omnium gentium et in semine eius

concessa benedictione in possessionem here-
ditatis eterne vniuersitas adoptionis intra-
ret.

ln Ill feria

Merito diuine clementie venerandisque

patronis nostris recolende festiuitatis dies

celebratur in terris, dum nostre vocationis

ac reparationis inicia causam prestant

iocunditatis in celis. Credimus enim cele-

stem illam supernamque Iherusalem in
nostra conuersione diuinis exultasse ac iubi-
lasse preconijs, quam eciam super vnius
peccatoris penitencia Dominus ac Saluator

noster gaudere testatur.
Hodierna igitur die beatissimorum patro-

norum nostrorum sacra solennia festiuis
laudibus monemur attollere, in qua nostre
per eos vocationis ad gloriam representamus

exordia. Prouidentia namque misericordie

Dei dispositum habens pereunti mundo in
nouissimis temporibus subuenire saluationem

omnium gentium prefiniuit in Cristo.
Vt quia cunctas nationes a veri Dei cultu

impius dudum error auerterat, et ipse pecu-

liaris Dei populus Israel ab institutis legali-
bus pene exciderat, conclusis omnibus sub

peccato omnium misereretur, et vt clarior
fieret exercende gratie magnitudo, placuit
abolendis peccatis hominum sacramenta re-

n 
Jes. 9:2.* Ps.93r 12.

Guds ords härolder, öppnades den himmel-
ska dörren för oss, som bodde i dödsskug-
gans land.' Säll är den man, som du, Herre,
undervisar och som du lär genom din lag.'o

Juble alltså de rättsinnigas tro, och må
hjfutat, genomträngt av väldig glädje, ut-
vidgat av den gudomliga kärlekens över-
flöd, höja sin röst till lovsång! Stort var
det, att vi blevo skapade till Guds avbild,
men till intet gagn hade det varit oss att
födas, om icke återlösningen kommit oss

till del.81

Vid tidernas slut uppfylldes det, som

planlagts från evighet, på det att Abraham
skulle bli en fader för alla folk och, sedan

välsignelse givits åt hans säd, hela världen
såsom fosterbarn inträda i besittning av

den eviga arvedelen.

Tisclag

Med rätta firas på jorden den minnes-

värda festdagen för Guds mildhet och våra

vördnadsvärda skyddspatroner, då vår kal-
lelses och återlösnings begynnelse ge anled-

ning till fröjd i himmelen. Vi tro nämli-
gen, att det himmelska och överjordiska

Jerusalem jublat och uppstämt heliga lov-
sånger vid vår omvändelse. Vår Herre och

Frälsare försäkrar jv, rtt han gläder sig

t. o. m. över en enda syndares ånger.

Denna dag manas vi alltså att med hög-
tidlig lovprisning fira våra allrasaligaste pa-

troners heliga fest, i vilken vi åskådliggöra

början av den kallelse till äran, som vi fått
genom dem. Gud ville i sin barmhärtiga
försyn bistå den döende världen i de ytter-
sta tiderna och förutbestämde alla folks
frälsning i Kristus.

Den syndiga villfarelsen hade fordom
dragit alla folk ifrån den sanne Gudens

dyrkan, och Guds egendomsfolk Israel hade

nästan avfallit från lagens föreskrifter; alla

lågo under syndens herravälde. Gud för-
barmade sig då över alla, och på det att
storheten av den nåd, han skulle utöva,

"' Dessa ord äro hämtade tr Exsultet, lovsången ur påskaftonliturgien.
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missionis afferre, quoniam nemo poterat de

suis meritis gloriari.

ln quarta feria

Vnigenitus siquidem Dei filius secundum

pleiritudinem temporis, quam diuini con-

cilij inperscrutabilis altitudo disposuit, re-

conciliandam auctori suo naturam Seneris
assumpsit humani, de celesti sede transcen-

dens et a paterna gloria non recedens. Qui
cum sit splendor glorie candorque lucis
eterne ac verbum patris manifestatiuum'
nostre mortalitatis indutus substantia in
diebus humilitatis sue inuisibilia Dei a

mundi sapientibus abscondite mortalibus
patefecit, Tu.

In medio namque tere apparere digna-
tus est et humane salutis sacramenta cle-
menter operatus sui sacratissimi oris opera-

tione penitentie salutaris remedia, celestis

regni speranda et obtinenda gaudia, eterne
Trinitatis gloriam ac paterni nominis ex-
cellentiam reuelauit. Pater, inquid, mani-
festaui nomen tuum hominibus, quod de-
disti michi,

Subsecuta sunt itaque multa celestia do-
cumenta quibus predicande per vniuersurn
mundum fidei autoritas conderetur. Adhuc,
inquit, multa habeo vobis dicere, sed non
potestis portare modo. Cum autem venerit
ille spiritus veritatis, docebit vos omnia.

Feria V

Peractis igitur omnibus que euangelice
predicationi et noui testamenti misterijs
congruebant, coram discipulorum oculis

{erebatur in celum. Et dum complerentur
dies pentecostes repleti sunt apostoli Spiritu
Sancto et ceperunt loqui etc. Ab illo igitur
die tuba euangelice predicationis intonuit,

"' Joh. l7z 6.* 
Joh. 16: 12-73.

måtte bliva desto klarare, behagade det ho-
nom ett utplåna människornas synder och

beskära dem förlåtelsens hemlighet, efter-
som ingen kunde berömma sig av sina för-
tjänst€r.

Onsdag

Guds enfödde Son antog, när den tid
var inne, som det gudomliga rådslutets

outrannsakliga höghet bestämt, människo-
släktets natur för att försona den med dess

upphovsman; han steg ned från himlatro-
nen men vek dock ej från sin Faders ära.

Han är ärans glans och det eviga ljusets

klarhet semt Faderns uppenbarade ord;
ikladd vår dödlighets substans upppenba-

rade han i sin förödmjukelses dagar för de

dodliga Guds osynliga ting, fördolda för
världens vise.

Han värdigades visa sig i jordens mitt
och verkade milt den mänskliga fräls-
ningens nådemedel. Med sin allraheligaste

muns verksamhet uppenbarade han den häl-
sosamma botens läkemedel, himmelrikets
fröjder, som man bör hoppas på och erhålla,

den eviga Treenighetens ära och sin Faders

namns upphöjdhet. >Fader>>, sade han, >>jag

har uppenbarat ditt namn {ör de män-
niskor, som du givit åt mig.>"'

Många himmelska lärdomar följde, vilka
skulle predikas i hela världen och på vilka
trons myndighet skulle grundas. >Jag har
ännu>>, sade han, >mycket att säga eder,

men I kunnen icke nu bära det. Men när
han kommer, som är sanningens Ande, då

skall han lära eder allt.>>*

Torsdag

Sedan allt det slutförts, som överens-

stämmer med den evangeliska förkunnelsen
och det nya testamentets mysterier' for
han in{ör läry'ungarnas ögon tiil himmelen.

Och när pingstdagen var inne, fylldes
apostlarnr av den Flelige Ande och började

tala etc. Från den dagen dånade den evan-
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et vniuersam terram aridam rore celestis

docmatis irrigauit.
Ipsi quoque beati apostoli ante passionem

Domini Spiritu Sancto non caruerunt, sed

postquam Spiritus Dei habundantia sunt
perfusi, ardentius velle et efficacius posse

ceperunt, qua forma qua regula qua morum
obseruantia vite celestis in terris iacerent
fundamenta,

Euntes ergo in mundum vniuersum sicut
eis iussum fuerat, predicabant euangelium
omni creature. Et quia secundum apostolum
non cognouit mundus per sapientiam Deum,
placuit Deo per stulticiam predicationis
saluos facere credentes. Tu.

FeriaVl

Fuere tunc temporis populi aquilonarium

ac insularum regionum, qui sicut habita-
tione et situ terrarum a loco vbi steterunt
pedes Domini, sic sensu quoque et ritu
longe a salute sua velud in regione dissimili-
tudinis morabantur. In quibus erat et Sue-

cia, regio borealis ac occidua, infidelitatis
gelicidio et gentilitatis erroris torpore con-
stricta.

Hec itaque pia Dei dispensante clementia
in tempus aliud miserendi fuit dilata, donec

vniuersorum Dominus de stantibus ociose

per diem, denario diurno aliquos videret
ydoneos, ac idcirco in vineam suam hora

saltem mittendos vndecima. Tu.
Et si igitur interim distulit supernus arti-

fex illis inferre misterie, ne sanctum datum
canibus pedibus calcaretur, non tamen ab

ipsis misericordiam suam in finem abstulit.
Tempore, inquid, accepto exaudiui te, et
in die salutis adiuui te. Tu autem.

geliska förkunnelsens basun, och hela den

torra jorden vattnades med den himmelska

Iärans dagg.

De saliga apostlarna voro icke heller
före Herrens lidande uten den Helige Ande,
men efteråt genomströmmades de av Guds
Andes rikedom. Deras vilja borjade bli mer
brinnande och deras förmåga bättre, och
såväl genom mönster som genom rättesnöre
som genom seders iakttagande lade de det
himmelska livets grundvalar på jorden.

De gingo alltså ut i världen, såsom det
blivit dem befallt, och predikade evange-
lium för hela skapelsen. Och >>eftersom>,

såsom aposteln säger, >>världen icke genom
sin visdom lärde känna Gud, så behagade

det Gud itt genom den dårskap han lät
predikas frälsa dem som tro.>84

Freilag*

Folken i nordanlanden och På öarna

levde ju, på grund av sin vistelseort och

sina länders läge, långt från den plats, där

Vår Herre verkat under sitt liv, och så-

lunda vistades de vid denna tid, med hän-

syn till sinnelag och gudsdyrkan såväl som

till rummets avstånd, långt från sin fräls-
ning. Bland dessa var även Sverige, det

nordliga och mörka landet, försänkt i dvala

genom otrons frost och hedendomens vill-
farelse,

Gud väntade i sin milda anordning till
en annan tid med att förbarma sig över
detta land, tills han, allas Herre, såg att
några av dem, som stodo sysslolösa om da-

gen, borde vinna dagspenningen och därför
voro lämpliga att åtminstone i den elfte
timmen skickas till hans vingård'tu

Och om alltså den himmelske mästaren

uppsköt att meddela dem sina mysterier'
på det att icke det heliga skulle givas åt
hundarna och trampas under fötterna, så

berövade han dem likväl icke på sistone sin

barmhärtighet. >>Jag bönhör dig i behaslig
tid>, säger han, >>och jag hjälper dig på

frälsningens dag.>>tt

"' I Kor. l:21.* Dess" fredegsläsningar mi jämföras med läsning I i Eskilsofficiet.* ;fr Matt. 20r l-16.
37 2 Kor. 6z 2.
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Sabbato

Quamuis autem in regno Sueorum
vtpote in finibus aquilonis seposito post
nationes alias fides Cristi predicata fuerat
et suscepta, gens tamen Gothorumque et
Sueorum in partibus Italie, Hispanie ac

aliarum circumiacentium regionum, in qui-
bus a patria sua potenter egressa sedes suas

collocauerat, quasi prima occidentalium
gentium cristiane professionis srcramenta
suscepit.

Huius eciam gentis reges quamplurimi in
lege Dei voluntarij fidem ipsam gloriose
prouexerunt, prout auctentice cronice et
ecclesiasticorum scriptorum testantur hi-
storie. De quorum vno satis clare patuit
supra in legenda quem fidei catholice iun-
xit, regni Suecie patronus eximius sanctus
Ansgarius,

Post dormitionem vero sancti Angarij
facta est fames audiendi verbum Dei in
terra Sueorum. Paruuli eius pecierunt pa-
nem doctrine, et non erat qui frangeret eis.

Sed quod faciet ille celestis agricola vinee
desolate quam exterminauit aper de silua?
Videns, inquit, Ihesus turbas, misertus est
eis. Excitauit tandem cor fidelis athlete sui
beati Sigfridi ad suscipiendum opus ministe-
rij sui, cui tres nepotes suos, viros religio-
sos, vnacum beato Eskillo, consanguineo
suo, per dextras societatis adiunxit.

ln octaaa fiatronorum

Credimus enim beatissimam virginem Ma-
riam, celorum reginam, inexhaustis visceri-
bus pietatis super miseros fuisse commotam,
cum beato Iohanne Baptista, qui venerat
parare Domino plebem perfectam, glorio-
sissimisque apostolis, qui missi fuerant in
vniuersum mundum predicare euangelium

omni creature, beatissimo quoque Laurentio
martire, salutis ministris et cooperatoribus,
apud Deum suis precibus impetrasse, vt
vinee sue desolate et pastorum destitute

s Klagov. 4: 4.* Ps. 792 14.a Ma:tl 9tJ6.

Lördag

Men ehuru den kristna tron predikades

och mottogs i Sveriges rike senare än i
andra länder (det låg ju ytterst i Norden),
mottog dock götarnas och svearnas folk i
Italien, Spanien och andra kringliggande
länder, till vilka det med stor makt dragit
ut från sitt eget land och varest det slagit
ned sina bopålar, kristendomens nådeme-
del nästan tidigare än andra Västerns folk.

Även många av detta folks konungar
antogo frivilligt Guds lag och befordrade
ärorikt den kristna tron, såsom äkta krö-
nikor och kyrkohistorikers skrifter vittna.
Detta framgår tillräckligt tydligt beträf-
fande en av dem, nämligen den i en före-
gående läsning omtalade konungen, vilken
Sveriges lands utomordentlige skyddspatron
Sankt Ansgar fOrde till den ketoiska tron,

Efter den helige Ansgars död fick man
ej mera höra Guds ord i Sverige. Dess späda
barn bådo om den kristna lärans bröd, men
ingen bröt sådant åt dem.s Men vad gör
den ödelagda vingårdens odlare, när vild-
svinet från skogen frossar där?"'När Jesus
såg folkskarorna, heter det, förbermade han
sig över dem.no Han uppväckte till slut
hjärtat hos sin trogne kämpe, den salige
Sigfrid, till att antaga hans apostlatjänsts
uppdrag. Flan gav åt honom trogna följe-
slagare: hans tre systersöner, fromma män,
och den salige Eskil, hans frände.

S hy d il s f a t r on entas o ht da il d I
Vi tro, att den allra saligaste Jungfru

Maria, himmelens drottning, med godhetens

outtömligx innerlighet känt medlidande
med de olyckliga, och att hon, jämte den

helige Johannes Döparen, som kom för att
bereda ett fullkomligt folk åt Flerren, och

de allra ärorikaste apostlarna, som blivit
utsända i hela världen för att predika
evangelium för hela skapelsen, samt marty-
ren Laurentius, dessa frälsningens tjänare
och medarbetare, med sina böner hos Gud
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solacio cultores in verbo Domini destinaret.
Tu autem.

Hij sunt ergo patroni tui, o Swecia, primi
atque precipui, quorum precibus pulsatus
et rogatus instantijs Dominus ac Saluator
noster eterne tibi salutis operarios destinauit
sepe prefatos. Tu autem.

Et non solum hos verumeciam ex tanto-
rum venerabilium patronorum doctrina sus-

citare dignatus est, alios non aliunde adduc-
tos, sed natiui sanguinis germine vtriusque
sexus homines procreatos. Hij superius
enumerati sunt, quos Deus omnipotens pro-
digijs et miraculis multipliciter insigniuerat
et vsque hodie non desinit insignire. Tu
autem.

Licet igitur alma mater ecclesia, militans
in lateribus aquilonis, sub protectione Dei
celi consistens, eiusdem Domini sui sacra
prosecuta vestitia, vniuersos in regnis celes-

tibus constitutos iuxta Romane treditionis
exemplar altis attollat honoribus et sincera
deuotione concelebret, singulari tamen hu-
militatis affectu et sinceriori magnificat
famulatu gloriosissimos patronos suos, quo-
rum suffragantibus meritis et doctrinis erro-
rum tenebris profugatis euangelice veritatis
lumen aspicere meruit.

Vt tanto ab ea propensius honorari se

sentiant quanto eam pre ceteris gloriosius
illustrarunt. Qui viuentes in carne predic-
tam ecclesiam mirifice plantauerunt subli-
miter erigendo et discipulis sanctissimis diri-
gendo, ac post eorum felicem decessum

continuis orationibus et sulfragiis adiuu-
ando, quos et Cristi clementia signorum
et prodigiorum frequentia apostoliceque auc-
toritatis sententia festiua celebritate de-
creuit esse venerandos. Tu,

Gloriosos autem patronos nostros, quo-
rum superius expressa sunt nomina, vnacum
beato Brynniolpho Vesgothorum episcopo,

cuius gestus, sanctitas et apud Deum merita
non sint a cristicolis penitus negligendi,
gloriosissimus Deus in sanctis suis, qui subli-
miter secum in celesti palacio collocauerat,
signorum immensitate dignanter ostenderat
et quotidianis ostendit miraculis.

tt Jfr tredje nokturnens antifoner.

r46

utverkat, att han i Herrens ord sänt odlare
till sin skövlade vingård, som led brist på

hugnaden av herdar,ot

Dessa äro alltså, o Sverige, dina förnäm-
sta skyddspatroner. Anropad och ombedd
av deras enträgna böner skickade vår Herre
och Frälsare dig dessa den eviga fräls-
ningens arbetare, vilka ofta nämnts i det
föregående.

Och han gjorde icke endast detta, ty han

värdigades även genom dessa så vördnads-
värda skyddspatroners lära uppväcka andra
människor, icke hitkomna från annat håll
utan födda av inhemsk släkt. De ha redan
nämnts, dessa helgon, som den allsmäktige
Guden på mångfaldigt sätt utmärkt genom

tecken och under och ännu i dag fortsätter
att utmärka.

Fastän den hulda modern kyrkan, som

kämpar i den yttersta norden, under åt-
njutande av himlens Guds beskydd och i
efterföljelse av hans heliga spår, enligt den

romerska arvlärans exempel med hög äre-
betygelse upphöjer alla dem, som bo i him-
melriket, och prisar dem med uppriktig
fromhet, så förhärligar hon dock med sär-
skild ödmjukhet och med uppriktigare
tjänst sina allra ärorikaste patroner, genom

vilkas {örebedjande förtjänster och läror
hon förtjänat att befrias från villfarelser-
nas mörker och få se den evangeliska san-

ningens ljus,
på det att de må se sig desto villigare

hedrade av henne, ju ärorikare de smycka
henne framför andra. När de levde i köttet,
planterade de underbart nämnda kyrka,
uppreste henne härligt och ledde henne ge-

nom högtheliga lärjungar. Och efter deras
saliga bortgång, hjälpa de henne med stän-
diga förböner. Kristi mildhet utvisade även
genom många tecken och under och genom
apostolisk myndighets urlåtande, 

^tt de

skola vördas med kyrklig högtid.
Vi ha nu angivit namnen på våra äro-

rika patroner, och till dem hör även den
salige Brynolf, västgötarnas biskop, vars
dygd, helighet och förtjänster hos Gud alls
icke böra förgätas av de kristtrogna. Gud,



Oficiet f ör Sueriges skyildsbelgons fest

Lectio vii sit omelia dominicalis. som är så ärorik i sina helgon, förde dem

Quapropter speramus et humili deuotione upp till sig i sitt himmelska slott, gav dem
rogamus, vr sicut ipsorum sic aliorum sibi plats bland sina helgon och visade värdigt
placentium reliquias, virtutes et merita, med otaliga tecken, ja visar med dagliga
peccatis hominum exigentibus hactenus underverk, hur heliga de äro.
occultata, tempore beneplaciti misericordie Läsning 7 må utgöras av söndagshomi-
sue reuelare dignetur, lian.

Ad honorem et gloriam sui sanctissimi Därför hoppas vi och bedja med ödmjuk
nominis, sanctorum venerationem et viuen- fromhet, att liksom han visat oss dessa hel-
tium consolationem et excitandam deuotio- gon, han ock i välbehaglig tid barmhärte-
nem ac sancte sue ecclesie corroborationem ligen täckes uppenbara oss sina andra, för
per viscera misericordie Redemptoris et Sa- honom välbehagliga helgon genom att visa

luatoris nostri viuentis et regnantis in secula oss deras reliker, dygder och förtjänster,
seculorum. Amen. vilka hittills för människornas synders skull

varir fördoldan",
till hans allraheligaste .namns heder och

ära, helgonens vördnad och till tröst och
fromhets uppväckande samt ny styrka för
hans heliga kyrka, genom vår Återlösares

och Frälsares innerliga barmhärtighet, han
som lever och regerar i all evighet. Amen.

o' Utgör detta en önskan om att man måtte finna kropparna av Sigfrids tre syster-
söner, vilka, som det heter i Sigfridslegenden, >)genom Guds lönnliga dom och som straff
för allmogens synd ligga förborgade och okända ännu i dag>>? Av Nils Ragvaldssons redo-
görelse för S:ta Katarinas skrinläggning veta vi, att man mot slutet av 1400-talet plane-
rade en beatifikation av dessa tre helgon,
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ARTHUR HONEGGER

SOM DBIBLISK) TONDIKTÄRE

rthur Honegger tillhörde i yngre drgr, under åren närmast efter
första världskriget, en bestämd grupp av tonsättare, nämligen den

radikala parisiska falangen Les Six. Om än i själva kamratskapet ytterst
solidarisk lät han sig emellertid inte bindas alltför snävt av gruppens
tillfalligt gemensamma rabulist-estetik. Han hade en karaktär för sig, i
viss mån tyngre än de andras, en egen, mera positiv inställning till tradi-
tionen, egna planer och egna syftemåI, och dessa sina personliga anlag och
intentioner har han utvecklat och realiserat på sådant sätt, att han i sextio-
årsåldern 

- 
han fyllde jämnt sextio för några månader sedan 

- 
fram-

står inte bara som den avgjort mest betydande av >>de sex> utan som en

av de representativa mästarna i den nutida musiken överhuvud taget.
Man har 

- 
i en tysk facktidskrift 

- 
kallat Honegger för vår tids

integrale musiker. Detta inte enbart för att. hans produktion är så rik-
haltig och omfattande, hans hantverkskapacitet så komplett, för att han
utan avmattning gett prov på sin särpräglade moderna stil i praktiskt
taget alla musikaliska uttrycksformer, i symfonier och oratorier såväl som

i opera och operett, i intim vokallyrik och orkesterackompanjerade kanta-
ter, i ren, absolut kammarmusik likaväl som i målerisk scenmusik, balett-
musik, filmmusik, radiomusik. Mera avgörande är att han gång på gång

med genial suggestionskraft gett lika fulltoniga som ursprungliga uttryck
åt vad tänkande människor djupast känner och erfar i vår apokalyptiska
tidsålder: åt våndan och förtvivlan, ät ångesten och pinan inför det onda
som sker, åt den molande oron och den isande skräcken för en kulturens
undergång 

- 
men även åt längtan efter något bättre, åt en trotsig be-

jakelse av högre och renare värden, åt vördnad för det heliga och ät tro,
åt kristen tro och förtröstan. Och till hans centralaste verk hör otvivel-
aktigt just de som motiverar att han också blivit kallad en wusicien sacrö.

Det kan synas som skulle det mest ha berott på tillfalliga yttre om-
ständigheter att Arthur Honegger kom att skapa sitt första storverk på

ett bibliskt uppslag. När han i början av l92l grep sig an med att göra
musik av kung Davids historia och under loppet 

^v 
ett par månader kom-

ponerade det dramatiska oratorium som skulle rendera honom internatio-
nell berömmelse, skedde det nämligen på beställning, och denna beställ-
ning hade han dessutom fått i efterhand. Verket skulle enligt given plan
uppföras på en schweizisk festspelsscen, Thdätre du Jorat, men författaren
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Artbur Honegger som >biblisk> tondiktare

Ren6 M o r a x var något sent ute med sin text, och de tonsättare han
omedelbart sökt intressera för ett samarbete hade alla funnit tiden för
knapp. På förslag av dirigenten Ernest Ansermet gick då budet vidare
till Honegger, som alltså inte avbojde. Ungdomligt dådlysten och full av

energi och tillförsikt tog han lika gärna riskerna som chansen och slungade

sig huvudstupa in i de gammaltestamentliga stämningarna.
Enbart av experimentlust skulle han dock knappast ha gjort det så

prompt. Om ämnessfären förefallit honom avlägsen, den högtidliga fo*
men främmande, hade troligen även han vikit undan. Men uppdraget
kom faktiskt som på begäran av honom själv och stämde osökt ihop med
hans djupaste aspirationer. Ty Arthur Flonegger hade länge drömt om
att bli en >biblisk> tonsättare, att efter måttet av sina krafter bygg"
på samma grundval som en gång Händel och Bach. Det hade föresvävat
honom redan under pojkåren i Le Flavre, särskilt vid ett tillfälle efter en

överväldigande Bachkonsert då han, starkt inspirerad men tekniskt skä-
ligen okunnig, satt sig ner att komponera ett sjusatsigt Oratorio du
Caluaire. Och den tanken fanns nog med i bakgrunden när han något
längre 'fra;m 

- 
i opposition mot ett programmatiskt förhädigande av

jazzen och den enkla music-hall-stilen 
- 

förklarade sig dyrka den sym-
foniska tonkonsten i dess allra strängaste och mäktigaste yttringar. Det
var på detta plan 

- 
med Sebastian Bach som dominerande förebild 

-han ville odla sin begåvning och om möjligt göra en vägande insats i det
moderna musiklivet. Också han tyckte sig väl i vissa sammanhang kunna
dra nytta av impulserna från de hetsigt >svängande> orkestrar som fört
över jazzen på europeisk botten; också han kunde ibland koppla av och i
lätta, ljusa, ja, rentav upprymda stycken ta sin konst som på lek. Men i
grunden var han redan som ung mycket allvadigt sinnad och inriktad
och beh<;vde inte bruka våld för att samla sina musikaliska tankar kring
ett stort och upphöjt ämne.

Musiken till Le roi Dauid. skrev Flonegger sålunda alltigenom på inspi-
ration, utan tvång och utan hämningar. Och tack vare sin spontana,
otvungna inlevelse i den bibliska stämningssfären lyckades han med denna

dramatiska fresk ge den solenna oratorieformen ny giltighet och ny slag-
kraft för en modern publik. Till en början förbundet med en scenisk

handling, och i det instrumentala avpassat för en mycket liten ensemble,

omdanades verket nämligen snart nog till ett mera regelrätt oratorium
med en fullständig symfoniorkester som komplement till den mäktiga kö-
ren och med ett berättarparti som förklarande länkar samman de olika
episoderna ur Davids liv; och i denna reviderade upplaga, som en >sym-
fonisk psalm,> för konsertsalen, gick Le roi Dauid. triumferande ut över
gränserna, från land till land.
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Av rent formella skäI, dvs. på grund av vissa 
- 

som han tycker 
-betänkliga ojämnheter i partituret, förhåller sig tonsättaren själv numera

rätt kritisk mot sitt ungdomliga genombrottsverk. Men det finns de som

inte tvekar att räkna detta inspirerade och föga konventionella oratorium
som en av vår tids klassiska musikskapelser. Detta därför att det inte
åldrats, inte tappat bettet som så mycken annan modern tonkonst från
1920-talet. Lät vara, att det i viss mening är eklektiskt, att det utom
reflexerna av den imposanta förebilden Bach rymmer tydliga efterklanger
av bl. a. Debussy och Stravinskij och t. o. m. \flagner 

- 
som helhet har

det likafullt en individuell prägel. Och som helhet verkar det med sin

heta puls och sitt äkta patos alltjämt intensivt levande och gripande.
Med Le roi Daui.d bröt Arthur F{onegger alltså definitivt igenom som

den starkaste och djupast inspirerade konstnären i gruppen Les Six. Det
oratoriet var hans första mogna verk i stor skala. Och det var 

- 
om vi

bortser från inte bara förtt antydda försök med en passionsstudie utan
även en Cantique de Paques (191S) och scenmusiken till Max Jacobs my-
steriespel La mort d.e Sainte-Almöenne (t.å.) 

- 
tillika hans första verk

med religiös ton och innebörd. Det skulle emellertid inte bli det sista.

Honegger hade nu funnit sin personliga linje som biblisk tonsättare och
ville gärna föra den vidare. Ett tillfälle erbjöds 192r, dA Ren6 Morax
föreslog att de på nytt skulle samarbeta, denna gång med en musikdra-
matisering av Judits bok, och så tillkom oratorieoperan luditb, vari kom-
ponisten ytterligare individualiserade sin dramatiska stil och med en mäsca-

res handlag skapade slående kontraster mellan det lyriska centralpartiet
och körens dynamiska tonsvall. Samma år fick han också en ny beställ-
ning på musik till ett mysteriespel L'itnpöratrice aux rochers (även kal-
lat [Jn miracle de Notre-Datne). Men det riktigt stora tillfället att göra

något lika måttat som La roi Dauid kom dock inte förrän Paul Claudel i
slutet av 7934 förelade honom texten till leanne d'Arc au bfi.cber.

Arthur Honegger 
- 

till börden tysk-schweizare, fast född och upp-
vuxen och för alltid fastrotad i Frankrike 

- 
är till sin bekännelse pro-

testant, men ingen musiker skulle kunnat samarbeta mera självfallet eller
mera inspirerat med den katolske diktaren Claudel än just han. I
stilen en utpräglad expressionist. var han med sitt rörliga temperament,
sin visionära fantasi och sin känsla för drastiska antiteser utomordentligt
väl skickad att omsätta de claudelska bilderna i klanger, och denna kon-
genialitet har sedermera bestyrkts i ytterligare ett team-work, La tlanse

iles ntorts (1939) och i den musik Honegger skrev för Jean-Louis Bar-
raults inscenering av det planetariska dramat Le sou,Iier de satin (1943).
När Ida Rubinstein 

- 
den outtröttliga teaterartisten som med sin trang
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till självhävdelse gett upphov till en hel rad musikdramatiska och koreo-
grafiska verk 

- 
förde samman Flonegger och Claudel att göra en drapa

om Jeanne därc, hade hon tydligen klarare begrepp om vilka konstnärer
som kunde passa ihop än den gången hon drev en nyansernas mästare som

Debussy att gä i par med d'Annunzio för en framställnin g av Le rnartyre
de Saint-Säbastien.

Texten till Jeanne d'Arc au bå.cber blev för Honegger en högst incite-
rande läsning, inte minst för dess rikedom på direktiv av samma art som

denna för själva upptakten: >Man hör en hund yla i natten. En gång.

Två gånger. Andra gången stämmer orkestern in i ylandet med ett slags

snyftning eller ett kusligt skratt. Vid tredje tjutet infaller kören. Så

tystnad. Därpå Nattens Röster som ett sus genom skogen, vari möjligen
kan inblandas en svag framtoning av trimazo-sången och glimten av en

klar näktergalston. Så tystnad igen och några takter av smärtfylld medi-
tation. Därefter på nytt kören, dämpat nynnande. Crescendo. Dimi-
nuendo. Så Rösterna, fullt tydliga: Jeanne, Jeanne, Jeanne.> Claudel hade
under utspinningen av de visioner och stämningar som Jeanne d'Arc und-
får och återupplever på bålet i Rouen inte stannat vid det åskådliga,
utan oavlåtligen tänkt efter var och hur tonerna skulle öka suggestionen

- 
och darfor kunde han också ge anvisningar om den musikaliska illumi-

neringen så precisa och detaljerade att komponisten knappast ett ögon-
blick behövde söha sina klangfärger och accenter. Att Honeggers grepp
har blivit om inte kraftigare så i varje fall djårvare än i Le roi Daui.d
beror således i icke ringa mån på diktaren. Ty i texten finns de mer eller
mindre givna, motiven för alla hans infall och effekter, de drastiska såväl

som de mera subtila 
- 

f0r de groteska inslagen av jazzrytmer och vulga-
rismer i skildringen av rättegången och av massans hätska reaktioner
mot den f.ängna likaväl som för utnyttjandet av barnaröster i de skira
vårstämningarna och i den korala epilogen, for infällnin garna ay grego-
riansk sång och gammalfranska folkvisor, för de högtidligt maningsfyllda
klockklanger som gång på gång mängs in i det dynamiskt skiftande ton-
flöder, for de pastorala melodierna från ljusa träblåsare såväl som far de

fräna dissonanserna från det massiva blecket och de våldsamma stegring-
arna i kör och orkester tillsammans.

Även om F{onegger hade ett aldrig så fast stöd hos diktaren, när han
komponerade detta verk, innebar det dock något av ett experiment med

denna blandning av de mest olikartade element och skrivsätt, av inveck-
lad kontrapunktik och enkel monodi, av gammalt och nytt, översvinnligt
och populärt, tragiskt och burleskt. Tonsättaren har senare gjort något
liknande i La danse des morts, men Jeanne d'Arc au bfi.cber var praktiskt
taget hans första effektiva prov i denna speciella genre, som med sina
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direkta anknytningar till det medeltida mysteriespelet ligger något vid
sidan av linjen från Le roi Dauid.. Att han lyckades därmed 

- 
och det i

så hög grad att detta verk blivit ett av hans märkligaste 
- 

berodde givet-
vis på hans uppdrivna känsla för det monumentala, Han kunde verkligen
foga ihop de disparata beståndsdelarna till ett helt. Om än till samman-
sättningen ytterst heterogent ar d,et dramatiska oratoriet om Jeanne d'Arc
faktiskt som gjutet i ett block.

När Honegger och Claudel våren 1938 kom till Basel för att övervara
verkets schweiziska premiär, ingick i deras dagsprogram även en rund-
vandring i stadens konstmuseum, där de framförallt ägnade sin upp-
märksamhet åt Holbeins berömda dödsdansgravyrer. >Vilket härligt ämne
för ett oratorium!> utbrast plötsligt Claudel 

- 
och därmed var en grund

lagd fOr fortsatt samarbete. Texten till det nya oratoriet fogade diktaren
huvudsakligen samman av valda stycken och verscitat ur bibeln, men
på vissa punkter sprängde han in parafraser av egen uppfinning. Det cen-
trala i La danse des tnorts blev Hesekiels profetiska vision av hur Gud
av dödas ben på nytt skapar levande människor (Hes.37), och dess

evangeliska perspektiv markerades särskilt starkt i verkets sjätte sats:

Espörance dans Ia croix. Med en text som denna appellerade Claudel di-
rekt till Honeggers allra djupaste instinkter som biblisk tonsättare, och
musiken flödade också till med samma ursprungliga sving som i skild-
ringen av kung David och i mysteriespelet om Jeanne d'Arc.

En av Floneggers biografer har hävdat att om feanne d'Arc au b'rtcber
kan liknas vid en katedral sä är La d,anse des rnorts dess krypta 

- 
och

denna något tillspetsade metaforiska karakteristik är onekligen rätt. träf-
fand,e. Den påvisar både sambandet och skillnaden mellan de bägge ver-
ken. Dödsdansoratoriet är inte alls av samma omfång som drapan över
flickan från Domrdmy, har inte en så monumental välvning och företer
inte heller samma rika prismatiska färgspel. Men om än mörkare och
trängre, mindre kolorerat, mera komprimerat, år det dock delvis utarbe-
tat i samma maner och med ungefär lika skarpa kontrastverkningar. I
den sats t. ex. som skildrar själva den makabra dansen har Honegger så-

lunda på nytt excellerat i en våldsam groteskstil: vokalsatsen år hår för-
delad på två körer, och medan den mindre av dem enträget och entonigt
upprepar orden >minns, o människa, att du är ande, att kroppen år f.ör-
mer än klädnaden, själen förmer än kroppen, ögat förmer än ansiktet
och kärleken förmer än döden>, repeterar den kontrapunkterande huvud-
kören ännu mera enträgsg 

- 
esl ettrigt parodiskt 

- 
nägra fraser. ur

ett par kända franska dansvisor, den revolutionåra La Carmagnole och den
mera idylliskasur le pont d,'Auignon. Det hela låter på decta sätt som ett
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förtvivlans hånskratt inför det jordiska panoramat. Men i satsen omedel-
bart direfter 

- 
en ödmjuk åkallan till Gud om förbarmande 

- 
har

tonsättaren gett form åt en av sina allra finaste ingivelser och för bary-
tonsolo och orkester spunnit ut ett Larnento så innerligt i tonen och så

lysande skönt och ädelt, att det utan tvekan kan kallas sublimt. Starkare
än här har Honegger knappast någonsin övertygat om sin religiösa in-
spiration, sin kraft att bedja i toner.

I följd med La d.anse des morts komponerade han på beställning musi-
ken till den dramatiska text som författaren Denis de Rougemont
skrivit som äreminne över ett schweiziskt helgon: Nicolas ile Flue, och
under de pressande krigsåren 1940-41 utökade han sin sakrala alstring
med tre psalmer ur Psaltaren (34, ll1 och 138). Flans omedelbart efter
kriget tillkomna tredje symfoni är däremot trots sitt namn, Sltmpboni.e
liturgique, inte att betrakta som en utpräglat sakral komposition. Genom
att dess tre satser betitlats Dies irae 

- 
De prolundis clamaui 

- 
Dona

nobis pacern 
- 

ger den visserligen mycket bestämda associationer till den
katolska själamässan, men själva musiken har inte någon kyrklig prägel,
visar tematiskt ingen som helst anknytning till den gregorianska sången

och verkar inte heller på annat sätt rituell eller kultisk. Till en stor del
ger symfonien närmast intryck av naturalistiskt måleri. Första satsen låter
som en skildring av krigsmaskineriet i full aktion, finalens fredsbön
tränger sig på som en högljudd uppfordran från en taktfast marsche-
rande deputation, och för en åskådlig fantasi kan eventuellt också den
långsamma mellansatsen bli till en bild: av en rykande ruinstad i sol-
uppgången. Den bärande stämningen i just denna sats är emellertid för-
tröstan, och här såväl som i den skira epilogen med dess lika vädjande,
lika bevekande tonfall lyser det ganska tydligt fram varför Flonegger
kallat symfonien >>liturgisk>. Till sin innersta kärna är den trots allt en
trosyttring och en åkallan, en vädjan till Guds barmhärtighet och etr
uttryck för känslan ay att. bortom en blödande värld finns den frid som
!atar.

, Knjsa Rootzån

II-523o72 Credo. 33:e årg Nr 3-4. r95z lt3



KÄTOLICISMENS STÄLLNING
I SVERIGE'

f frag" om katolicismens ställning i Sverige måste man ta i betraktande
I den subtila skillnad som finns mellan svensk syn på den Katolska kyrkan
och de bägge andra skandinaviska ländernas sätt att se på samma före-
teelse.

Redan numerärt är katolikerna i Sverige procentuellt underlägsna tros-
fränderna i Danmark och Norge. Av Sveriges 6986 180 invånare är en-
dast 18I00 katoliker (enligt en av St. Ansgar's Scandinavian League i
New York nyligen publicerad statistisk rapport). Men av dessa utgöres
minst tiotusen av utlandsfödda katoliker, som efter det andra världskriget
funnit en fristad inom Sverige och verkar här-som kroppsarbetare eller i
manschettyrken.

Kanske redan av denna orsak är den kulturella och sociala positionen
hos majoriteten av de svenska katolikerna underlägsen den katolikerna i
de andra skandinaviska länderna innehar. För att ta ett exempel existerar
inom den svenska adeln inte en enda katolsk familj från före reforma-
tionen. Den katolska litteraturen i Sverige, liksom den periodiska pressen,

är numerärt tätaligare och står, trots enstaka lysande undantag, också
konstnädigt sett lägre än i grannländerna.

lf.räga om religiös tolerans sätter den svenska demokratin en ära i att.
visa sig fÅ fÅn alla fördomar, och på omkring 100 år har ingen svensk
medborgare rönt förföljelse för sin religiösa tros skull. Men likgiltighet
och underskattning är kanske ibland ett hårdare kors att bära än den
gamla handgripliga forfoljelsen. Det synes också i många fall som om
en svensk medborgare, vilken övergår till den katolska tron, hade låttare
för att väcka landsmännens animositet, än om han blir t. ex. sjundedags-
adventist eller mormon! Har han eller hon sedan ett s. k. namn på något
fålt år det regel snarare än undantag, att pressen slår larm och drar fram
det gamla spöket >den katolska faranr> i spalterna, dlr det sedan parade-
rar längliga tider framåt. På senare är har förekommit ett antal konver-
sioner till katolicismen inom intellektuella kretsar i Sverige och det num-
mer man gjort av detta motsvaras ingalunda varken av konvertiternas
antal eller deras kulturella inflytande.

För att förstå den instinktmässiga, känslobetonade aversion mot den
katolska tron som man ofta möter i Sverige måste man, som jag redan

' Radioartikel för Vatikanens Radio av Anna Lenah Elgström, tryckes ilJnitas' engelsk-
språkiga edition, organ för >>Unitas Association>>, Rom. översättning från förf:ans engel-
ska manuskript,
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nämnt, ta med i räkningen att den svenska synen på katolicismen är
förbunden med mera komplicerade faktorer av nationell stolthet och
historiska traditioner än som år fallet i de andra skandinaviska länderna.
Det var Sverige, och inte de två and.ra, som på i600-talet svingade sig upp
till att bli en stormakt på kontinenten genom sin segerrika insats som

Lutherdomens främsta förkämpe i nordliga Europa.
Den kände fransk-engelske författaren Hilaire Belloc har i en essay

framställt den svenske nationalhjälten Gustaf II Adolf, som endast en
legoknekt, betald av kardinal Richelieu. För en svensk läsare måste en
sådan uppfattning te sig mer än lovligt naiv och enkel. Från sitt lands
historia har han lårt att >Guldkonungen från Nordenr> och hans folk
var ett i sin övertygelse att Sveriges framtid som ett fritt land var be-
roende av protestantismens seger över katolicismen. Redan under Luthers
livstid omfattade flera ledande svenska män hans satser med vitglödgad
iver. Då Gustaf II Adolf ännu i blomman av sin mannaålder fOll vid
Litzen i strid mot den tyske kejsarens trupper cementerade han så att säga

med sitt blod sitt folks trohet mot protestantismens sak för århundraden
framåt.

Sedan dess har alla unga svenskar fätt lära sig i skolan att protestan-
tism och svensk frihet är en och samma sak medan katolicismen betyder
beroende av allehanda sinistra kontinentala intriger. Men det är inte endast

Odhners svenska historia och andra sådana läroböcker, som bibringar dem
denna uppfattning, utan också de författare för ungdom, som t. ex. Star-
back och Topelius, i vilkas romantiska historiska skildringar varje katolsk
präst är en förtäckt mördare med en dolk under kappan.

Skämt åsido, var dock Sveriges segrar som en första-rangs-makt inom
Europas politik under 1600- och en liten tid av 1700-talen inte helt av

godo för landets framtid. En framstående svensk vetenskapsman, inter-
nationellt berömd som bibliograf och utforskare, framf& allt av Birgitta-
traditionen, brukade under sin livstid ofta utbrista att >den främsta olycka
som drabbat Sverige i historisk tid är reformationen>>. Han var religiöst
indifferent och med ,>olycka> menade han en kulturell sådan. FIan ansåg

att, reformationen skurit av trädarna mellan hans land och den stora mel-
lan- och sydeuropeiska kulturen och lämnat Sverige isolerat i en atmosfär
av självbelåten insularitet. (Jr denna bröt sig landet inte verkligt ut förrän
under 1800-talets stora industriella revolution, då Sveriges stora natur-
liga resurser tillsammans med dess folks talang för teknik och organisa-
tion, gav dec den plats det nu har bland väddens rwell-to-do>-nationer.
När utlänningar hör ordet >>Sverige> är deras första reaktion också före-
ställningen: ,rhög standasd; 

- 
framför allt hog materiell levnadsstan-

dard.
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Sverige är också i sanning ett lyckligt land, som vunnit sociala refor-
mer och rättssäkerhet för sina medborgare utan de blodiga omvälvningar
andra länders massor oftast tvingats att tillgripa. Här är inte platsen att
analysera om denna lyckliga moderation är resultatet av det svenska fol-
kets förkärlek for >the Middle Vay>>, den anda av >laisser faire>, som
fostrats efter sekler av individualistisk frihetskärlek inom folkets alla lager
och klasser 

- 
eller om den avgörande faktorn varit den långa tid, under

vilken ett moderat socialdemokratiskt parti, i teorin baserat på en marxis-
tisk plattform men i realiteten utvecklande sig efter småborgerliga linjer,
suttit vid landets styre. Måhända det ena kommer sig av det andra och
tvärtom!

>Men Människan lever ej av bröd allena.> Män och kvinnor, som ser

litet längre ån bara till nosen i mattråget, har nu redan länge känt sig

bekymrade över den andliga fattigdomen mitt i det materiella överflöd
Sverige äger. Under socialdemokratins genombrottsår inspirerades ledarna
för massornas kamp av en hänförelse för rättvisans och frihetens ideal
som ägde något av religiös trosglöd. Nu, då deras söner och arvtagare
vunnit striden, tycks det som om den målmedvetna kraft, vilken burit
upp fädernas kamp, övergett dem. Med landet så att säga i sina händer
tycks dessa nya män liksom se sig omkring efter nya idöer och nya män-
niskor, mäktiga att fylla de gamla formlerna med nytt liv.

Än så länge söker och forskar de fåfängt. Den svenska demokratin är
till foljd av detta just nu rätt formell, rått byräkratisk. Dess kulturpro-
gram är valhänt och utan insikt om den homogenitetens ande som måste
bära upp varje verHig kulturell manifestation. En anda av likgiltighet
för andliga värden, av brist på insikt om deras vikt och oundgänglighet
breder istället ut sig på alla fålt 

- 
en indifferens och en trött skepticism,

som är så mycket egendomligare, som Sverige inte drabbats av krigets
olyckor och den unga generationen dårför besparats de bittra desillusioner
som följer i dess spår!

Det hoppfullaste tecknet just nu finner man därför kanske just i den
desillusionerade otålighet, som utmärker speciellt de ;'ng1" bland de in-
tellektuella. Sådana intellektuella existerar, tack vare det svenska samhäl-
lets struktur inom alla klasser och läger. Särskilt ofta hör man från in-
telligenta unga arbetare av denna typ den halvt sorgsna, halvt vredgade
frägan: >Var det inte mer? Är det där allt som vi vann?> Äldre personer
kanske finner denna attityd gentemot de segrar som arbetarklassen vun-
nit, otacksam mot de gamla kämparna? Men för min egen del och som

- i någon mån förut 
- 

en av dessa kämpar, känner jag att denna rast-
löst frågande ande är ett hälsotecken. Dess ifrågasättande av de värdens
verkliga kvalitet, som arbetarrörelsen vunnit, är endast en transformation
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av den äldre generationens tro på rättvisans och frihetens ideal. De trodde
sig ha vunnit seger för detta genom att säkerställa bättre materiella villkor
för massorna. Då levnadsstandarden h<;jdes och rättssäkerheten tryggades
for låg som hög, skulle, trodde de, de andliga värdenas triumf följa lika
säkert som B. följer A.

>Vhere there is no vision the people perish>; den rastlösa skepticism och
det ångestfulla vemod, som ger sig tillkänna hos de bästa av den unga ge-
nerationens kulturella förespråkare, framför allt inom litteraturen, är än
en gång endast ett uttryck för den eviga mänskliga trångtan, den helige
Augustinus uttrycker i sina märkliga ord: >Vårt hjärta år skapat. för dig,
O, Gud, och det är evigt oroligt innan det finner frid i dig.>

Redan länge har filosofi och metafysik innehaft ganska tillbakasatta
platser inom modern svensk kultur. Termerna >mystisk> och >mystiker>
har varit nära nog synonyma med ogillande och förakt. Numera finner
man däremot att de unga inom litteraturen använder sig av dem i alla
möjliga sammanhang ofta, det är sant, utan större känsla för deras reella
värde och innebörd. Men hur skulle de unga också kunna ha en sådan?

Den stora katolska mystikernas värld är ännu en tillsluten bok far denna
generation, likaväl som för dess fäders och mödrars.

Ett annat hinder är den brist på träning för logiskt tänkande och
känsla f<;r idder som sådana, vilka är en följd av långa års inriktning på

enbart empirisk vetenskap och tekniskt applicerbar kunskap. Den latin-
ska och även, fast i mindre grad, den anglosaxiska kulturen har aldrig så

fullständigt släppt förbindelsen med den rena tankens område som den
i hög grad praktiskt inriktade svenska kulturen gjort. Det är också ka-
rakteristiskt nog främst genom moderna franska men även i någon mån
engelskspråkiga katolska författare: Mauriac, Maritain, Bernanos, Julien
Green, Simone Veil, Graham Greene, Thomas Merton och andra, som de

unga svenska förfafiarna fått en glimt av ett helt annorlunda universum
än den utilistiska hemmavärlden öppnar för dem.

De använder sig av denna nya tankevärlds termer, av religiösa och även
katolska symboler och tankar, ibland utan djupare mening eller känsla,
det är visserligen sant. Men ibland ser man en och annan gå vidare, gå

hela den långa törnströdda vägen fram, som leder tillbaka till den sanna
tron. Den vägen är inte latt; då man sedan går till sin gamla plats inom
den moderna svenska kulturen, känner man det som gick man tillbaka
till sitt barndomshem efter en jordbävning. Ingenting är längre att finna
på den gamla kära plats, där man en gång ägde det.

Inte under om somliga föredrar att stanna på halva vägen i den ritualis-
dska rörelse, som under senare är gjort sig märkbar inom den svenska
statskyrkan, en rörelse som närmar sig den anglikanska romanismen. Det
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är ett tidens recken under denna förändringens tid atr denna ritualis-
tiska riktning flockat sig kring Den heliga Birgitta, som en medelpunkt
och ett baner. En grupp inom den kallar sig Societas Sanctae Birgittae och
håller liturgiska fester i helgonets stad, Vadstena, inom hennes egen 81å-
kyrkas murar. Men i samma lilla stad, ett srenkast från Helgonets kyrka,
existerar ett verkligt birgittinkloster med sysrrar, som tillhör den nya gre-
nen av den gamla Ordo Sanctissimi Salvatoris, vilken den heliga Birgitta
grundade på 1300-talet.

Jag skriver dessa rader i Sankta Birgittas hus vid Piazza Farnese i Rom,
det hus, där hon skrev så många av sina >Revelationesr>, där hon bad och
arbetade för den helige Faderns återkomst från Avignon och där hon
slutligen dog i ett litet rum, som bibehållit sin ålderdomliga karaktår frän
hennes tid, fastän eller kanske just emedan det sedan apterats till ett
kapell där präster frän alla länder och av allå raser varje morgon läser
den heliga mässan.

Medan jag skriver detta hör jag mässans toner och föreställer mig hur
denna den katolska kristendomens samhörighet, förenande svart och vit,
asiat och europ6, skulle ha förvånat och glatt henne, som på sin tid inte
ens kände till dessa nya världars existens men i andanom såg den himmel-
ska enighet, av vilken den katolska samhörigheten här på jorden är en
symbol. Från koret hörs systrarnas sång på det sätt stiftarinnan förordnat
att också hennes mäktiga kyrka skulle byggas: >>av slät gärning, ödmjuk
och starkr, 

- 
det är sällsamt att tånka pä att den oavbrutet sjöngs så i

mer än femhundra år.
Genom Guds sällsamma råd har den heliga Birgittas hus kommit till-

baka i hennes ordens händer. Denna orden har återigen blivit pånyttfödd
i Italien och Sverige, likaväl som buren ut i tre andra länder, sä fjårtan
frän varandra, som Indien och Schweiz genom den svensk-amerikanska
kvinna, Moder Elisabeth, vilken ännu, fast över 80-årig, med mild och
fast hand leder arbetet inom den nya grenen på det gamla fruktbara
trädet. Alla de åtta husen av denna gren av O. S. S. är förenade under
Moder Elisabeth som generalabbedissa och sorterar direkt under den He-
liga stolen. Deras speciella mission är bön, kontemplation och kärleksverk,
inte minst bön for kristendomens återförenande. Detta stora verk för
kristen enhet främjas ytterligare genom att >IJnitasassociationen> här har
fått sig ett kontor upplåtet för sin central och att Franciskanerna av den
heliga Försoningen2 d* ger ut sin engelskspråkiga upplaga av >LJnitas>>.

2 Society of Atonement vid Graymoor USA var ursprungligen en anglikansk organisa-
tion för bön om kristenhetens återförenande. Är 1909 övergick dess stiftare och ledare,
father Paul av Graymoor, till katolicismen med hela sin organisation. Efter studier vid
ett fransiskanskt college prästvigdes han och fortsatte till sin död 7940 ^tt leda sin
organisation. Med påven Benedictus XV:s approbation tog han initiativet till den numera
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Den heliga Birgittas hus har alltså blivit en rik skattkammare av ka-
tolska böner och katolskt arbete, samtidigt som den är ett centrum för
svenskarna i Rom. Två gånger om året, på Annandag jul till Benedictione
och likaså på Den heliga Birgittas dödsdag, infinner sig här hela den
svenska kolonien med ministern och legationen i spetsen, för att efter
slutad gudstjänst sammanträffa i systrarnas stora sal överst i huset till en
otvungen svensk sammankomst. Varje dag under de månader jag nu till-
bragt i den heliga Birgittas hus, Casa di Santa Brigida, som det kallas i
hela Rom, har jag sett landsmän, som kommer på turistresa till Rom, i
tusental per vecka strömma till klostret för att se det stora svenska helgo-
nets dödsrum-kapell med de två angränsande rummen 

- 
ett av dem,

hennes dotters, S:ta Katarinas kapell och ett mindre förrum, vars hela
dekoration är densamma som på helgonets tid.

FIur ofta har jag inte sett dessa svenskar, som ännu är skilda från sina
förfaders kyrka, komma ut ur den Heliga Birgittas lilla våning, sådan

den ännu bär spår av den tid, vari hon levde, och hört dem med tärat i
ögonen försäkra de svenskspråkiga systrarna, som visat dem kapellet,
aft d.etta, det var ändå höjdpunkten på deras resa! lJtan tvivel känner
de ofta en djup hemlig längtan att kunna helhjärtat deltaga i de böner,
som ständigt stiger upp från detta rika skactkammarhus, som ännu bär
hennes prägel och fylles av hennes anda som gav hela sitt liv för att stärka
den katolska tron i Sverige och för att hela det sår, som hans ställföre-
trädares bortvaro från S:t Peters stol tillfogat Kristi mystiska lekamen.

Anna Lenab Elgströut

HUGO BÄLLS VÄC

E u gen E g ger: Hugo Ball, ein V/eg aus dem. Chaos.

Olten 19i1, Otto Valter.

191I lämnade en ung tysk filosof, Flugo Ball, Tyskland och drog sig
över till det fredliga Schweiz. Han hade publicerat en ofta citerad av-
handling om Nietzsche, i vilken han hyllade >>den förste immoralisten>.
Han var fascinerad av Nietzsches kulturideal under Baseltiden, vilket han
uppfattade som ett frigörande av lidelserna och drifterna och dessa nya

allmänt Lända böneoktav för kristenhetens återförenande som hålles sedan i909 framför
alit av anglosaxiska katoliker världen runt.
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bindning genom en fri men disciplinerad konst. Han accepterade Nietz-
sches dröm om ett naturens fria spel, otuktat av moral, vilket skulle samlas

i hög konst. FIan såg, att Nietzsche räknade med en lakun efter moralens
förintande och delade hans mening, att denna måste utfyllas med en ny
konst. Hugo Ball fattade beslutet att i sitt liv förverkliga, vad Nietzsche
proklamerade:

>Nietzsches ideal var en konstens tidsålder, utvecklad ur ett förintande
av allt, som stod i vägen för detta ideal.>>

I detta syfte kastade han sin akademiska karriär och ägnade sig åt konst
och teater, skrev också ett par skådespel och propagerade för den nya
konstepok, som skulle ersätta religionens och moralens tidsålder. Man kan
emellertid redan nu observera en självständig nyans hos den unge anar-
kisten. Han fascinerades av Frank Vedekund men indignerades över att
denne accepterade den rena nihilismen. FIan skrev vid denna tid:

>Det fattas en de individuella och sociala värdenas rangordning. Manus
lagbok och den katolska kyrkan kände en gång andra graderingar än de

som nu är dominerande. Vem vet numera, vad som menas med gott och
ont? Nivelleringen är världens ända.>>

Ball ville alltså >slå världen i ansiktet> på samma chockerande sätt som
Vedekind, men han var från b0rjan aldrig hågad att acceptera endast
upplösning. Han försökte som regissör spränga den samtida teaterkonsten,
vilken han uppfattade som impressionistisk, och kämpade i stället {ör en
expressionistisk teater. (Han beundrade redan nu Claudels Annonce faite
å Marie.) Ffans mästare var futuristerna, och han greps starkt av Kan-
dinsky:

>Vad som upptog denne, var samhällets nyfödelse genom ett enande
av alla konstnärliga medel och makter. FIan försökte sig icke i någon
konstform utan att gå alldeles nya vågar, obekymrad om spott och spe.

/.../ }J.ans yttersta mål var att genombryta konventionen och uppvisa,
att världen fort{.arande var lika ung som på den första dagen.>>

Ball ville själv något liknande.
F{an kom till fronten under första väddskriget och blev genast anti-

militarist. Han lämnade nu teatern 
- 

ds1 kunde aldrig nå fram till hela
samhällets omgestaltning. I stället närmade han sig politiken. Han tog
våldsamt ställning mot dels den tyska statsformen, dels dess underliggande
teori, kantianismen. Hans mål blev nu icke att skapa konst utan att >re-
presentera>, dvs. själv vara det nyskapade elementet. Han kunde icke ut-
härda det stridande Tysklands atmosfär utan flydde till Schweiz. En av
hans dikter från denna tid börjar:

>Jag älskar icke dödskallehusarerna
och icke mörsarna med flicknamn. . .>
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I Zirich 
- 

å;r han under många år led den svåraste materiella nöd 
-

blev han cladaist. Veterligen har ingen intelligentare försvarat denna egen-

anade konstform. Han ville avvånja sig från alla lyriska känslor: >lJu
gäller det att skriva oangripliga satser.> Han avstod från begrepp och

satslogik, han inskränkte sig till rytm och ordmelodi, han frågade sig,

om >icke ordet, begreppets bärare, i princip skulle kunna ersättas av ett
annat uttryck>, och hälsade med glädje Marinettis samtida experiment.
Han kostymerade sig till ett slags pappersprofet och föreläste dikter av

denna art:

ombula
take
biti
solunkula

tabla tokta takabla
taka tak
tebubu m'balam
tak tru-u, , .

Han ville borra sig in i ordens >innersta alkemi>, han ville förstöra
språket som >socialt organ>, i hopp att därigenom ,>de skapande krafterna
skulle främjas>.. Han skriver:

>Vi försökte förläna de isolerade vokablerna en besvärjelses hela makt,
en stjärnas glöd. Och sällsamt nog 

- 
den magiskt laddade vokabeln fram-

besvor och födde en ny sats, som icke var begränsad eller bunden av
någon konventionell mening. Våra försök snuddade vid områden av filo-
sofi och liv, om vilka vår ack så förnuftiga, gammalkloka omgivning inte
låt ana det ringaste.r>

FIan var med om starten av >Cabaret Voltaire> i Zörich; andra bidrags-
givare var Tristan Tzara, Marinetti, Kandinsky, Apollinaire och Ko-
koschka.

Ball, som i fullkomligt klara, ja skarpsinniga essayer analyserade sina

egna experiment, fann emellertid, att han stod inför nya möjligheter men
också nya risker: det var icke alltid så lätt att åstadkomma denna >pneu-
matiska uppladdning,, av vokablerna 

- 
man hamnade lätt i bluff, i tom-

het och nihilism. FIan, som själv en gång skrev: >Gud är död. En värld
har brutit samman. Jag år dynamit>, greps av samma oro som vid mötet
med Vedekind: visserligen rev han ned, vad som var tomt och ruttet 

-men vad kunde han sätta i dess ställe? Han hade propagerat för en ut-
veckling, som skulle omfatta 1. de gamla, döda formernas sprängning.
2. de skapande krafternas hänsynslösa frigörande. 3. deras nya discipli-
nering i konst. Men disciplineringen uteblev 

- 
ofta. Detta förde till att

den hänsynslöst ärlige och konsekvente Flugo Ball lämnade dadaismen 
-Htilsenbeck tog den i stället till Tyskland, Tzara till Frankrike.

I stället samlade han sig till en stor uppgörelse med >den tyska intelli-
gensen)>, en kamp mot universitet och vetenskap. 1919 utkom boken,
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vilken Hermann Hesse kallat en av vår tids viktigaste tyska böcker. Syftet
var att döda den tyska statsidd, vilken själv hade dödat den tyska tanken.
Det räckte icke med att genom kriget >die preussisch-deutsche Villkiir-
herrschaft> hade störtats, det gällde att komma åt de bakomliggande, onda
krafterna, som komprometterat tyskheten i världen. Bakom det nya Tysk-
lands kraftförgudning låS 

- 
svaghet: icke intelligens men brist på verk-.

lig övertygelse. Ball instämde i Dostojevskijs berömda ord om tyskarna:
>De är en nation, som har uttömt sina krafter, ty de bekänner sig till

en svärds-, blods- och våldsid6. De har icke den ringaste aning om vad
en andlig seger är, de skrattar ät detta med soldatens brutalitet.>>

Den tyska kulturen f<;ref<;ll honom utarmad, ja, tom; han citerade
Hölderlins förtvivlade sats:

>Es fehlt den Deutschen an allem!>>

Boken blev f<;rlojligad eller bojkottad. Tysk'land drömde om revansch,
icke om inre förnyelse. Ingen tysk grupp hade lust att acceptera Balls
anklagelse att tyskarna själva var skuld till sin olycka. Där våldet hade
misslyckats, skulle mera våld uppbringas. Marken bereddes redan nu för
hitlerismen.

Hugo Ball tvangs av dessa erfarenheter och av sin skräck inför Tysk-
lands andliga nöd att ytterligarc f&d,jupa sina perspektiv. Han grävde
sig ned till det religiösa planet. Han fastslog tre punkter:

1. Gentemot Luther, som ställt kyrkan under den politiska maktinne-
havaren, måste den andliga maktens supremati hävdas.

2. Gentemot Hegel, som förde in folket i en fatalistisk tro på >lagen>,
måste mystiken och konsten, inbillningens rike, återupprättas.

3. Gentemot Bismarck, som skapade >njutningsimperiet av fördelar och
våld>, måste hävdas offer och försakelse.

Hugo Balls grubbel över Tysklands skuld förde honom tillbaka till en
religiös-metafysisk frågeställning, och som alltid tvekade han icke att
själv modigt gå den väg han rekommenderade andrä:

>Vi har upplevat Satans rike. Vi kan åter tro, att det finns dj;vlar.
Vi har sett dem i arbete. Må vi nu göra Tyskland till ett Guds land. Vi
behöver bara etablera raka motsatsen mot allt det som vi såg omkring oss.>>

Hugo Balls andliga fördjupning fArde till omvändelse. Han konver-
terade. FIan skrev vid denna tid en sonett:

Gefangen q/ard ich auf der Himmelsleiter
und tief gefiihrt in nächtligen Rotunden.
Zermahlen war mein Herz in diesen Stunden
vom Glockentanze iiberirdischer Schreiter.

Zerrissen sah ich alle meine Kleider
und aufgedeckt den Purpur meiner \7unden.
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iå,5'iål:;"::l,I1Jili;,':ä,:::*o*'
Da lag mein Mund auf ausgestreckten Knien

,Io' l1li"? i:r ;:,[J:ff ::T.l",'::ft "
Ich fiihlte nur der grossen Fliigel Vehen.

l:i';;: Ji" ;'":*:r'f',ä 
"1"J 

Jii5. n "0."

Han såg nu, att det var reformationen som ursprungligen hade störtat
de värden han förgäves själv försökt rekonstruera. FIan blev alltså katolik.
Befrielsen blev våldsam. Plötsligt stod han icke mer ensam. Den förnyelse
han sökt bakom de sönderfallande orden, de sönderskjutna statsbild-
ningarna och filosoferna, fann han konkret i det andeliv soir bär kyrkan.
Han pånyttföddes som lyriker. Han såg, att människornas rätta före-
gångsmän icke är dadaisterna eller anarkisterna utan 

- 
helgonen, och

han skrev tre helgonstudier som han sammanfattade i boken Byzanti-
niscbes Cbristentutn (Johannes Klimax, Dionysius Aeropagita och Simon
styliten). Flugo Ball hade -velat. vara Nietzsches >immoralist)> 

- 
nu såg

han, att lösningen låg hos den >helige moralisten> Johannes Klimax. Det
undermedvetna skulle icke dionysiskt frigöras utan 

- 
helgas. Hos Dio-

nysios fann han den andliga hierarki han länge efterlyst. I stället för den
aktive anarkisten prisade han den skenbart passive, andligt oändligt mer
verksamme Simon styliten. Han skrev:

>>Socialisten, esteten, munken 
- 

alla tre är överens om att den moderna
borgerliga bildningen har ansvaret för undergången. Det nya idealet skall
hämta sina nya element från dem alla tre.r>

Flermann Hesse kallar boken >härlig>. Balls hustru skrev:
>FIan försökte att med hjärtat nyuppbygga, vad han tidigare hade

rivit ned med intellektet, med sina tankar. Lösningen pä alla sina problem,
lycka och frid fann han i den lilla bykyrkan, för vars dövstumma tjänare
han kände en speciell dragning.>>

Hugo Ball gjorde en märklig upptäckt. Hela den värld av hemliga
symboler, av omedvetna outnyttjade andliga krafter, av demoni och ande-
liv, som han hade försökt vinna kontakt med och fånga i expressionistisk
konst, var icke okänd 

- 
den var tvärtom föremål för ingående kunskap

hos kyrkofäderna! FIan var gripen av psykoanalysen 
- 

han återfann
alla dess element hos kyrkofäderna, i den första kristna kyrkans demono-
logi, 1a, i kyrkans exorcismpraxis. FIan ville nu samla sig till ett verk,
som skulle omfatta hela den spänning, ur vilken ljudmagin, kubismen,
futurismen och den hela den moderna konsten kastats fram 

- 
men han
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ville ställa denna spänning i en riktigare belysning: i skenet av kampen
mellan gott och ont, demon och ande. Den moderna konsten blev ur detta
perspektiv närmast infantil 

- 
men evigt ungt var kyrkans evangelium.

Han ville skriva om >>psykoanalys och exorcism>. Han blev i början av
tjugotalet intim vän till Hermann Hesse, som likaledes levde i schweizisk
exil, och skrev en berömd biografi över vännen. Men han drömde alltjämt
om sitt stora verk, där han skulle visa, att världshistorien behärskas av
kampen mellan Gud och djävul, och att alla de små erfarenheter, som
modern konst och modern dekadens gjort av demonism, är lekverk vid
sidan av de avgrunder, som redan kyrkofäderna lugnt såg in i 

- 
och

visste vägen ut ur. Biografien över Flesse blev hans första framgång, och
han fick tillfälle att i lugn studera 

- 
bl. a. i Schweiz' berömda kloster-

bibliotek, icke minst Einsiedeln. Men han led av magkräfta. Han sjuknade.
Ffan visste, att döden skulle komma och skrev en dikt, som börjar:

Das weisse Linnen leuchtet so rein,
Vielleicht, es könnte das deine sein.

Ver weiss, es mag dich morgen schon decken , . .

Hugo Ball dog, känd endast av ett fåtal, till sitt rätta värde uppskattad
endast av vännen Flermann Hesse, vilken i sin dödsruna skrev:

>Dina skrifter kommer en gång att räknas till de bästa tyska böckerna
i vår tid. Och när vi med djup sorg tar avsked av din dödliga person,
ser vi nästan med skräck, hur mycket av odödlighet den redan betyder
för oss. Du hai bedrövat oss djupt genom ditt stilla uppbrott ur denna
tvivelaktiga värld, men du har efterlämnat något oförgängligt. Av de
få, som verkligen kande dig, har ingen gått bort från din grav utan crr
tyst lö{te att bli dig värdig och att aldrig glömma din förebild.>

Hugo Ball 
- 

vilkens ädla ansikte vackert talar om hans sinnes renhet
och allvar 

- 
i1 sn historiskt viktig gestalt. Bland den moderna frigörel-

sens många profeter var han den ende som envist h<;ll fast vid plikten
att också bygg , där man rev, och sorn aldrig lät sig berusas av destruk-
tionens vällust. Detta gjorde hans väg mer än svår 

- 
han tvangs av

lydnaden mot sitt inre krav att ständigt svika kamrater, som nöjde sig
med lättare uppgifter.

När han väl var framme och, sent mognad, skulle samla sitt livs er-
farenhet i ett stort och myndigt verk, föll pennan ur hans hand.

Suen Stolpe
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GYLLENE BöCKER

>Gyllene böcker> utställes denna sommar på Nationalmuseum i Stock-
holm, sedan de förut har visats i Köpenhamn, illuminerade medeltida
prakthandskrifter, mest ur danska och svenska samlingar. Genom den
instruktiva inledning, som i"rl Nordenfalk, förste intendent vid museet
och initiativt^gare till utställningen, skrivit till den illustrerade katalogen

- 
allt ställes i vida horisont 

- 
s1i111111s5 man till stor förväntan. När

man vandrar frän glasmonter till glasmonter säger man sig snart: ett
enda besök räcker inte. Alltför rika är de utställda skatterna, alltför fina
och mångskiftande detaljerna, för mycken historia blir här levande.

Icke blott konstnären frän i dag, icke blott paleografen, icke blott
historikern tilltalas. Här kan man överhuvud taget ej fabliva kvar i
fackmannens kyliga distans. Av dessa vittnesbörd ur det förflutna be-
röres man som människa. Otte SkOld har rätt, når han i förordet till
katalogen säger: utställningen er för alla.

Namnen på de människor som har skapat dessa bokmålerier är okända
för oss. Men vi vet, att deras hjärta var likaså rikt som deras fantasi var
levande och deras hand övad. Och vi ser, när vi betraktar deras skapelser,
att grunden till deras skapande såväl som deras liv var den kristna tron.
Därför alltså kan vi i vår tid icke frambringa något så skönt 

- 
vi har

icke dessa tiders mänskliga fullhet och vi har förlorat deras enkla tro.
De >gyllene böckerna,> har icke kommit till på en främmande stjärna.

De är vitrnen för västerländsk humanitet och kristen kultur. Västerland

- 
det är vi, och kristendom 

- 
det är vi också, även om vi icke mera

skulle tro. Likt en som efter lång frånvaro återvänder till sina fäders
slxd 

- 
allt fu honom förtroget och han ser sig på en gång öga mot öga

ställd inför sitt eget j^S 
- 

så konfronteras vi ftän i dag med de gyllene
böckerna för ögonen med oss själva, med vårt eget hemland.

Det är riktigt: här presenterar sig Sverige och Danmark. Och det är
sant: utställningen är i böckernas värld en händelse av rang. Men den har
en ännu djupare betydelse: de >gyllene böckerna> är vägvisare för nu-
tiden.

Vad som här ligger utbrett för oss ur en gången tid, fu stort och rikt.
Begrundande ftägar vi oss själva: varför har så litet därav bevarats? Men
tröstande är att påminna sig om att vi själva kommer från den vädd vars
speglingar vi här ser framför oss. Om vi härstammar frän den, kan den
icke helt ha sjunkit, då kan dess djup icke helt vara igengrusat.

V. Köster
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KATOLSKA
Katolska kyrkans ställning

i Polen

Tidskrif ten La xie intellectuelle (mars
19f2) innehåller en initierad artikel av
Luc Retel om den katolska kyrkans läge i
Polen, som kan betraktas som en protest
mot den i vissa västeuropeiska kretsar rå-
dande uppfattningen, att den hittills 

- 
i

jämförelse med andra länder bakom järn-
ridån 

- 
priviligierade polska kyrkan borde

utnyttja det enastående tillfaller till mar-
tyrskap i stället Iör att upprätthålla en
viss modus uiuentli med den kommunistiska
staten. Vi sammanfattar hät nigra, a.v x-
tikelns huvudpunkter.

Först och främst tillbakavisas på det
kraftigaste anklagelsen att den polska ka-
tolska kyrkan skulle handla utan Vatika-
nens godkännande och att det polska epis-
kopatet vore isolerat både från det polska
folket och den katolska gemenskapen värl-
den runt,

I verkligheten rådde under hela efter-
krigstiden en fullständig överenssrämmelse
mellan de kyrkliga ledarna i Polen och
påvestolen, vilket senast kom till uttryck i
det hjärtliga bemötande som Polens pri-
mas, Stefan Vyszynski, fick i Rom på
våren 19J1. Enigheten är fullständig och
det finns inte någon anledning att frukta
några förändringar på den punkten.

Å andra sidan är det klart, art i den
nuvarande ytterst svåra situationen dc ka-
tolska ledarna bakom järnridån erhåller
mycket långtgående befogenheter av Vari-
kanen, vilket i hög grad gäller också Po-
len.

Utöver det harmoniska samarbetet med
Vatikanen är det intima och friktionsfria
samarbetet de polska biskoparna emellan
mycket viktigt och värdefullt. Detta fak-
tum underströks flera gånger av framlidne
kardinalen Sapieha under hans sista besök
i Vatikanen. Under hela ef terkrigstiden
har det i själva verket heller icke funnits
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någon röd >>kollaboratör>> bland de polska
biskoparna. Den för en tid sedan i kom-
munistisk press mycket omtalade >>konver-
sionen> av biskopen av Pomeriana, msgr
Kowalski, en framstående man och ansedd
thomist, har hek enkelt framtvingats i
fängelset med hjälp av bedövningsmedel.
Då biskopen efteråt blankt förnekade sin
egen >>bekännelse>>, gav myndigheterna vika
och har sedan dess övergivit hoppet att
skaffa sig blint lydande samarbetsmän
bland de polska biskoparna.

Det var i stor utsträckning den avlidne
kardinalen'Hlonds fört.iänst att de efter
kriget vakanta biskopsstolarna besattes med
män, som så utmärkt passade för sin upp-
gift. De lry^ biskoparna, med primas
Vyszynski i spetsen, är av förhållandevis
enkel härkomst, både fysiskt och psykiskt
mycket sega och uthålliga, begåvade med
utpräglat sinne för realiteter i förening
med osjälviskhet och verklig nitälskan för
Gud. Den polska regeringen förstår alltför
väI, att kampen mot dessa män 

- 
bakom

vilka står de katolska massorna, omfat-
tande 98 /6 av landets befolkning 

-fordrar säregna metoder och medel. Direkta
våldsmetoder används relativt sällan, I
stället räknar man framför allt med tiden
som gynnsam faktor. Kampen i Polen gäl-
ler inte så mycket nuet, den gäller fram-
tiden. Det främsta stridsob.iektet för både
offensiven och defensiven är 

- 
barnet.

Här har vi nog huvudargumentet mot
dem som menår, att det vore lämpligare
för kyrkans män att dö martyrdöden än
att kompromissa. Visst har den katolska
kyrkan i alla tider satt martyriet högt,
men den har aldrig provocerat eller under-
lättat det 

- 
6rn ds6 inte var absolut nöd-

vändigt. Kyrkan tar hänsyn inte bara till
de katoliker som är starka och heroiska,
utan också till de svaga och rädda.

De sista årens relationer nellan staten
och den katolska kyrkan i Polen markeras
w nägta tydliga vändpunkter. En mycket
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karakterisrisk sådan inträfiade med pro- hantera de vapen som där kommer till
cesserna mot cari.tas, den srora kyrkliga användning. I hemliga rapporter från de

välgörenhetsorganisationen som finns i alla kommunistiska organ' som utövar kon-

länder. Genom en propagandaaktion av trollen över kyrkliga spörsmåI, möter man

jätteformat i tidningar och radio mot Cd.- ofta upprörda klagomål över >>de mystiska

ritas ville regeringen rikta ett illistigt slag tendenserna inom kyrkan>>. Ju mer den

mot kyrkan, kompromettera den, tillfoga prisger sina jordiska ägodelar, desto full-
den stora mareriella förluster och 

- 
vad ständigare befriar den sig nämligen från

som är ännu viktigare 
- 

beröva den ett denna kontroll. Mer och mer aktuellt blir
betydelsefullt instrument till att påverka det enda sättec att komma undan: att fly
den allmänna opinionen. De formella an- uppåt. Denna flykt innebär samtidigt en

klagelserna under rättegångarna utgjorde offensiv, som de kommunistiska ledarnt år

en blandning av rent kriminella och poli- alldeles hjälplösa inför. Ju mer kyrkan
tiska brott såsom förskingringar och stölder strävar uppåt, desto mer förnimmes hen-

vid förvaltningen av Caritas, olagligt un- nes andliga närvaro. De polska kommu-

derstödjande av reaktionära och samhälls- nisterna blir mer och mer oroliga. Moskva

fientliga element på bekostnad av de pro- blir otåligt. Minister Volski, som å rege-

gressiva krafterna osv. Dessa anklagelser ringens vägnat 1949 underskrev en överens-

hade intet som helst underlag i verklig- kommelse med episkopatet, har redan av-

heten, eftersom Caritas i sin verksamhet polleterats och befinner sig i fängelse. Av
tillämpade kristna principer och inte gjorde lätt förståelige skäl blir hans efterträdare

skillnad mellan kommunister och icke-kom- ganska nervösa, särskilt då det polska epis-

munisrer, uran uteslurande tog hänsyn till kopatet ställer dem inför problem som inte

verkligt behov av hjälp, vilket givetvis låter sig lösas med hjälp av gängse kom-

ofta var större då det gällde icke-kom- munistiska formler. Man borde kanske till-
munister. Iågga, att förlusten av Caritas i själva ver-

Det polska episkopatet stod inför valet ket inte minskade utan snarare ökade kyr-
art anringen ta upp den ojämna kampen kans prestige och dess kontakt med folket.
mot regeringen. i denna fråga eller också Den omfattande karitativa verksamheten

atr uppge Cafitas 11'ed detsamma. Man valde försiggår numefa direkt inom kyrkrummet

det andra alternativet. Det nuvarande rent och tar sig sådana uttryck som t. ex, in-
kommunistiska Caritas hat blott namnet samlingar till förmån för de behövande

gemensamr med den ursprungliga organisa- förmedelst bössor och små brödkorgar, pla-

tionen. cerade vid sidoaltaren, där de ständigt fyl-
De polska biskoparna förstod till fullo les av församlingens medlemmar'

de nackdelar 
- 

icke blott materiella - 
Regeringens hjalplOshet i spörsmål av

som detta beslut medförde. Men de hand- denna art exemplifieras kanske bäst genom

lade i enlighet med den princip som av det faktum att kyrkorna i Polen aldrig
påven Pius X vid ett tillfelle uttrycktes varit så frekventerade som nu. Samstäm-

på följande sätr: föredrag alltid Kyrkans miga uppgifter av polenresenärer bekräf-
väl framför kyrkans gods. Genom att taf att om söndagarna överallt kyrkorna
gradvis ge vika på det materiella området är så överfyllda att en del besökare i fler-
och retirera till mera andliga positioner talet större städer måste stå i vestibuler
gör det polska episkopatet icke blott det och på gator. En stor del av kyrkobesö-

som det tvingas av omständigheterna att karna består av arbetare, vilket måste upp-
göra, utan shapar sig också alldeles med- fattas som en reaktion mot de olidliga ar-

vetet en försvarsställning, diär det inte bets- och levnadsförhållandena.

längre kan övervinnas, eftersom motstån- De kommunistiska organisationerna hit-
daren inte kan tränga in där och ej kan tar pä alla möjliga sätt för att hindra folk
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att gå i mässan, eftersom ett direkt förbud
skulle strida mot den officiella >religions-
friheten>>. Man arrangetar biograf - och

teatermatinder med starkt nedsatta priser,

populära idrottstävlingar och utflykter och

en mängd andra tillställningar just på sön-

dagsförmiddagarna, men med mycket klena

resultat. Biskoparna motverkar denna ak-
tion genom att anbefalla eftermiddagsguds-

tjänster och aftonmässor.

Ett drastiskt exempel på det polska epis-

kopatets svårigheter på rent politiskt om-
råde utgör den omdiskuterade frågan om

de östtyska provinserna. Vatikanen kunde
* i enlighet med sina traditioner 

- 
före

{redstraktatens definitiva undertecknande
icke nominera permanenta polska biskopar

för de nya områdena. Den kommunistiska
pressen tolkade illvilligt denna hållning som

>antipolsk>>, stödjande >de reaktionära
tyska revisionisterna>>. Man spelade på de

antityska stämningarna i Polen, som har

varit mycket framträdande ef ter kriget,
och ville framställa de polska kyrkliga le-
darna som Vatikanens trogna tjänare 

-mot polska intressen. Dessutom såg den

kommunistiska regeringen ett enastående

tillfalie atc splittra kyrkans enhet. Genom

en förordning i börian av 19i0 entledigade

regeringen 
- 

utan att tillfråga episkopa-

tet 
- 

de tillförordnade biskopsvikarierna
i de forna tyska provinserna och tillsatte
i deras ställe andra präster, som skrämdes

till att acceptera utnämningen. Regeringen

räknade med att på det sättet åstadkomma

en varektig schism inom kyrkan' Primas

Vyszynski krossade med ett genialt drag
dessa förhoppningar: han ratificerade ome-

delbart de nya utnämninSarna utan ett ta
hänsyn till deras olaglighet. Han litade på

>>Kristi kraft>> hos de nya vikarierna, som
ju i alla fall var katolska präster, fast sam-

tidigt svaga människor 
- 

och han miss-

tog sig icke. De stackars livrädda präs-

terna, som inte vågade vägra att tillträda
posterne och samtidigt fruktade att bli
utstötta fån kyrkan, mottog retifice-
ringen med oändlig tacksamhet och lätt-
nad och har sedan dess blivit \fyszynskis
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trogna medhjälpare. Kyrkans enhet blev
räddad. Men i vissa katolska kretsat' på

andra sidan järnridån uppfattade man
denna uppenbara seger som ett svaghets-
tecken.

Som framgår av ovannämnda fa,ktt,
skulle man kunna sammanfatta kyrkans
inställning i nuvarande läge ungefär så-

lunda: vi kan olfra allt som icke är vä-
sentligt. Man ger inte vika i de väsentliga
trosfrågorna, men kompromissar på andra
punkter. Håller man det i minnet, är det
lättare att förstå den polska L.yrkans in-
ställning till kommunismen som sådan.

Det kanske tydligaste uttrycket för
denna inställning utgör ett promemoria till
det polska'prästerskapet, utsänd två vec-
kor efter Vyszynski's återkomst från Va-
tikanen i naj 1951. Dess första del under-
stryker den katolska kyrkans positiva in-
ställning till det återuppbyggnadsarbete,
som försiggår i Polen, och katolikernas
plikt att ärligt delta i detta arbete. Men
huvudvikten ligger på andra delen:

>Vi har alltid förmanat prästerskapet

att hålla sig noggrant till sina prästerliga
funktioner. Just genom detta arbece tjä-
nar vi bäst våra trogna, i det att vi leder

dem till Gud, och vi tjåna.r samtiden, i
det att vi fostrar medborgare som är i
stånd att uppfylla sina plikter mot sina

familjer, sitt yrkesarbete, folket och sta-
ten. Genom *t h|lla oss utanför politiska
kon{likter blir vi mera skickade att stå

till tjänst för alla medborgare, oberoende

av deras politiska uppfattningar. . . Vi
önskar att präster icke blandar sig in i
politisk verksamhet eller partitvister, att
de icke dömer människor på grund av de-
ras politiska övertygelser, att de gör sina

prästerliga plikter mot människor, som öns-
kar dessa tjänster, oberoende av deras po-
litiska åsikter. Det är icke vår sak att
döma människor enligt politiska program.
Det som angår oss är att meddela Lt alla
Guds sanning och hjälpa alla att komma
till Gud. Ingen har g.iort oss till utdelare
av denna världens rikedomar.>

Retel fäster i sin artikel mycket stor
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vikt vid ungdomsproblemen och ser i dessa

en förklariug till kyrkans inställning över-
huvud taget. Som redan tidigare omnämnts,
är just på den punkten den kommunistiska
offensiven hårdast 

- 
och farligast. Det

gäller intet mindre än kyrkans framtid:
dess inflytande på den uppväxande gene-

rationen. Den kommunistiska aktionen

- 
kamouflered som >Föreningen Barnens

Vänner>, >Kvinnoförbundet> osv.

går ifrån att man inte kan lita på för-
äldrarna. Man måste >frigöra barnet från
familjemiljöns ogynnsamma inflytande>,
en mil.iö som är >>reaktionär och fylld av

kapitalistiska fördomar>>, bland dem den

katolska tron. Föräldrarna bör ge livet åt
barnet och sedan överlämna dess uppfost-
ran åt staten 

- 
ett mönster, väl känt från

andra totalitära regimer. Men de polska

myndigheterna använder sig ytterst ogärna

av rena våldsmetoder i dessa sammanhang.
Inte heller uttrycker man saken i klara
ordalag. För att staten skall få hand om
barnen räcker det ju med att modern
tvingas till förvärvsarbete. Eftersom man-
nens inkomster i de flesta fall inte räcker
och kvinnor har lätt att få erbete på

samma villkor som män, blir det i prak-
tiken så att de flesta mödrar arbetar utom
hemmet och har varken tid eller energi
att ta hand om sina barn, De lämnas un-
der dagarna i statsägda barnkrubbor och

lekskolor. Där erhåller de förhållandevis
god vård, bra mat - 

ofta bättre än

hemma 
- 

men religionen ersättes dfu fuin
början effektivt med Stalin-kulten i alla

dess oräkneliga former, vilket givetvis har
enorma konsekvenser för barnens hela emo-

tionella utveckling under uppväxtåren.
Man behöver bara påminna om det fana-
tiska firandet av Stalins födelsedag, som

delvis har till syfte att överskugga och

ersätta det katolska traditionella julfiran-
det. Man avskaffar inte de religiösa sym-
bolerna och traditionerna utan ersätter dem
bara gradvis med andra i barnens medve-
tande.

Somrarna får barnen tillbringa på lan-
det på fina och vackert belägna hel- eller

I2-5z3o7z Credo. 33:e årg. Nr 3-4. r95z

halvtidsskollovskolonier, där de i regel tiivs
mycket bra, mcd god mat och många spän-
nande tillställningar. Förläggningarna är
gemensamma för pojkar och flickor även
under de senare uppväxtåren. Den kom-
munistiska andan låter sig i dessa förhål-
landen mycket lätt inplantera i barnasjä-
lar. Sommaren 19i0 har 44 000 ungdomar
i åldern av 7-74 år och 6i0 000 i åldern
av I J-18 år deltagit i sommarkolonier
samt 41t 000 i deltidskolonier och alltså
mer eller mindre påverkats av den giftiga
>frigörelsen>.

Också skolfrågan inger från katolsk syn-
punkt allvarliga bekymmer. Episkopatet
har flera gånger under de. senaste två åren
tvingats till skarpa protester mot rege-

ringens politik i detta avseende. Ännu 1949

fanns i Polen omkring 700 skolor och där-
till 200 anstalter för foräldralasa barn,
igda av kyrkan, i vilka undervisningen
lämnades av nunnor och munkar, som alla
fyllde de statliga kompetenskraven, Vid
samma tidpunkt ägde staten 4 677 skolot.
Sedan dess har en enorm propagandaaktion

satts i gång mot de katolska undervisnings-
rnstalterna. Även om skolinspektörerna
inte kunde hitta några formella fel med

undervisningen, var de ändå missnöjda med

den rådande atmosfären. Man använde alla
möjliga förevändningar för att stänga dessa

skolor och mot slutet av 19J1 fanns bara
90 kvar. De flesta av dem har sedan dess

likviderats.
Siälva religionsundervisningen i skolorna

- 
fast officiellt tillåten 

- 
möter stora

och ofta oöverstigliga hinder. Myndighe-
terna tilldelar inte papper till tryckning
av katolska läroböcker. Den akuta präst-
bristen försvarar tillsättandet av kateketer
i skolorna. Under kriget förlorade Polen

18,2 /6 av prästerskapet och rekryteringen
var fullständigt lamslagen. För närvarande

kommer en präst på 2 000 invånare. De
kommunistiska elementen i skolorna driver
våldsam propaganda mot präster, >>som tjä-
nar den krigshetsande Vatikanen och stöd-
jer reaktionära kapitalistiska krafter i
världen>>. Så kallade elevråd, bestående av
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ivriga ungkommunister, äger rätt att kräva
avlägsnandet av en präst som de ej gillar,
vilket i praktiken betyder slut på reli-
gionsundervisningen, eftersom det nästan
aldrig lyckas att få en ny anställning god-
känd. Kvinnliga religionslärare får inte
längre undervisa i skolorna, emedan de har
utstötts ur Polsk Lärareförening och med-
lemskap i denna är en förutsättning för
rätten rtt undervise, Dessutom motverkas
religionen i hela den övriga undervisningen,
som avser att göra alla barn till ateister
och materialister.

Men vid denna dystra bild får man inte
glömma att >Guds femte kolonn> är rikt
representerad i både skolor och hem. Icke
många föräldrar och lärare tror upprik-
tigt på de proklamerade teorierna. Även
om dette inte kommer direkt till uttryck
i ord, känner barnen dock intuitivt bris-
ten på överensstämmelse mellan det som
säges och det man verkligen tänker och
tror, Det minskar resultaten av den kom-
munistiska propagandan. Men å andra si-
dan förstör denna ständiga atmosfär av
falskhet och mångtydighet ofta föräldrar-
nas och skolornas auktoritet, framkallar
osäkerhetskänsla hos barnen och är i själva
verket minst lika farlig och fördärvande
för deras själar som den materialistiska lä-
ran. Det rådande systemet i undervisningen
öppnar dessutom vägen till den grövsta
opportunism genom att erbjuda alle slags

förmåner åt dem som bekänner sig till
kommunismen, Just för ambitiösa ungdo-
mar är derta särskilt farligt. De katolska
ledarna förstår detta, men samridigr srår
de inför dilemmat att ha att välja mellan
dubbelhet och total resignation.

Trots situationens utomordentliga allvar
på detta frontavsnitt får man inte anse

den som hopplös, >Guds femte kolonn>

- 
även om den inte kan framträda öp-

pet 
- 

gör sitt, inte minst genom bönen,
Guds nåd verkar i stillhet på de mest egen-
domliga vägar. Som ett markant tecken
på dette 

- 
någon annan förklaring går

näppeligen att uppbringa 
- 

måste man
nog uppfatta det stora antalet kloster- och
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prästkallelser, som kan noteras inom lan-
det. Trots ett kloster och prästseminarier

står i motvind och kämpar med enorme,
både materiella och andliga svårigheter,
som troligen kommer att öka i framtiden,
står kandidater till prästseminarier på långa
väntelistor och reser stora grupper ung-
domar landet runt för atr hicta en ledig
plats i något noviciat. Man har alla skäl
att betrakta dessa unga människor som

blivande martyrer.
Det råder intet tvivel om att i Polen

lilivideringen av den katolska kyrkan står
på de maktägandes program. Men lika sä-

kert är att denr inte blir lätt att åstad-
komma, Ä.n så länge förf.oga;t kyrkan över
stora l.rafter. Trots kompromisser i mindre
frågor visar den en klar och säker hå11-

ning i det väsentliga, Som en ypperlig
manifestatiön av detta och på samma gång
ett klart bevis för kyrkans enastående pre-
stige kan det biskopsbrev till hela folket
omnämnas, som lästes i de till bristnings-
gränsen överfyllda Lyrkorna på Kristus Ko-
nungens fest den 28 okt, 19i1, och ur vil-
ket vi återger några meningar:

>Vi, edra biskopar, har beslutat att be
hela polska folket att viga sig åt Jesu he-
ligaste Hjärta, livets och helighetens källa,
vår återuppståndelse... Sedan hundra år
tillbaka söker gudlösa människor förneka

Jesu Kristi värdighet och höghet samt för-
klarar Kyrkan öppet krig. I motsättning
till Guds lagar utfärdar man lagar som

kan sammanfattas i orden: Vi vill icke att
denna människa Jesus Kristus härsLer över
oss. Världen delar sig mer och mer i två
delar. De ene förnekar Jesus Kristus och
fördriver hans lära från alla livets områ-
den; de andra erkänner honom desto mera
såsom räddningens enda kalla . . . Nu, då
hedendomen med svek och våld försöker
tränga in i människornas själar, borde vi
med hela vårt hjårta ställa oss på Guds

sida, på hans som är dödens, satans och
helvetets besegrare. . . Vår invigningsakt
skall bli en olfentlig bekännelse till tron,
ett Jesus Kristus för oss icke är enbart
'ett historiskt faktum' utan sann Gud och
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sann människa, hela. mänsklighetens Fräl-
sare och Konung. . . Vi anförtror särskilt
vin b*r och ungdomar åt Jesu Hjårtr,
för att Kristus må bevare dem från den

största olyckan: förlusten av tron och den
katolska moralen . , . Vi lovar Kristus att
alltid leva av tron på honom, att försvara
hans heliga Kyrka, utforma vårt privata
liv såväl som familjens, Iikväl även vårt
offentliga liv enligt Evangeliets principer.>

Det katolska livet i Italien

är mycket rikt och blommande, dec säger

sig nästan siälv. Inget annat land i världen
är i samma grad genomträngt av religion
och katolicism. Liberalismen under 1800-
talet och kommunismen i vire dar har
visserligen kommit mycket förvirring åstad

men de ha djupast inne inte kunnat få
något grepp om folksjälen.

Därmed är inte sagt am bilden av det
religiösa livet är fullt tillfredsställande.
Orientierang (31,/r och |t/6 lgtZ) l^m-
ntr nigta siffror. Det finns i Italien
41 000 präster, fördelade på 331 stift un-
der 282 biskopar samt 109 000 manliga och
188 000 kvinnliga ordensmedlemmar. Det
betyder allt som allt att det finns en präst
på var tusende invånare men siffran varie-
rar naturligtvis från stift till stift. I vissa

distrikt, exempelvis Toskana, råder präst-
brist. Vad Södern beträffar måste man också

räkna med att prästerskapet blivit mycket
försummat och viser upp betänkliga bris-
ter i sin bildning, Detta har man efter
kriget i möjligaste mån srjkt avhjälpa.

Men framförallt reser själavården pro-
blem, i Italien som på andre håll i världen.
Det är inte bara det protestantiska Stock-
holm som kan visa upp för stora försam-
lingar. I Milano finns församlingar lika
stora som Bromma och Brännkyrka. Det
gör att också i det katolsLa och med präs-

ter relativt välförsedda Italien blir religio-
nen alltför ofta en privatsak, som alltför
Iite genomtränger det offencliga livet.

Mycket kommer därför att bero på lek-
männens insats, Den tar sig uttryck fram-

förallt i den katolska aktionen, som leder
sin upprinnelse från 1886 och då i första
hand tillkom för *t ta vara på ungdomen.
Under den fascistiska regimen var den för-
bjuden men åreruppstod 1946. Nu räknar
den tre miljoner medlemmar och är upp-
delad i olika specialförbund, en förening
för män, en för kvinnor, en för unga män,
som i sin tur är uppdelad i sektioner för
arbetare, studenter och idrottsmän, en för
unga flickor. Enbart den senare har en

miljon medlemmar, Ledare för Den katol-
ska aktionen är professor Gedda.

Inför kommunismens attacker har det
för kyrkan gällt att befästa och utvidga
sina positioner bland arbetarna, Redan 1920
bildades >Den nationella oiganisationen för
den moraliska och religiösa arbetarhjäl-
pen>, vilken i första hand är en sammen-
slutning av stiftspräster, som spcciellt äg-
nar sig åt arbetarapostolatet. De inrätter i
olika fabriker och i arbetarkvarteren ett
slags >andlig tjänst>, som går hand i hand
med de kvinnliga kuratorernas verksamhet.
Arbetsplatserna blir på så vis ett slags för-
samlingar och specialutbildade präster fö-
restår dem. Det finns i Bologna ett sär-
skilt seminarium för deras utbildning till
själasöriare för arbetare och i Milano lik-
som i hela Lombardiet anordnas kurser för
att vinna präster för detta speciella aposto-
lat. Var och en som vill studera vid oe-

minariet måste först under ett helt år ha
försörjt sig som arbetare.

Även i denna verksamhet erhåller präs-
terskapet aktivt stöd av lekmännen, Där
finns åtskilliga världsliga institutioner, som

sörjer för ett slags socialutbildning för ung-
domar av bägge könen och sedan vidare-
befordrar dem till allehanda social verk-
samhet i storstäderne Milano och Rom,
De har hand om bespisningar, de är verk-
samma i arbetarmissionen, de sköter stu-
denthem och sociala skolor, förestår studie-
cirklar och sköter också den bekanta
barnrepubliken utanför Rom,

Man kan också nämna Pro ciuitate cbris-
tiana, som grundades av prästen Rossi i
Assisi. Även där upptas ungdomar av bägge

t7l
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könen men det fordras att de dessförinnan
skall ha studerat teologi vid något uni-
versitet. De får ett diplom och ägnar sig
sen åt lekmannaapostolatet. När någon mis-
sionsframstöt på bred basis planeras går till
,tt bötj^ med lekmannamedhjälparna in i
fabrikerna, kasernerna, kontoren och bere-
der i bokstavlig mening vägen. Dessa ak-
tioner brukar också bli mycket stora fram-
gångar.

Däremot har det inte lyckats att skapa
katolska fackföreningar av någon egentlig
betydelse. De har politiserats under kam-
pen mot kommunismen, något som under
valkampanjen 1946 skedde också med Den
katolska aktionen. Denna är visserligen opo-
litisk och medlemmarna sympatiserer väl i
stort med det kristligt-demokratiska par-
tiet utan att fördenskull någon av ledarna
inom Aktionen innehar någon post inom
detta parti.

Men till valen 1946 bildades bland ka-
tolikerna >>borgerliga kommitt6er>> som spe-
ciellt skulle ägna sig åt kampen mot kom-
munismen. Ledare för dessa kommittder
blev professor Gedda, som också förde en
uppmärksammad och mycket betydelsefull
kampanj. Men från kommittierna har också
riktats kritik mot regeringen och förordats
mer autoritära än demokratiska metoder.
Detta finner ingen riktig genklang bland
Aktionens dominerande kristligt-demokra-
tiska element och det finns en stor risk
för att det på det politiska området skall
uppstå en splittring bland katolikerna.

Vid sidan av fackföreningarna är hant-
verkare, bönder och mästxre sammanslutna
i speciella katolska föreningar.

Det finns i Italien naturligtvis en ganska

stark katolsk press, dock inte så stark som

man skulle kunna tro. Det finns en rad
dagliga tidningar över hela landet men upp-
lagorna håller sig mellan tio och trettitu-
sen. Den största dagliga katolska tidningen
L'Italia utges i Milano och har en upplaga
på 60 000 ex. Dessa rent katolskå tidningar
har sin egentliga avsättning och sitt största
inflytande i norra delarna av landet. De
går knappast söder om Rom.
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Det kristligt-demokratiska parriets tid-
ningar skrivs emellertid likaledes i den ka-
tolska kyrkans anda, och den viktigaste,
ll fopolo, med centrum i Rom, Milano och
Turin, är mycket efterftLgrd. Även ka,
tolska veckotidningar har stor spridning.
Bland intellektuella tidskrifter bör i första
hand nämnas Ld Ciailtå Cattolica, som nu
kan blicka tillbaka på en hundraårig verk-
samhet.

Medievalistik i Danmark

Vad föistår man med en medievalist?
frägar Berlingske Aftenauis i Köpenhamn
(2/, l9t2) och svarar själv:

En Forsker, der beskeftiger sig med den

latinske Middelalders Aandshistorie, ise r
dens filosofiske og teologiske skolastiske

Littera tur.
Har Danmark ikke hidtil haft Medieva-

lister?

Ja og nej. Professorer som M. Cl. Gertz,

V, Noruin, L. L. Hatnmericb, Fr. Blatt
og PauI lohs. Jensen har givet sig af med

Middelalderen, men ikke udelukkende.

Har Danmark da ingen Fuldblods-Me-

dievalist?

Jo. Men officielt er han kun to Dage

gammel. Det er Magister H. Roos, og hans

Disputats er sea nylig antaget af Kpben-

havns lJniversitet. Den hedder: >Die modi

significandi des Martinus de Dacia>> med

Undertitel: >Forschungen zur Geschichte

der Sprachlogik im Mittelalter.>>

Overalt i Verden, ikke mindst i Amerika,
arbejdes intenst med Underspgelser af Mid-
delalderens Skolastik, dvs. den videnskabe-

lige Behandling af filosofiske og teologiske'

Emner i Platons og Aristoteles' Fodspor,

Skolastikken er Middelalderens Videnskab

og vigtig for Forstaaelsen af den moderne

Aandshistorie, De sidste hundrede Aar er

der g.y'ort hpjst interessante Opdagelser in-
den for skolastisk Forskning, som har rum-
met store Navne fra Kulturverdenen.



Katolska perspektiu

Men det interessante ved den forelig-
gende Disputats er, at her paavises for fgrste
Gang, at ogsaa Danmark kan opvise betyde-
lige Skolastikere. I Paris, Middelalderens Stu-
dieby par excellence, fandtes en hel dansk

Skole med Navn efter Disciplenes Hjem-
sted: lolsanr.es de Dacia, Sinon de Dacia,
Boetbius de Dacia og Martinus de Dacia.
Det er om den sidste, Magister Roos har
skrevet, en merkelig Skikkelse, Diplomat
og Grammatiker, kgl, Kansler paa Erik
Menveds Tid, impliceret i Kongens Strid
med Ärkebisp Jens Grand, d/d i Paris 1304

og begravet ved Notre Dame, hvor han

var Kannik. Hans Berpmmelse som Gram-
matiker var europeisk, og hans Hovdd-
verk: >De modi significandi> er det, Dis-
putatsen behandler.

Magister Roos, der har gjort denne na-
tionale Opdagelse hvermed Danmarks Kul-
turkreds forbindes med Europas, er fgdt
1904 i Rödesheim ved Rhinen, blev prrste-
viet 7936 og fuldfgrte som Medlem af

Jesuiterordenen gennem en Aarrekke sine

teologiske og filosofiske Studier i Valken-
burg, i Miinster, i Breslau, hvor han ogsaa

deltog i Udgivelsen af den store Mester
Eckehardt Udgave.

Sammen med sin Medbroder, Dr. phil.
A. Otto, udgiver Mag. Roos for >Det dan-
ske Sprog- og Litteraturselskab> de danske

skolasciske Filosofrer: ))Corpus Philosopho-
rum Danicorum Medii Aevi>, og Dispu-
tatsen danner en Slags Optakt, der skal
vekke europeisk Opmarksomhed omkring
dette hidtil upaaagtede Omraade. Derfor er
den skrevet paa Tysk og udsendes i >>Bei-

ttäge zur Geschichte der Philosophie des

Mittelalters>, IJnder en Rejse, som Mag.
Roos foretog sammen med Dr. phil. Otto
og med Stgtte af Rask-@rsteil Fonilet i
1949 gennem Tyskland, @strig, England
og Middelhavslandene, har han fundet
Martinus de Dacias og de andre Daciers
uudgivne Skrifter i Storbyernes Biblioteker,
og det er disse, der efterhaanden udkommer
i Sprog- og Litteraturselskabets Skrifter.

Disputatsen har tredobbelt Interesse: den

viser Danskernes aandelige Samhprighed
med Middelalderens Kulturverden 

- 
den

viser Verden i Dag, hvilke fremragende
Skolastikere Danmark har ejet 

- 
den vi-

ser endelig, at Martinus de Dacia netop har
arbejdet paa det Speciale, Filologien, som

er noget typisk for dansk Aand, og som
allerede var det i Middelalderen. Dacia-
Kredsen i Paris kan genkalde Mindet om
Vilb. Thomsen, Otto f espersen, Kr. Nyrop,
og gaar man til vore Dage, falder Tanken
paa Lingvistkredsen omkring Professor
Louis Hjelmslea.

Magister Roos forsvarer sin Afhandling
i September. Ofiicielle Opponenter bliver
Professorerne Hammerich og Paul Johs.

Jensen. Ex auditorio opponerer Professor
Hjelmslev.

bene

Från den katolska akademiska
ftonten i Tyskland

I Tyskland efter kriget efterlyses ofta
intresset för de politiska och nationella
frågorna hos de intellektuella, i synnerhet
de unga bland dem. Man söker förkiara
deras brist på intresse med att alla efter
det policiska högtryckec mellan 1933 och
1945 var trötta och besvikna på all poli-
tik och omogna för självständigt ställ-
ningstagande i dylika frågor. Det fattades
ju ett ideal, som hade kunnat ge mål och

riktlinjer.
De kristna lugnade sitt samvete med att

störta sig över dagens trängande problem3

kristen moral, kristen existensialism, so-

ciala frågor - 
det var sådana ämnen man

vanligtvis tog upp pä illa slags katolska

kongresser och studieveckor. Att ta stäIl-
ning till staten och politiken direkt, så-

dant undvek man mer eller mindre med-
vetet.

Under sådana förhållanden är det etc

hoppgivande tecken på självförtroende och

mod, att de katolska intellektuella så små-
ningom inte bara teoretiskt erkänner sitt
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ansvar utan heller inte skyggar tillbaka för
problemens ömtålighet. Redan i fjol hade

det sedvanliga katolska internationella stu-
dentmöte, som den katolska studentsamman-
slutningen Kat holisc he Deutsc he Stuilenten-
einigung anordnat i Gemen/Vestfalen,
som program: >>Kristen europeism och na-
tionalstaterna.> 120 studenter av ungefär
I I olika nationaliteter följde fackföredra-
gen och diskussionen, framför allt engels-

män, fransmän och tyskar emellan, blev
lika ärlig som livlig.

De tyska katolska graduerade akademi-
kernas samrnanslutning Katholiscber Aka-
demikeruerbanl, som efter att ha varit
förbjuden under hitlerregimen återuppstod
1947 (generilsekreterare är dr Paul'!f'olff,
Niebuhrstr. 16 B, Bonn), samlades i år i
Fulda kring ämnet: >Den kristna män-
niskan och staten.> Förbundsrepublikens
kansler, dr Adenauer, önskade de försam-
lade 300 delegerade >Geist und Tapfer-
keit> och betonade att det inte kan fin-
nas något verkligt vetande som icke nir
fram till de grundläggande sanningarna,
Hans ord om >>våra dagars ringaktning för
det andliga> rörde vid en fråga som flera
gånger återkom under mötets gång: vad
kan göras för *t akademikerna såsom yr-
kesgrupp skall vinna mera uppskattning
och ett bättre läge i vårr moderna sam-
halle?

Bland de stora programmatiska föredra-
gen kan anföras: >den kristna statsidden>
av prof. FI. Peters, Köln; >det politiska
samhället som religiös uppgift> av dr '\7'.

Reinermann, Bonn; >Europas kristenhet>
av prof. v. d. Heydte, Mainz. I de efrer
fack grupperade studiekretserna diskute-
rades sådana ämnen som medbestämnings-
rätt, fackföreningar, strejkrätt, bristande
publicitet av regeringens politik m. m., allt
detta på det konkreta och praktiska pla-
net. Förbundsrepublikens postminister, Hans
Schuberth, uppmanade med enträgna ord
deltagarna, som ju 

- 
framhöll han 

- 
på

grund av sin bildning hade ett särskilt
stort ansvar, till aktivt medarbete.

Diskussionerna visade att de katolska aka-
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demikerna i Tyskland har sammanvuxit till
en enhet och att de utgör en klar och
fast ideologisk grupp, som är medveten
om sitt ansvar och villig till insats. De är
inte fallna för en >social romantik>, som

anser det industriella proletariar varå A
och O i den sociala frågan, utan de är lika
medvetna om att det - åtminstone i
Tyskland - finns en medelklassens sociala

problematik, en de bildades proletarisering,
och att här stora uppgifter och möjligheter
väntar på varje katolsk akademiker.

De katolska akademikernas möte i Fulda
anses redan nu som betydelsefullt. Efter
erl tid av allmän desorientering och poli-
tisk indolens har man kommit till besin-

ning och Llarhet samt utstakat vägar till
målet. Själva mötet var ett glädjande tec-
ken på att föreningens. stilla men outtrött-
liga bildningsarbete i lokalavdelningar och
studiekretsar under en klok och framsynt
ledning nog bär sin frukt.

P'Hs

Situationsetiken i katolsk
belysning

Den 18 april lls2 höll den Helige Fa-

dern, Pius XII, inför representanterna för
den internationella kongressen av den ka-
tolska kvinnliga ungdomen ett tal orrr mo-
rallagarnas begrepp. Hans Helighet angrep

därvid >ett visst fenomen> som framträder
litet varstans i katolikernas trosliv och som

på något sätt angår alla, men särskilt ung-
domen och deras uppfostrare: en ny upp-
fattning av det moraliska livet, som kunde
betecknas som en >etisk existentialism>, en

>etisk aktualism>, en >etisk individualism>
(i inskränkt bemärkelse), en >>situations-

etik - en omständigheternas moral>,
Denna morals särmärke är att den icke

grundar sig på de allmänna morallagarna,
som t. ex. de tio budorden, utan på de

reala och konkreta omständigheter eller be-
tingelser, i vilka handlingen skall ske och

enligt vilka det individuella samvetet har
att döma och välja. En sådan situetion,
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säger man, är >unik>, den har giltighet
blott en enda gång, Därför krn, menar

man, samvetets avgörande icke bestämmas

av id€er, principer eller allmänna lagar.

Den kristna tron, säger påven, grundar

de moraliska kraven på kunskapen om vä-
sentliga sanningar och deras relationer med

varandra. På så sätt går S:t Paulus till
väga i brevet till Romarna (1: 19-21) i
fråga om religionen, den kristna såväl som

den förkristna. Ände från skapelsen, säger

aposteln, har människan på något sätt för-
stått och nått Skaparen, hans eviga makt
och gudomshärlighet, och det med sådan

påtaglighet att hon vet och känner sig

förpliktad ett erkänna Gud och ett till-
bedja honom. Att försumma denna kult
eller att förvända den till avgudadyrkan
innebär sålunda en svår skuld för alla och
för alla tider.

Den nya etiken förnekar icke helt enkelt
moralbegreppen och de allmänna moral-
principerna (fast den någon gång nårma't

sig en sådan förnekelse), men den flyttar
dem från centrum till den yttersta peri-
ferien. Det kan inträffa att samvetets ev-
görande överensstämmer med denl men de

utgör icke, säger man, en samling premis-

ser, ur vilka samvetet drar de logiska kon-
sekvenserna i det enskilda, som sådant blott
en gång givna fallet. Nej, utan i själva

centrum, hos själva det reala och indivi-
duella värdet ligger det gode man har att
aktualisera eller att bevara, såsom t, ex.

- vad tron beträfar 
- 

den personliga

relation som binder oss vid Gud. Om sam-

vetet i ärlig övertygelse fastslår, att över-
givandet av den katolska tron och anslut-
ningen till en annan konfession för när-
mare till Gud, skulle ett sådant steg vara
rättfärdigat även om det i gemen skulle
betecknas som >avfall från tron>. Eller

- 
på det sedliga området 

- 
den kropps-

liga och psykiska hängivelsen unge män-
niskor ernellan. I ett sådant fall avgör,
säger mån, det ärligt övertygade samvetet,
attlkroppslig och sinnlig intimitet är till-
låten i kraft av den uppriktiga ömsesidiga

tillgivenheten.

Det moderna upplysta samvetet trälfar
ett sådant avgörande, menar men, emedan

det utifrån värdenas rangordning härleder
principen att de värden som utgör per-
sonligheten är större och därför fär a'n-

tingen betjäna sig av de mindre, kropps-
liga och sinnliga värdena eller lämna dem
åt sidan, alltefter som det enskilde fallet
inspirerar en. 

- 
I kraft av denna princip

gör man också be*äffande äktenskapet gäl-
lande, att man i konfliktsfall måste över-
låta åt makarnas ärliga samvere att efter
de konkreta omständigheternas krav even-
tuellt offra de biologiska värdena till for-
del för personlighetens värden,

Sådana samvetsomdömen, som visserligen
först kan tyckas stå i motsättning till Guds
bud, har i själva verket, säger man, giltig-
het inför Gud, emedan det uppriktiga, är-
ligt övertygade semveter också inför Gud
är av större värde än >budet> och >lagen>.

Ett sådant avgörande anses som >aktivt>
och >produktivt> i mo*ets till ett >pas-

sivt mottagande> av de lagbestämmelser
som Gud inskrivit i vars och ens hjärta
eller 

- än värre 
- 

som den i dekalogen
av Gud givna och av den mänskliga auk-
toriteten promulgerade och bevrrade lagen.

Den nya situationsetiken är enligt dess

upphovsmän eminent >individuell>, Vid
samvetets avgörande möter den enskilda
människan direkt Gud och överlägger in-
för honom utan någon som helst förmed-
Iing av någon som helst leg eller auktori-
tet eller gemenskap eller religionsform eller
bekännelse. Det som existerar är enbart
männishans jag och den personlige Gudens

Jag, men ej Jaget av lagens Gud utan av

Gud Fadern, med vilken människan måste

förena sig i ett barns kärlek, På så vis be-

ttaktat är samvetets avgörande en person-

lig >risk> på grund av den egna iqsikten
och värderingen i full uppriktighet inför
Gud. Dessa två saker: den rätta intentio-
nen och det uppriktiga beslutet är det
som Gud avser; själve handlingen betyder
intet för honom 

- 
och det till den grad

att beslutet kan innebära ett frångående
av den katolska trons principer, som vid
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skilsmässa, avbrytandet av havandeskap,
vägran att lyda den kompetenta auktori-
teten i familj, Kyrka, stat osv.

Allt detta svarar fullkomligt, säger man,
mot människans >myndighet>> och 

- 
i

den kristna ordningen 
- 

mot det barna-
skap som enligt I(risti lfua läter oss bedja:
>>Fader vår>>, En sådan personlig syn be-
sparar människan nödvändigheten att i
varje moment överväga, huruvida avgö-
randet som skall träffas överensstämmer
med lagens patagrafer eller med normer-
nas canon eller med abstrakta regler. Denna
syn är ett skydd mot båda patologiskt pe-

danteri och mot lättsinnigt eller bristande
samvete. Ty den låter den kristne på ett
personligt sätt bära hela ansvaret inför
Gud.

Den nya etiken i denna gestalt, fort-
sätter påven, ligger tydligt utanför den ka-
tolska trons och de katolska principernas
råmärken. Detta inses och förkastas redan
av varje barn som kan sin katekes. Det är
uppenbart, att det nya moralsystemet här-
lcder sig från existentialismen, som antingen
abstraherar från Gud eller radikelt förne-
kar honom och som helt hänvisar män-
niskan till henne själv. Kanske är det de

förhållaiden som nuförtiden råder i värl-
den som lett till försöket att inplantere
denna >nya moral> på katolsk mark, för
att för de troende underlätra de svårig-
heter som det kristna livet för med sig. I
själva verket kräves i dag av miljoner
kristna fasthet, tålamod, ihärdighet och
offeranda i extraordinärt hög grad, när det
gäller att stå fasta i tron, drabbede som

de är av ödets slag eller utsatta för för-
förelse i en omgivning som erbjuder allt
som väcker och eggar lidelserna.

Man frågar, hur långt morallagen, som

är allmän, kan räcka och vara förpliktande
i ett enskilt fall, som till sin konkreta
betingelse alltid är unikt och >blott en
gång givet>>. Morallagen kan det och gör
det just därf& *t den genom sin univer-
salitet nödvändigtvis och >till sin inten-
tion> omfattar varje enskilt fall, där dess

begrepp förverkligas. Och vid de flesta till-
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fällen gör den det med en logisk stringens
som också den enskilde troendes samvete

fattar omedelbart och med full'visshet om
vilket avgörande han har att träfre,

Det gäller frarnlöt allt för morallagens
negativa förpliktelser, som kräver am >icke-
göra>>, att >underlåta>>. Men icke blott för
dem, Morallagens fundamentala förplik-
telser grundar sig på människans väsen,
på hennes natur och hennes väsentliga re-
lationer. De har alltså giltighet överallt
där människan finns. Den kristna lagens
fundamentala förpliktelser i sin tur, i den
mån de går utöver den naturliga sedela-
gen, grundar sig på den övernaturliga ord-
ningens väsen sådan den har fastställts av
den gudomlige Frälsaren. Av de väsentliga
relationerna mellan människan och Gud;
från människa till människa, äkta makar
emellan, mellan föräldrar och barn, av de
väsentliga relationerna i gemenskapen: fa-
milj, Kyrka, stat, följer bl. a., att hat mor
Gud, hädelse, avgudadyrkan, avfall från
tron, trosförnekelse, mened, mord, falskt
vittnesbörd, förtal, äktenskapsbrott och
hor, missbruk av äktenskapet, självbefläc-
kelse, stöld och rov, undantagande av det
till livet nödvändiga, förvägrande av rärr-
vis lön (jfr Jak, i:4), uppköp av oum-
bärliga livsmedel och oberättigad prissteg-
ring, bedräglig konkurs, orättfärdiga börs-
spekulationer - att alla dessa handlingar
är strängt förbjudna av den gudomlige
lagstiftaren. Här finns intet att överväga.
FIur den individuella konkreta situationen
än må vara, här gäller det att lyda,

I övrigt uppsräller vi, avslutar påven,
mot situationsetiken tre synpunkter eller
grundsatser,

1. Vi medger att Gud framför allt och
alltid vill den rätta intentionen. Men det
räcker icke. Han vill också det goda verket.

2. Der är icke tillåtet "tt Bör^ det onda
för det godas skull som kommer därav
(jfr Rom. 3: 8). Men en sådan etik hand-
lar, kanske utan ett bli medveten om det,
i enlighet med principen att ändamålet hel-
gar medlen,

l. Det kan finnas omständigheter, i
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vilka människan, och i synnerhet en kris-
ten, måste komma ihåg, att det är nöd-
vändigt rtt ofrn allt, också livet, för att
rädda sin sjäI. Alla de tallösa martyrerna,
även från vår tid, tänkte och tänker på

detta, Men den mackabdiska modern och

hennes söner, de heliga Perpetua och Fe-

licitas, som icke tog hänsyn till sina barn,
Maria Goretti och tusende andra, män och
kvinnor, vördade av Kyrkan, skulle i onö-
dan eller i förblindelse ha trotsat en blo-
dig död? 

- 
Säkerligen icke. De förbliver,

i sitt blod, de mest talande sanningsvitt-
nena mot den >nya moralen>!

Men det är sant: där det icke finns
abrclut förpliktande normer, som är obe-

roende av varje omständighet och eventux-
litet, där fordrar den konkreta situationen
nu och här, i sin speciella, unika gestalt-

ning, en uppmärksam prövning, föt att
fastställa, vilka normer som måste tilläm-
pas och på vilket sätt detta har att ske.

Den katolska moralen har alltid och ut-
förligt behandlat frigan, hur det egna sem-

vetets omdöme skall formas på grund av

en föregående prövning av omständighe-
terna i det föreliggande fallet, Den katol-
ska moralundervisningen erbjuder en dyr-
bar hjälp för att komma fram till ett teo-
retiskt och praktiskt avgjort samvete. Det
må räcka med att hänvisa till den helige
Thomas' oöverträffade lära om en av kar-
dinaldygderna, nämligen klokheten, och de

dygder som sammanhänger med den (jfr
Samn. Tbeol. 2 lI, qq 47-t7). Hans av-
handling röjer ett sinne för personlig ak-
tivitet och aktualitet som innehåller allt
det som är rätt och positivt i >>situations-

etiken>, men med undvikande av allt för-
virrat och förvridet. Det skulle alltså vara
nog om den moderne moralisten ville fort-
sätta i samma riktning, för att komma
fram till en fördjupad syn på de moderna
problemen.

Den kristna samve$fostran negligerar i
själva verket icke personligheten, heller
icke ungdomens och barnens. Den stryper
icke initiativet. Ty vtje sund uppfostran
strävar efter att så småningon göra upp-

I3-523o?2 Credo. 33:e årg. Nr 3-4. rq5z

perspekti.u

fostraren överflödig och eleven oberoende

inom rimliga gränser. Och det gäller även
för samvetets fostran från Guds och Kyr-
kans sida: målet är, enligt Aposteln (Ef.
4:13; jfu 4:14) >manlig mognad, och så

bliva fullvuxna, intill Kristi fullhet>>, alltså
den myndiga människan som också har
mod till ansvar.

Det är blott av nöden att en sådan mog-
nad håller sig på den rätta nivån. Jesus
Kristus förbliver Flerren, Huvudet och
Mästaren Iör v*je enskild människa av
varje ålder och stånd förmedelst sin Kyrka,
genom vilken han fortsätter att verka.
Den kristna människan måste å sin sida

' ätaga sig den svåra och stora uppgiften att
i sitt privata liv och i siti yrke, i det so-

ciala och det offentliga livet, i vad på

henne beror, hävda sanningen, Kristi anda

och lag. Det är den katolska moralen, som

lämnar ett vidsträckt fält av frihet öppet
för det kristna initiativet och den kristna
människans personliga ansvar.

Så långt Pius XII. Intresserade hänvisar

vi också till en utmärkt artikel i kvar-
talskriften för teologi och filosofi Schola-
stik (19t2 h. 2)t Situationsetbik in tbeo-
logiscber Sicht av Josef Fuchs SJ, som sär-
skilt tar ställning till de moderna prote-
stantiska åsikterna i saken och konfronte-
rar dem med den katolska synen,

Äbort på medicinsk indikation?

Den tyska tuberkulosföreningen beslöt

hösten 1949 att i fortsättningen princi-
piellt inte gå med pL nägrr aborter på

grund av tuberkulos utan att i stället re-
kommendera sanatoriebehandling. Bestäm-

mande för detta beslut var de erfarenhe-
ter man på sanatorierna gjort vid behand-
ling av gravida kvinnor. De visade att
både barn och mor kunde räddas.

Denna förändrade inställning till indi-
kation vid lungtuberkulos är av största

betydelse, skriver professor Jos. Miller,
Innsbruck, i Orientierung (31/5 1952).
Ty just lungtuberkulosen anses av många

läkare än i dag som fullt berättigad an-

t77



Katolska

ledning till ett ingrepp och gäller som en

av de oftast förekommande indikationerna.
Genom att den övervunnits har man på

det hela taget slagit en bräsch i den indi-
kationslära, som haft så skadliga verk-
ningar.

Alltfler läkare avböjer också övriga in-
dikationer. Från sin egen praktik ger de

belEgg för att man kan angripa nästan

vilken sjukdom som helst utan att barnet
behöver avlägsnas. De har fått stöd av
auktoriteter i olika länder. På en ameri-
kansk kirurgkongress 19Jl sade dr Hef-
ferman: >>\rar och en som företar ett tera-
peuciskt ingrepp är antingcn en ignorant
på den moderna medicinens område eller
också viil han helt enkelt inte göra sig tid
eller besvär med att använda den.>>

Det som bidragit till denna förändring i
uppfattningen av de medicinska indikatio-
nerna är naturligtvis också och frtmförtllt
insihten om det hälsovådliga och hälso-

förödande i varje abort. Ett speciellt läro-
rikt exempel lärnnade massexperimentet i
Sovietunionen. Där legaliserades fu 7920
abort på social indikation under de tre
första månade rna av havandeskapet. Men
redan 7927 fastslog allukrainska gyneko-
logkongressen att det >>med tanke på den
skada som tillfogades kvinnan genom abort
ovillkorligen är nödvändigt att varna vida
kretsar av befolkningen för en lättsinnig
uppfattning av abortförfarandet och att
göra dem förtrogna med dess skadliga följ-
der.>>

Dessa erfarenheter utgör bara en ny be-
kräftelse på den grundsats som ger sig

själv ur själva skapelsens ordning. Princi-
piellt kan ingenting vara medicinskt rik-
tigt som är moraliskt {elaktigt (och det
ir varje direkt ingrepp i ett havandeskap),
ty Gud som har skapat naturen motsäger
inte sig själv.

Det är ju nämligen så att när det vid
ett havandeskap inträffar någon komplika-
tion, så är det inte havandeskapet som ut-
gör komplikationen utan den tillstötande
sjukdomen. Havandeskapet är det normala,
ty det vittnar om hälsa och livsvilja. Fa-
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ran kommer från sjukdomen och det är
den det gäller att behandla. Man har i
kritiska fall hävdat att moderns liv måste
gå före det ännu inte födda barnets, efter-
som moderns liv dock är det värdefullare.
Mot detta kan invändas, att det kan man
visst inte vetl på förhand. Eller var
Haydns, Bachs och Mozarts liv i moders-
skötet mindre värdefullt än deras mödrars?
Ifall frågan rests, vilket skulle då ha vägt
rnest för oss, som nu i efterhand vet dessa

mäns värde?

Vidare är det vid ett sådant övervägande
visst inte frågan om ett val mellan två
Iikvärdiga åtgärder till förmån {ör ett liv.
Det är inte som vid en olyckshändelse,
där mor och barn bägge ligger svårt ska-

dade och läkaren har att överväga, vem
av de bägge han först bör hjälpa, modern
eller barnet. Då kan han ha anledning att
fråga sig vilket liv som är det värdeful-
lare. Men vid en havandeskapskonflikt är
förhållandet ett annat. Läkaren har här
inte att välja mellan två likadana hand-
lingar utan mellan två väsentligt olika
förhållningssätt: mellan att direkt döda

barnet och att tillåta att moderns sjuk-
dom förvärras eller att i yttersta fall (en
situation som en läkare i dag knappast be-
höver ställas inför) tillåra att modern dör.
Vid ett sådant val väger utan tvivel det
evsiktiiga förintandet av ett oskyldigt liv
tyngre än 

^tt. 
l|:'a det naturliga förloppet

ha sin gång. Dör modern så är det en

olycka. Dödar man hennes livsfrukt så är
det en moraliskt förkastlig handling, ett
mord, en störning i den moraliska ord-
ningen. Och förklarar man att dödandet
av ett oskyldigt liv i detta fall är tillåtet,
så blir man också tvungen att göra det i
andra fall, och sen finns det inget slut på

utförsbacken.
Detsamma gäller för försöket ^tt. rätt-

få.rdiga en aborr genom art hänvisa till
ett nödtvång. Modern, säger man, befin-
ner sig i ett nödläge och för att häva detta
har hon rätt att avlägsna sin livsfrukt.
Och visst är det mycket som är tillåtet
när man befinner sig i nöd. Man har i
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yttersta fall rätt att tillägna sig annans

egendom. Men så långt sträcker sig inte
min rätt i ett nödläge att jag fä,r döda ett
oskyldigt liv. Ingen som ännu har kvar
någon känsla för ett människolivs okränk-
barhet vill väl till exempel påstå att man
har fitt att döda en man som har en far-
lig och smittosam sjukdom, därför att man
inte ser sig någon annan utväg att hålla
smittan ifrån sig. Och ännu en gång: gör
man nödrätten så tänjbar, så finns det
snart inget slut på tänjbarheten, för då
åberopar sig också staten på denna rätt för
att göra sig av med besvärliga medborgare,
sinnessjuka osr'. Ty grundsarsen blir har
som i det lörra fallet, aw det som är nyt-
tigt, det är rätt. Ändamålet helgar med-
let.

Också den sociala och den eugeniska in-
dikationen går till sist tillbaka på denna
avböjande princip. I fråga om den sociala

indikationen ligger det moraliskt morbju-
dande i den i öppen dag. Man upphäver
ingen nöd därigenom att man dödar. I så

fall kunde man ju döda barnet i vaggan,
jt, andra människor, när möjligheten till
utkomst blev för beskuren. Och vad den
eugeniska indikationen beträfrar, så gäller
alltjämt vad professor Eymer rcdan 1924
skrev i Viener klinhcbe Vocbenscbrit't:
>>För den cugeniska indikationen fattas än
så länge var.je fast grund. Vi kan inte stälia
diagnosen på de utvecklingsmöjligheter som

en ofödd bär inom sig och får inte vilja
spela försyn och skilja ut barn {ör *t.
förebygga en rasförsämring.>>

Alla dessa reservationer gör att man allt-
mer börjar inse att de har rätt, som prin-
cipiellt awisa r varje abort, även den så

kallade terapeutiska. Och att medicinen nu
accepterar en sådan insikt och inställning
och överger den medicinska indikationen
är både värdefullt och lovar gott för be-
kämpandet av den aktuella fosterfördriv-
ningsepidemin. Ty den medicinska indika-
tionen var dock den främsta anledningen
till att man i olika länder skapade särskilda
abortparagrafer och specialbestämmelser för
Iäkarna. Därigenom blev det möjligt för
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samvetslösa läkare att med den medicinska
indikationen som förevändning ostraffat
göra ingrepp också där det inte var >nöd-
vändigt>>. Och det hände inte sällan i stor
skala. Detta återverkade på folket. Det
försvagade medvetandet om det otillårna
i aborterna och undergrävde respekten för
det spirande livet.

Sedan den medicinska indikationen nu
har visat sig ohållbar har specialbestäm-
melserna och den legaliserade aborten för-
lorat den motivering som legat till grund
för dem.

Det gäller därför att dra konsekvenserna.
De nämnda pztagraferna, i straflagen måste
avshaffas och lagen på dessa punkter åter-
föras till sin gamle stränghet. Der måste
vidtas kraftiga ätgårder mot varje dödande
av ett foster, det må sen göras av vem det
vara må och ske av vilken orsak som helst.
Till samvetsfrihetens skydd måste visser-
ligen straffrihet beviljas en läkare, som i
ett speciellt fall och sedan alla möjligheter
prövats gör ett ingrepp, därför att han
menar att moderns liv inte annars går att
rädda. Men därmed har man inte sagt nå-
got om att det skulle vara moraliskt till-
låtet atr på så vis döda. Just.det orubbliga
fasthållandet vid moralbudets krav är vad
som i detta ögonblick krävs.

Det avgörande är och förblir att en mo-
ralisk grundinställning av respekt för Gud,
livets skapare och herre, och aktningen
också för den oföddes rätt till sitt liv på

nytt kommer till heder.

Prästämbetet och celibatet

Om detta ämne skriver Jean Gonsette
SJ i Noauelle Reuue Thöologique (mars
79J2 s. 244 fr.) en längre arrikel, ur vil-
ken vi referera.t följrnde praktiska tankar:

Det ord av Paulus, på vilket oppositio-
nen mot celibatet söker stödja sig: >för alla
hat jag blivit allt>> (2 Kor. 9: 22), skulle
missförstås, om man menar att det betyder:
j4 gör alla slags tjänster åt människor i
alla situationer. Ffan understryker endast,
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att han inte är någon ofördragsam sekte-

rist utan att han, så långt han någonsin

kunnat, har anpassat sig efter sina kon-
vertiters mentalitet.

Lika litet som läkaren håller handfatet

för sina patienter eller bäddar deras sängar

bör prästen ta på sig de uppgifter som till-
kommer hans församlingsbor. Man frågar
inte prästen till råds, när det gäller hem-
mets skötsel eller hur man skall undvika
äktenskapliga grä1. Han skall inte vara

rådgivande instans i frågor rörande det

äktenskapliga livets teknik. Den nåd, som

prästämbetet ger honom, gör honom inte
kvalificerad att hjälpa mannen att förstå
det kvinnliga psyket eller att trösta en

desillusionerad hustru, Detta betyder inte
att han skall stå likgiltig eller undertrycka
sin medkänsla inför dessa sidor av dc troen-
des liv, tvärtom. Men hans uppgift består

inte i att leda en byrå för välgörande ända-

måI, vare sig av materiell eller psykologisk

art. Naturligwis kan han inspirera till olika
slags initiativ på dessa områden, men det
är inte hans sak att ställa sig i spetsen {ör
dem, och absolut inte att helt ägna sig åt
dem. Lekmännen känner instinktivt, att
prästen på något sätt sviker, när hans om-
sorg om dem plottras bort i filantropiska
företag i stället för att koncentreras i
sann kristen kärlek.

I våra dagar klagar man inte utan skäl

över samvetenas kris även hos de bästa

kristna. Men är det inte deivis prästernas

fel? Just därför att de i moraliska och

dogmatiska frågor bjuder de troende fär-
diggy'orda recept och stereotypa formler i
stället för att ge dem en vägledning för
deras handlingssätt som de s;'älva skall an-

stränga sig att följa. Om prästen i alltför
hög grad eftersträvar att själv göra allt
arbetet, låter han bara de troendes samve-

ten 
- 

denna förmåga till självständigt
omdöme 

- 
somna och förtvina av brist

på övning. Det gäller inte att diktera fär-
diga problemlösningar utan att hjälpa män-
niskorna genom att väcka och stärka deras

samveten, så att de kan fatta beslut på

egen hand.
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När man konstaterar att kristna makar
har svårt att i sitt äktenskapliga samliv
efterleva Kyrkans krav, tror man sig kunna
climinera dessa svårigheter genom 

^tt. 
IA:a

prästen leva under samma betingelscr. De
troende skulle då bara, menar man, ha att
i allt följa hans exempel. Men därmed

skulle man i själva verket definitivt fast-
slå den samvetenas oansvarighet, som man

med så stor rätt beklagar. Kan man säga

att den alltför svage fadern, som fullgör
sin sons plikter, verkligen hjälper honom?
Hjorden skulle på så sätt förvandlas till
en fårskock.

Då återstår argumentet, att prästen

måste >>förstå>> lekmännen och av den an-
ledningen i\a en egen erfarenhet av deras

problem. Men en sådan princip skulle göra

det omöjligt att kunna förstå sina med-
människors svårigheter, eftersom varje upp-
levd situation är ensamstående i sitt slag

och omöjlig att helt klargöra för andra.
Men bör man inte så långt som möjligt
sträva i den riktningen? Nej, ty genom

att härma efter en annans erfarenhet lär
man sig inte att förstå den, utan just ge-

nom att fördjupa sina egna erfarenheter
vinner man förståelse för andras. Vi får
inte vara r'årdda att med eftertryck hävda

den paradoxen att celibatet tillåter prästen

att förstå äktenskapet bättre än om han
själv vore gift. Därför att M^ri^, Herrens
moder, själv var född utan arvsynd, har
hon blivit en tillflykt för syndarna.

Ty det som är ofullkomligt förstår sig

självt endast i ljuset av det som är full-
komligt. Att det finns ett gudomligt för-
nuft, det ger en förnuftig mening åt den

mänskliga tillvaron. När vi älskar män-
niskorna i Gud och för Gud, får vår kär-
lek sin riktiga, djupa innebörd. Om alla

människor vore halta skulle ingen lägga

märke till detta lyte än mindre försöka

bota det. >Quod est lrimum in genere est

ratio et rnensuro otnniutn quae sunt in ge-

nere 
- 

det som är det första i sin art är
mening och mått för allt som hör till ar-
ten>>, sade skolastikerna på sitt kärva latin.
Värdet av en rörelse beror på målet. Det
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är målet som rnger rörelseriktningen och
förklarar meningen med rörelsen. Vad är
äktenskapet om inte en av de livsformer
genom vilka kristna människor söker sin
väg till Gud. Äktenskapets verkliga natur,
bestämd av sexualakten, består inte i de

njutningar som denna skänker eller de be-
kymmer som den kan dra med sig, ej
heller i den samhälliga ordning som äkten-
skapet bidrager till att skape, utan i dess

karaktär av andlig cell, som på sirt sätt
förbereder Rikets ankomsr.

Det * äktenskapet i den kristna ord-
ningen, och i detta avseende har prästen
att befatta sig med det. Vem kan bättre
förstå och hjälpa makar att leva i kärlek
än den som själv brinner av kärlek? Den
rena eld som besjälar prästen ger honom
kraft att rena de mänskliga lidelserna.

Om det är sant att en rörelse slutar i
sitt mål, att den finner sig själv när den
funnit sitt måI, då kan man endast genom

det prästerliga celibatet förstå äktenska-
pet. Ty celibatet utgör, på vår väg mot
en fullkomlig mänsklighet ett föregripande
som drar världen av i da! mot fremtidens
värld liksom alpföraren drar turisten mot
bergstopparna. Därför att alpföraren bättre
än nybörjarna förstår de behov och de fa-
ror, som väntar på dem i deras ovetande
bekymmerslöshet, känner han oro för dem

och för de hårda krav han måste ställa på

dem.

Men detta betyder inte att det >vita
äktenskapet>> är det mål mot vilket de

äkta makarna bör sträva. Det vita äkten-
skapet kan, såsom J. Leclerq i sin bok le
m.ariage clcrötien (s. f 16) anmärker, vara
en form av fullkomlighet inom äktenska-
pet, men det utgör inte i sig äktenskapets
fulländning. Den består inte i atr man
lämnar äktenskapet utan att man renar
vad som däri behöver renas, ända tills den
dag kommer då köttets förvandling i livet
efter detta skall tillåta makarna att full-
borda den andliga förening som de påbör-
jat under sitt jordeliv.

Om prästen vill rädda äktenskapet och
hjälpa makarna kan han inte nöja sig med

kompromisser. Äktenskapet är i sig självr

Bott, låt oss säga det än en gång. I en
av sina hävdvunna formler ber Kyrkan
sin Herre att giva makarna den jordiska
lycka som de söker samtidigt som de sö-
ker Gud: >Et concedat aobis Don ifius
lsuius saeculi felicitate laetari 

- 
och må

Herren förläna eder glädje och lycka i
denna världen.>> Men celibatet är bärtre.
Tertullianus säger: >comparatur matri-
monio sicut bono melius 

- 
det förhåller

sig till äktenskapet som det bättre till det
goda>. Ty det höjer sig över den förgäng-
liga kärleken och den förvirrande sötman i
mänskliga smekningar och kastar sig direkr
i Guds armar.

Visst kan äkta makar vara Gud när-
mare än prästen är det, om de trognare
än han uppfyller det kristna kärleksbudet.
Men om allt i övrigt är på samma plan
förblir celibatet en kallelse till en högre
grad av kärlek. Prästen kan ändå älska

människorna, han kan älska mer än någon
annan, När motivet för hans kärlek till
Gud icke längre är hans mänskliga käns-
lor, kan hans känsloliv utveckla sig i verk-
lig fullhet, ty han älskar människorna för
vad de är och inte för vad de synes vara.

Celibatet är en gåva av Guds nåd och

det vore ett gört givaren orätt att vara
högmodig över den. Men det skulle inte
vara mindre orätt, om vi ville visa oss

klokare än Fadern och förkasta hans kär-
leksgåva under den bestickande förevänd-
ningen att på bättre vis älska hans barn.

Apologetiken otidsenlig ?

Apologetiken, dvs. trons försvar i ord och
skrift, står i våra dagar ej så högt i kurs
hos vissa kretsar inom själva Kyrkan, skri-
ver F. J. Schierse Sl i Stimnen d.er Zeit
(juni 1952, s. 221 f). Den har också sina

särskilda svårigheter just nu. Försvars-
ställningarna framför tron har blivit till
en ytterst svår och farlig terräng. Mot-
ståndaren arbetar ofta med en sådan för-
krossande övervikt av material och teknisk
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precision, att det blott finns få som är dug-
liga nog att kunna våga en fäktning. Tänk
blott på samtalet med den moderna filo-
sofien eller naturvetenskapen! Hur säll-
synta har icke de män blivit som på grund
av verklig sakkunskap där kan göra sig

gällande. Av den kristne apologeten krävs
ju att han icke blott behärskar en eller
annan specialvetenskap, han måste också

vera en god teolog. Annars kunde det lätt
hända, att han i ivern att rekognoscera
motståndarens ställning själv förlorar kon-
takten med trons sanningar. Därtill kom-
mer ännu ett: specialisten 

- 
historikern,

exeSeten, naturvetaren eller filosofen 
-inser svårigheterna i ett problem på helt

annat sätt och argumenterar i följd därav
mycket försiktigare än sådana som utan
mera ingående kunskap om saken kommer
med sina påståenden. Men det borde icke
bctyda, att fackmännen på sina områden

blott får arbeta i den stilla studerkamma-
ren, även om detta är deras viktigaste
uppgift, och måste överlämna trons försvar
åt dilettanter, utan att de får och skall
framträda med sina sakliga lösnin3ar xv

frågor som berör tron, ty just som specia-

lister är de de enda dugliga därtill. Blott
på så sätt vinner apologetiken åter an-

seende och slagkraft. 
- 

Därmed skall na-
turligtvis icke de klandras som på förtjänst-
fullt sätt sammanställer forskningens re-
sultat till undervisningens och förkunnel-
sens tjänst. Vid den tilltagande svårighe-

ten att finna sig tillrätta bland mängden
av facklitteratur är sådana samlings- och
uppslagsverk av stort värde.

Apologetiken kommer av ett grekiskt
ord som betyder >att tala sig fri>>, I själva
verket återstår mången gång intet annat
för försvararen än att firata sig eller sin
klient fri. Detta kan bero på verklig me-
ningslöshet i anklagelsen, så att denna icke
förtjänar ett sakligt svar. I sådana fall
kommer slagfärdighet, kvickhet och skärpa
väl till pass. Men det finns också argu-
ment som kan sätta apologeten i pinsam

förlägenhet. Vissa dunkla punkter i kyrko-
historien låter sig nu en gång icke förne-
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kas, och på vissa frågor i bibelkritiken
har hittills ej givits tillfredsställande svar.
En driven advokat må visserligen försöka
att även i vanskliga situationer få ut det
bästa för sin klient genom att med skick-
liga retoriska bortblandningsmanöver be-
slöja oangenämr fakta, Ifall apologetiken
förr i tiden ansåg detta förfarande någon
gång som hedervärt och 

- 
av pedago-

giska skäl 
- 

t. o. m. nödvändigt, så kan

det kanske ursäktas på grund av den tidens

omständigheter 
- 

motståndaren brukade
såmma vapen, Men i våra dagars apologe-
tiska litteratur härskar med rätta en av-
g;'ord vilja rill ärligher, som r. o. m. går

så 1ångt som till självanklagelse. Här måste

emellertid beaktas, att hela klimatet av den

andliga diskussionen 
- 

åtminstone i de

framskridna västliga länderna 
- 

har avse-

värt förändrats. Elakhet och lömskt {ör-
tal har blivit sällsynta på den vetenskap-

liga kampplatsen och betraktas som åter-
fall i barbariska seder. På den lojale mot-
ståndaren, som i grunden är lika angelägen
att söka sanningen, gör det öppna medgi-
vandet av misstag eller ovetenhet ett dju-
pare intryck än rättshaveri till varje pris.

Begreppet >>det enkla, obildade folket
som icke får oroas>> motsvarar i v|ra dtgar
nog heller icke längre hela verkligheten.
Genom den ordinarie undervisningen, ge-

nom umgänget med tekniken och genom

kontakten med en i stor utsträckning icke-
kristen vär1d växer i dag redan barnen in
i problem som för en tidigare generation

först i mogen ålder 
- 

om ens då 
- 

blev
aktuella. Varje s.iälasörjare kan intyga, *t
just unga och öppna människor har cn

säker känsla för om err svar trifrar fui-
gans kärna eller om det rör sig om försök

^tt. 
pru.t^ förbi och kring. Man kan alltså

blott vara glad över att den ängsliga bort-
förklarandets och vitmålandets pcdagogik

har avlösts av en kraftfullare, uppriktigere
hållning.

Att helt avsäga sig apologetiken skulle

vara ett betänkligt tecken på livsoduglig-
het och svaghet. Tron själv är hänvisad

till samtal med och ställningstagande till
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världen. Tider av andlig sttid har icke

blott fört till övcrraskande uppsving i teo-

logien utan också verkat befruktande på

det religiösa livet. Men där man i en före-
given >>övertidslighet>> isolerar sig och blott
vill leva av den egna substansen, upp-
träder snart de kända fenomenen som föl-
jer nedgången: ofruktsamma teologiska kon-
troverser, som ej Iängre har någon förbin-
delse med den andliga verkligheten i om-
givningen, och sedan dessa ändlösa analy-
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ser, som söker misstagen i det för{lutna
och där vill finna orsakerna till den nu-
varande situationens vansklighet. Det är
sådana samtal som förs i alla belägrade

sräder, där försvarskraften sinar! Under
denna synvinkel betraktat får man nog

tolka det som ett löftesrikt tecken att i
vin dagt på många håll i världen ett
släkte uppväxer som är besjälat av den

kampglada viljan att försvara tron.

LITTERATUR

Nicolaus Steno-litteratur

Nicolaus Steno är en av de mest

fascinerande och betydande nordiska kato-
likerna under tiden närmast efter refor-
mationen. Han studerade för Rudbecks ant-
agonist Bartholin i Köpenhamn och fram-
lade i viktiga avhandlingar en ny syn på

människokroppens Lörtelsystem, han upp-
täckte öronspottkörtelns utförsgång, han
utredde musklernas konstruktion och kyck-
lingens livsprocess i ägget. Då han icke
fick den professur i Köpcnhamn han räk-
nat med, for han till Paris och hall där
7666 ett. uppseendeväckande föredrag om
hjärnans anatomi och sökte sig sedan till
Italien. Han gynnades där av furstarna
och blev nära vän med tidens störstx hu-
mxnister och forskare - Galileis lärjunge,
matematikern Viviano, naturforskaren och

konsthistorikern Crrlo Dati, filologen och

diktaren Francesco Redi och sekreteraren

i Accademia del Cimento, Lorenzo Maga-

lotti, känd från drottning Kristinas hi-
storia.

Det var här han konverterade. En dag

{ick han i Livorno se processionen på Helga
lekamens fest. Han tänkte: >>Antingen är
denna hostia rätt och slätt ett brödscycke,

och då är de människor dårar, som gör

så mycket väsen av den 
- 

eller också

innehåller den verkligen Kristi lekamen,

och varför tillber jag den då icke som de

andra?> Under inflytande av särskilt en

from nunna och en katolsk societetsdam

började han studera religionen, frnn att
protestantismens uppgifter om katolicis-
men i regel var felaktiga, och avsvor till
sist sin tro. Samtidigt med dessa studier

fortsatte han med stor iver sine natur-
vetenskapliga forskningar. Han kallades till
Köpenhamn men fann, att miljön icke var
uthärdlig för en katolik, varför han åter-
vände till ltalien. Han lät där prästviga

sig och utnämndes senare till biskop i Han-
nover,

Om denne märklige man har man tidi-
gare kunnat läsa bl. a. i A. D. J ö r g e n-
sens Nils Stenson, Et Mindeshrill (1884)

elier i den därpå byggda framställningen
i Petersen-Andersen's Illustreret
Dansk Litteraturlsistorie, I. En kort fram-
ställning finns också i anmälarens
bok Sjölar i brancl (191s). fJnder senare

år har danskarna utgett Stenos olika verk

- 
dels hans Opera PhilosoPhica, l-2

(1910), dels hans Opera tbeologico, l-2
(1941, 1947) 

-, 
och nu föreligger i två
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väldiga volymer hans EPistolae (et efhtolae
acl eu.m d.atae), utgivna hos Nyt nordisk
Forlag, i redaktion av Gustav Scherz,
Denna publikation, för vilken Herders för-
lag delar ansvaret, är av utomordentlig
vikt för var och en som önskar känna
den nordiska katolicismens historia under
tiden omedelbart efter reformationen,
Svensken erinrar sig med blygsel, att vlt
egen stora konvertit drottning Kristina
ännu icke fått någon sammenfattande mo-
dern biografi, och att hennes skrifter är
så gott som obehandlade av forskningen.
Bakom denna publikation står Carlsberg-
fonden och Rask-örstedfonden. Verket är
tryckt endast i femhundra exemplar och
betingar ett högst avsevärt pris; i större
svenska bibliotek är det naturligtvis oum-
bärligt.

Läser man dessa brevserier 
- 

skrivna
på en mängd olika språk 

-, 
förs man på

ett konkret sätt in i Nicolaus Stenos miljö:
man får följa hans vetenskapliga strider,
hans svårigheter med Köpenhamns univer-
sitet, hans nyorientering i den italienska
miljön men också hans religiösa utveck-
ling. Av särskilt intresse är hans förbin-
delser med Spinoza, som han i ett brev
regelrätt försökte omvända. Brevet, som

föranleddes av Spinozas anonymt utgivna
men mycket uppmärksammrde Tractatus
theologico-foliticus, tillhör den katolska
kontroverslitteraturens märkligare skrifter
under denna tid och uppmärksammades

särskilt av Leibniz, vilken också ver
personlig vän med Steno och högt prisade

dennes karaktär och intelligens. Leibniz be-
fann sig i Hannover som bibliotekarie hos

hertigen, då Steno anlände till staden, och
har gett uttryck för sin stora förväntan
och undran. Leibniz tillhörde de få i sam-

tiden, som förstod vikten också av Stenos

annars först i modern tid efter förtjänst
skattade geologiska forskningar. Leibniz
kunde icke fatta., att Steno övergav sin

lysande naturvetenskepliga karriär och tog
upp hans teologi till kritisk behandling,
detta särskilt i ett brev, som är en utför-
lig kommentar till Stenos nyss nämnda
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brev till Spinoza, Efihtola acl nouae fhilo-
soPhiae ref ormatorem.. Det torde knap-
past kunna förnekas, att Steno i denna och
andra debatter med Spinoza är denne vida
överlägsen i logisk skärpa.

Drottning Kristina förekommer na-
turligtvis också här och var i denna publi-
kation 

- 
dock utan att notiserna ger nå-

got avgörande nytt till hennes biografi.
En annan svensk konvertit, som skymtar,
är smålänningen Johan Anton Killan-
d e r, som en tid levde på en pension av
drottning Kristina i Birgittas hus i Rom.
Senare blev han missionär men råkade tyd-
ligen ut för besvärligheter och väckte oro
bland sina vänner. Läser man noga igenom
de brev, soin berör Sverige och Stockholm,
skall man finna icke oviktiga bidrag till
den unga svenska nykatolicismens historia.

Framför allt intresserar emellertid de

brev, ur vilka man kan avläsa Stenos egen

konversion. Vi äger nu hela materialet

- 
Steno gör ingen hemlighet av sina vån-

dor före det stora steget 
-, 

och tiden
kunde därför synas vara inne för en mo-
dern religionspsykologisk analys av förlop-
pet. Redan nu kan man urskilja, att lin-
jerna går ganska parallellt med drottning
Kristinas katolska utveckling; en särskilt
delikat och intressant uppgift ät att vt-
reda, varför Steno särskilt kom att lyssna

till två fromma katolska kvinnor i Italien,
vilket bör sammanställas med hans senare

utomordentligt hårda askes. En sådan psy-
kologisk analys bör också utnyttja, ved
vi nu vet om hans bakgrund och person-

liga förhållanden före konversionen.

Suen Stolle

M. S c hm e u s: Katholiscbe Dog-
matik, lll/2. 3. u. 4. Auflage.
Miinchen f9tl, M. Flueber. Dm
28:80.

Det nyutkomna bandet av nuvarande
rektorns för Miinchens universitet dogma-
tik behandlar läran om nåden: >De en-
sLilda människornas deltagande i det av

Jesus Kristus upprättade Gudsriket.>> Ban-
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det är helt omarbetat på samma sätt som

de tidigare nyutgivna (se Cretlo 19|0:
3lt/316), dvs. med större pregnens i for-
muleringarna (även rent typografiskt) och

med utförligare behandling av den heliga

Skriften och dogmhistorien. Dogmatik be-

tyder här inte ett ämne för en skolmässig av-
handling av teologiska frågor utan ett in-
trängande i det kristna livets rikedom. På

ett modernt och levande språk tas lär-
domskunskapens och naturvetenskapens pro-
blem upp i den teologiska kunskapens ljus

och gives ansatspunkter för det personliga

religiösa livet. Visserligen citeras ibland för
utförligt den nyaste litteraturen, vars auk-
toritet och betydelse kanske inte ännu är

allmänt erkända, men därmed får boken

särskilt liv. Det fattas ju heller inte första-
handsmaterial. Man kan bara upprepa den

varma rekommendation som tidigare ut-
talats: boken är läsvärd och läsbar för
både teologer och icke-teologer.

Ett tilltalande intryck gör den lugna
framställningen av de olika >nådesyste-

men)): thomismen (i trängre betydelse)

och molinismen. Förf. visar, i vilken grad

de olika förklaringsförsöken har sitt berät-
tigrnde och sina gränser, och hur denna

>>dialektiska>> form är den enda möjliga

som motsvarar problemens mysteriekarak-
tär. I behandlingen av de övernaturliga
dygderna - 

tro, hopp och kärlek 
- 

be-

handlas även frågan om eros och agape.

En riklig bibliogra{i öppnar vägen till ett
mer ingående studium av denna och andra

frågor,

Thomas Merton: Stilbe-
dens forjettelse. Kpbenhavn 1952,

Frost-Hansen. 228 sid. Dkr 9:7f .

Den amerikanske trappistmunken är re-
dan känd i vida kretsar (Ctetlo l9l0r26).
På danska fanns redan Den store stilhed.
Nu har \ven Seeils of contemplation ut-
kommit i dansk översättning med sina 28

betraktelser och reflexioner över det and-
liga livet. På friskt, enkelt och intensivt
sätt talar en modern människa om trons,

bönens, det moraliska och religiösa livets
garnla problem. Man är tacksam, att boken

finns på ett skandinaviskt språk. Den har
redan varit till välsignelse för många som

längtar efter ett djupare religiöst liv och

som stötts tillbaka av det andliga livets
stundom väl magistrala, stundom väl >>upp-

byggliga> behandling i den asketiska litte-
raturen. Var och en som lärt känna >>den

stora stillheten>> griper säkert med glädje
efter denna mera tematiskt upplagda bok.

Och den rekommenderas varmt till alla

som söker gammalt vin i nya läglar,

Gamla och Nya Testamentet.
Lwnd 1952, Gleerups.

Svenska bibelöversättningen av * 1917

har i år utkommit med en nyhet: till det
sedvanliga bihanget >Ordförklaringar och
sakupplysningar>> har tillfogats ett >Re-
gister över bibliska namn, ord och ut-
tryck>>. Initiativet hälsas välkommet. I ka-
tolska översättningar används sådana re-
gister sedan lange både vid enskild läsning
och vid bibelstudium i skolan eller studie-
kretsar.

Det skall inte förtigas, att en katolsk
teolog bläddrar i detta register med en

viss nyfikenhet. Sådana register 
- 

även
många katolska 

- 
brukar ju uppvisa en

lucka just där man söker något ord eller
något bestämt ställe. Svenska bibelöver-
sättningens nya register ansluter sig helt
och fullt till detta bruk. Det vill varken
ersätta den nya bibliska uppslagsboken eller
en konkordans i egentlig mening. Det vill
bara hjälpa vid bibelläsning och bibelstu-
dier. Men man undrar ändå om inte un-
der rubriken >Paulus>> I Kor. 11 och Gal.
I borde omnämnts eller till >Jesu bröder>

Gal. l: 19 tillfogats. Varken under >>dö-

den> eller >nåden> hänvisas till Rom. i,
och Fil. 2: 8 förekommer inte under >lyd-
nad>, Att man inte finner en rad ställen,

som behandlar prästämbetet eller prästa-

dömet, utan bara några av dem under slag-

ordet >>äldste>, förvånar lika litet som ett
rubriken >arvslnden> helt fattas. Maria,
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Jesu moder, förekommer flera gånger i
Nya Testamentet än registret låter ana och
åtminstone Joh. z: 1 och 19: 2i skulle ha

omnämnts under denna rubrik,
Naturligtvis är det ingen konst att re-

gistrera sådana luckor i registret. Snabbt
uppstår ju även frigan, enligt vilka prin-
ciper ett dylikt register bör uppställas.
Går man ifrån principen att som rubriker
endast uppställa Bibelns egna ord - 

r'ilket
här görs och överhuvud taget bör göras,

om rcgistret skall tjäna ändamålet 
- 

då

blir det exegetiska och dogmatiska ställ-
ningstagandet avgörande för urvalet, Ett
urval måsre träffas. Att har på 27 sidot
ändå så mycket material har inarbetats är
i varje fall en god början.

Eugen \y'alter: Sakrament
und christlicbes Leben. 2 Aufl.
Freiburg 19 i 1, Herder. I 12 s. Dm
3:80.

För{attarens små böcker om sakramenten
har vunnit en stor uppskattning. De måste

en efter en utgivas i nya upplagor (se

Credo 19402287 I.;1944:.214). Även den
avslutande framställningen föreligger nu i
ny och omarbetad upplaga. Den förutsät-
ter behandlingen av de enskilda sakramen-
ten och vill framför allt svara pä, frigrn
om sakramentens ställning och verknings-
kraft inom det fulla kristna livet. Den ta-
lar om förhållandet mellan nåden och eti-
ken, mellan sakramentet och tron, sakra-
mentet och ordet och meddelar många råd
om hur man rätt bör utnyttja den sjufal-
digr källa, som Kristus erbjuder oss i sin
Kyrka.

Anton Koch SJz Honileti-
sches Handbucå. VII. Band, 6 Aufl.
Grossoktav,4g6 S. Freiburg 1950.
Herder. Dm 2l: i0.

Det går egentligen utöver denna tid-
skrifts ram att presentera detta stora verk,
som är avsett för själasörjaren och reli-
gionsläraren. Likväl får vi hänvisa till det
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som till ett standardverk i den kristna
förkunnelsens praktiska tjänst.

Förf,, f. d. chefredaktören för den kända
tidskriften Stimmen der Zeit, började re-
dan före sista kriget publicera en mate-
riälsamling över texter, exempel, liknelser
m. m., som behandlar hela Kristi frälsnings-
verh med hänsyn till predikan, kristen-
domsundervisning och cirkelstudium. Den
minutiösa systematiken och den tekniska
uppställningen är värda allt beröm. Ändå
är boken inte en predikosamling, tvärtom.
Läsaren slipper inte ifrån egna mödor

- 
snarare eggas han till sådana av själva

materialets mångfald,
Det är ett monumentalverk med 1t

band i 3 ietierz hotriletiscbes Qu.ellenwerk,
hotniletisches Lebrtaerk och hontiletiscbes
Ergänzungsu:erÄ, som under ca I 100 olika
stickord behandlar den Kristna uppenba-
relsen och förkunnelsen i hela deras bredd.
Visserligen är det inte var prästs sak att
arbeta med sådana hjälpverk. Men detta
är egentligen bara ett uppslagsverk i en

modernare form och för ett mera bestämt
ändamåI. Medan de sista banden ännu inte
har utkommit, upplägges de tidigare ut-
komna på nytt, föreliggande band redan

i 6:e upplagan. Eventuellt intresserade hän-
visas till de specialprospekt som födaget
ställer gratis till förfogande.

Peter Hornung Sf

St. Arvidson, A. Eeg-
Olofsson, R. Josefson: I
kyrkan eller utant'ör? Sthlm 19i2,
KF:s förlag. Kr. 4:7J.

På bokens baksida står bl. a. att läsa:

>>Sammanlagt ges en bide koncis och allsi-
dig vägledning inför det viktiga ställnings-
tagandet.>) Det ges det också 

- 
på ett

mycket egendomligt sätt.
Det klaraste bidraget lämnas av St, Ar-

vidson, som utifrån de konfessionslösas syn-
punkt kräver, att var och en, som inte
tror på Kristi offerdöd och uppståndelse
och som inte utan alltför långa mellanrum
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går till nattvarden, skall utträda ur Sven-

ska kyrkan. FIan tecknar en strålande bild
av Svenska kyrkan, men dennas represen-
rant, R. Josefson, vill inte riktigt erkänna
den som idealet. Enligt hans framställning
finns det ingen anledning att lämna Sven-
ska kyrkan, ty den är ju inte ett samfund,
en medlemskyrka som förutsätter en be-
kännelse. Tillhorigheten till den >>har i och
för sig ingen religiös innebörd, även om
den kan och ur kyrklig synpunkt bör få
det och den berör inte den enskildes per-
sonliga trossituxtion)>. Skulle man försöka
att sammanställa de olika synpunkter som

Josefson syns vilja anlägga på frågan, skulle
resultatet nog bli det: >>ur kyrklig syn-
punkt> kan ett utträde komma i fråga,
medan det ur historisk eller sociologisk eller
vilken som helst annan synpunkt egentli-
gen inte bör ske 

- 
eller kanske omvänt.

Synd bara att man när det gäller praktiken
inte samtidigt kan svara ja och nej.

Den slutgiltiga behållningen av frikyrko-
mannen A. Eeg-Olofssons delvis mycket
oklara framställning är den, att Frikyrkliga
Samarbetskommittdn i sin tur anser Sven-
ska kyrkan som >en sådan gemenskap, som

i Nya Testamentet benämnes församling>>.

>>Klart är under alla omständigheter, att
svenska kyrkan har en läroåskådning och
en hållning i församlingsfrågan, som på ett
avgörande sätt avviker från den uppfatt-
ning som ligger till grund för den frikyrk-
liga synen på församlingen (kyrkan).>

Det är alltså till slut den stackars läsa-
ren som får avgöra den fråga som boken
ville svara på: vad Svenska kyrkan egent-
ligen är för något. Denna >>koncisa och all-
sidiga vägledning>> gör åtminstone klart,
att själva saken är oklar. Och hari ligger
utan tvivel en av de mest brännande frå-
gorna i vårt land.

Det finns ännu mycket annat i boken.
Låt oss bara säga, att vi, med all sympati
för Arvidsons lugna ärlighet, inte går med
på en hel rad av hans framställningar.
T. ex. när han talar om kristendomsunder-
visningen och morgonbönen. Och sådana

satser som att >>kyrkobyggnaderna är pu-

blik egendom> eller >kyrkoegendom är
samhällets>> skulle nog knappast ha under-
tecknats av hans katolska förfäder, som

förmodligen var med, när flertalet av de

kyrkor, som det ir fräga, om, byggdes till
Guds ära som gudstjänstrum och inga-
lunda för humanitära högtidligheter. Det
prögram som >förbundet för religionsfri-
het>> uppställer innebär också en del orim-
ligheter: det obligatorisÄa civilähtenskapet
kan inte fordras i religionsfrihetens namn
utan det innebär fastmer en tvångssekula-
risering. Om satsen: >>barnen i skolan bör
skyddas för alla försök att förse dem med
andliga skygglappar>> antyder att kristen-
domsundervisningen skulle elimineras från
undervisningsplanen, så må här bara sägas,

att religionsfrihetens princip just kräver att
föräldrarna f|r ritten och möjligheten att
ge sina barn en religiös uppfostran. Det är
ju inte blott föräldrarnas rätt utan deras

samvetsplikt. Slutligen frågar man sig, vad
den >>andliga hemvist för dem som står
utanför konfessionerna>>, som förbundet vill
vara, skulle innebära. Det finns väl ingen
som vill bo i en tom våning.

Av de många andra punkter, som berörs

i boken, nö.1'er vi oss med att citera ännu

ett hö.gst märkligt uttalande av Josefson:
>Enligt den i vårt land rådande ordningen
framträder statens organ i många samman-

hang också som kyrkans. Den svenska riks-
dagen är således också ett kyrkligt organ.>>

Häromdagen sade en studentska till mig:
>>Pater, sedan länge ville jag ha frågat en

katolsk präst om en sak. Men jag vet redan
vad ni kommer att svara.)> Innan jag hann
säga något tillade en annan: >Det är
bara i Katolska kyrkan som man i förväg
vet vad deras präster kommer att säga.>>

Det är nog sant, åtminstone vad vissa frå-
gor beträffar 

- 
och till dem hör flertalet

av de frågor som i föreliggande bok be-

svaras på ett så 
- 

typiskt >>protestan-

tiskt>> 
- 

motsägelsefullt sätt.

Petar Hornung SJ
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Ernst Logren: Parudox mot
snusförnuft. Stockholm 19t2, L.T.

Ernst Logren var en känd och uppskar-
tad figur i Uppsala, som meddelade privat
visdom och bedrev djupa och skiftande men
kanske en aning oordnade studier. Han
disputerade sent omsider på ett slags kom-
pendium i Hägerströms filosofi men hade
tidigare bl. a. publicerar en religionshisto-
risk bok 

- 
som citerades av Söderblom i

Den leuande Guden 
- och ett antal upp-

satser. Det visar sig vara en mycket god
id6 att nu samla ett urval av dessa och
utge dem, rned ett orienterande förord av
professor Harald Eklund.

Logren var en av de första skrivande
svenska humanisterna, som gjorde klar re-
volt mot vår naturalistiska eftersläpning
och i en hägerströmsk miljö energiskt häv-
dade det andliga livets verklighet och pri-
mat. >De två sista seklen ha till väsentlig
del varit en andlig upplösningsperiod>>, bör-
jar hans bok, och på samma sida kräver han
ett val mellan antingen >ren empiri eller
metafysisk förankring>>; han hävdar ge-
nomgående >en i det inre given verklighet,
som ej är något yttre och historiskt>>. Med
våldsam kraft reagerar han mot de två
former av kulturell urartning eller utspäd-
ning, som han kallar estericismen och pie-
tismen. Den svenska pietismens problem
har veterligen aldrig förut ställts med en
stådan skärpa; Logren talar förbittrad om
den fromhet, för vilken >frälsning> bety-
der >>antagander av en gudsnådlig min, av
ett smaklöst och tillgjort språk, drypande
av sötma och falsk frimodighet, och av vissa
umgängesallyrer där kärleksfullt översirteri
och schabloniserad vänligher symboliserer
det över världen och köttet höjda nya
sinnelagets grunddrag>. Både pietismen och
esteticismen har sina rötter i världströtthet
och njutningsfilosofi; de går fdrbi det on-
das verkliga ror, som är >viljans förvända
riktning>. (Man ville här inskjuta en
fråga: hur går denna 

- 
riktiga 

- 
grund-

synpunkt ihop med författarens energiska
anslutning i andra sammanhang till Luther,
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som förkunnade den trälbundna viljan?)
Pietismen blir en folklig esteticism, en eska-
pism. Detta har allt resulrerar i att i mo-
dern svensk kulturmiljö uppfattas kristen-
domen som en myt 

- 
man inbillar sig, att

>äkta, ej krampaktig religiositet hör hemma
i historiska museer, icke i det levande nu-
tidslivet>.

Logren sammanfattar:
>>Från pietismens kvalmiga brudmystik

och praktiska materialism går vägen klar
till 'livsvördnaden' och konstkulten och
därifrån till det rena hångrinet, till nihilis-
men 

- 
bestialiteten.>>

Bakom denna formulering ligger, som sy-
nes dels Grillparzer, dels Söderblom; den är
fullkomligt adekvat.

Mot denna upplösning ställer Logren
kravet på en konservativ >objektivism>,
och han utreder i andra uppsatser, varut-
innan denna skulle bestå. IJppsatsen >Eros

och västerlandet> rymmer överraskande

nog en hyllning av den engelska puritanis-
men, vilken spelas ut moc ))den kyrkligt-
asketiska sexualetiken>> med dess >>outsäg-

liga råhet och låghet>>. Logren beundrar
den engelska puritanismens >>föga poetiska

och pittoreska förstånds- och viljemän-
niskor> för deras frihet från magiska och
tabuistiska föreställningar. De hade hämtat
sin visdom från stoikerna, de älskade uträk-
ning, förtänksamhet, planmässighet och
kunde därför också glädia sig åt den >>Guds

välsignelse, som följer det förståndiga och
framsynta förvärvsarbetet i spåren>>, Den
enskilda, mogna och myndiga, människans
plikt var att >)under självrannsakan, bön
och betraktelse av Ordet gestalta sitt liv
efter den insedda naturliga rationalitetens
fordringar>>. Emellertid fattades här ett och
annat 

- 
bland annac känsla, fantasi, aning.

Hos 1800-talets utilitarianer kvävdes t. o. m.
sinnet för natur och skönher under för-
ståndets, nyttans och rationalitetens tunga
stenblock.

Henrik Schartau och Söderblom är före-
mål fOr fina studier. fntressant 'är den l92J
framlagda kritiken av den senare. Logren
jämför Söderblom med 

- 
Renan: >hos
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båda samma oscillerande, förbryllande, flott
kombinerande vakenhet för förbindelselin-
jer och förmåga *t fö|1a dem>; han an-

märker, att Söderblom dock ägde en fast
punkt som Renan saknade. Han påpekar

vidare, att Söderblom ofta undviker den

otvetydiga formuleringen och it mer
konstnär än vetenskapsman: >han ar hjal-
tedyrkare och med r^ttat f& massan har
han trots all skarpsyntheten den leende,

överlägsna förståelse, som inte har hjärta
till en avgörande brytning, när det äntli-
gen gäller>>. Fr|gt är, om Logren inte här
träffat alldeles rätt, liksom då han hävdar,
att Söderblom trots allt icke var >>skapad

av det hårda stoff som danar profeter>

- 
bl. a. därför att han hade så svårt >att

negera något 
- 

allt är ju så relativt>. På

visst sätt står den enskilde hos Söderblom
betraktande inför det gudomliga i uppen-
barelsehistorien.

I sin andra Söderblomstudie utvecklar
Logren fint, varför svensken före pietis-
mens inbrott icke kunde duperas av faÅ-
seiska fasoner. >Calvinismen motades mindre
med lagbestämmelser än ratades från bör-
jan; det hade prästen trumfat in, att den

egnr tåttlårdigheten och dess gärningar
dugde till intet. Det lönade sig inte att med
hänvisning till dem vilja hävda en social
och moralisk undantagsställning för som-

liga som 'Guds barn'. Det teologiska väckte
föga grubbleri 

- 
det räckte med bilder av

farisiens bön i templet.> Logren menar,
att den frikyrkliga väckelsen 

- 
med sina

sociala förtjänster 
- 

på det mest ödesdigra
sätt kom *t anltätr svenskens uppodlade
sinne för denna religionens innersta och
egentliga halt: frikyrkligheten kom att le-
gitimera den fariseiska etiketten och har
därmed ett fruktansvärt ansvar {ör vår
senare avkristning.

I en studie över Sven Lidman * 1924
ger Logren en förvånande säker och delvis
ännu giltig karakteristik. Han reagerar mot
Lidmans utmålande av de fåvitska världs-
barnen, >>dårarna>>. Lidman >vet ej, att
religiositet i och för sig icke är något för-
tjänstfullt verk, som ger den ena männi-

skan rätt att sätta sig på höga hästar mot
den andra. Luther och Kant har talat om
för oss, att det röjer ett orent sinnelag att
ens försöka att på allvar nå helighetens
stadium.>>

Det sista citatet 
- 

liksom alla hans för-
bluffande okunniga utsagor om katolskt liv
och katolsk gxnks 

- 
visar den väsentliga

bristen i Logrens egen syn. Han står på

samma linje som i vår tid Lars Ahlin och
Olov Hartman, vilka fördömer moralise-
randet och ibland förefaller tro, atr en

hederlig vandel snarast är ett hinder för
Guds nåd: Gud möter oss >underifrån>,
dvs. i vårt nederlag, och varje tanke på att
undgå detta nederlag och försöka leva ett
anständigt, hederligt, fromt eller rent av
heligt liv är förljugenhet eller förblindelse.
Man gläder sig åt detta fasthållande vid
en nödvändig konsekvens av Luthers lära
om det absoluta fallet och om den träl-
bundna viljan; det är mycket mer tillta-
lande än alla försök att grunda en luthersk
humanism med undanskjutande av denna
hans grundsyn såsom en paradox. Antingen
har Luther rätt i sin syn på människans
torala förfall 

- 
dL et brytningen med

Kyrkan riktig, och då är också Logrens,
Ahlins och Ffartmans åskådning riktig. Men
då är också varje fostran, varje humanism,
varje människoskolning omöjlig. Eller också

är denna Luthers syn en paradoxal över-
drift 

- 
i så fall var hans brytning med

Kyrkan oförsvarlig, och då är Ahlins, Hart-
mans och Logrens lära pL denna punkt
oluthersk och okristen. Detta dilemma före-
faller vara värt att redas ut, eftersom den

björkquistska humanismen i Sigtuna numera
efterträtts av den hartmanska anti-mora-
lismen.

Det kan tilläggas, att boken också rym-
mer ett litet Hägerströmkompendium, och

att Logren där antyder vissa svårigheter i
mästerens tänkande. Boken består w frag-
ment men de är alla tankeeggende. Stilis-
tiskt är den av hög klass.

S. S-e
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Alf Ahlberg: Brunnsuiks
FoIkhögskolas Historia. Del I. Brunns-
vikarnes Förbund. Distr. K. F:s bok-
förlag. Kr. 10: 

-.
Brunnsviks Folkhögskola har i många år

intagit en särställning i vårt land. Medan
de äldre foikhögskolorna huvudsakligen
voro avsedda för lantbefolkningen i den
omgivande trakten, samlades i Brunnsvik
industriarbetare från hela landet.

Karl Erik Forsslund som tillsammans

med Uno Stadius och Gustaf Ankarcrona
1906 grundade skolan, hade emellertid icke
från början avsett etf, sådant resultat. De
hade närmasc tänkt på Dalarnas ungdom.

Men skolan blev redan vid starten 
- 

i
första hand genom sin rektors, Uno Sta-
dius', kända radikalism 

- 
utsatt för be-

skyllningen ^tt vara ett centrum för socia-

listisk propaganda. På denna grund väg-
rade riksdagen att ge skolan statsanslag.

Skolans ekonomi räddades då genom de

olika arbetarrörelsernas intresse. Hjalmar
Branting gick i spetsen för den socialdemo-
kratiska pressen och från Nykterhetsrörel-
sen och Kooperationen kommo sympatiut-
talanden och penninggåvor. Även den libe-
rala pressen kritiserade riksdagens vägran
och många enskilda personer gav skolan
ekonomiskt stöd.

Den heta strid som en längre tid pågick
både i press och riksdag gjot'de Brunns-
viks namn känt över hela landet och ar-
betarungdomen började strömma dit, många
försedda med stipendier från sina fackför-
eningar. De funno inte den propaganda
som de kanske väntat, men möjligheter till
vidgade kunskaper och därigenom en vid-
gad livssyn. Många av dessa elever ha se-

dan vittnat om hur mycket Brunnsvik be-
tytt i deras liv.

Det är om skolans planering och om
striden under dess första vanskliga år, sorn

dess nuvarande rektor, Alf Ählberg, på ett
utomordentligt sätt berättar i den nu ut-
komna första delen av Brunn.saiks Folh--

l:ögskolas Historia och alla Brunnsviks vän-
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ner kommer säkerligen att ivrigt vänta på

fortsättningen.
Eua Bergius

Joha nna Sc homerus-V a g-
ne r: Deutscbc katltolische Dichter
d er Gegenwart. 6 5 Dicl:tergestalten,
Niirnberg 19t0, Glock & Lutz.

Dr Johanna Schomerus-Vagner her gjort
ett förtjänstfullt arbete genom denna sin

framstillning av 6J moderna diktare, som

hon anser vara representativa för våra da-
gars tyskspråkiga katolska litteratur.

Samlingens värde förhöjes genom den

vidsynthet författarinnan visat när det
gällt att närmare bestämma katolsk dikt-
ning. En inledande essay redogör för hen-
nes väsentligaste synpunkter härvidlag, var-
vid neturligtvis särskild hänsyn tagits till
förhillandcn som råda inom tyskspråkiga
områden. Framförallt skiljer hon diktarens
verk från skri{tställarens. Språket är här
den avgörande faktorn. I denna tid av

estetisk förvirring och faktisk okunnighet
om vad som bör räknas till den kristne
diktarens eller skriftställarens eller journa-

listens område, är detta särskilt värdefullt.
Då man vet vilken betydelse >>F{eimat-

dichtung>> sedan gammalt har i både Tysk-
land, Schweiz och österrike, måste det an-
ses berärtigat att räkna sådana böcker frin
katolska landområden till katolsk littera-
tur, även om respektive förtatttre icke an-

ser sig bundna av katolsk trosbekännelse.
Hela deras sätt att se på landskap och

människor, hela >>atmosf ären>> är genom-

trängd av katolsk tradition.
En sådan utvidgning av begreppet ka-

tolsk diktning innebär dock en viss fara:
gränsen mellan katolskt och icke-katolskt
utsuddas. Kan man t. ex, verkligen räkna

Josef Veinheber, en av österrikes förnäm-
sta moderna lyriker, till den katolska litte-
raturen? Gör man honom en tjänst genom

att låta honom höra till en värld, där han
aldrig varit hemma: den kyrkliga? Han
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var språkkonstnär. Men begreppet katolsk
sammanhänger dock i första hand med
Kyrkan.

Om den >>självklara katolska atmosfä-
ren>> shall vara det avgörande, som för-
fattarinnan kanske alltför generöst hävdar,
borde också Anton Wildgans eller Rainer
Maria Rilke ha medtagits, Båda saknas

- och med rätta. Däremot efterlyser man
österrikiska katolska diktare, som otvivel-
aktigt hör dit: Rudolf Henz och likaså
Paula von Preradovic.

Trots dessa reservationer måste man vara

författarinnan tacksam för den möda hon
nedlagt på sitt arbete och den vidsynthet
hon ådagalagt vid sina analyser. Tankar
av sådant slag har sitt värde som ett för-
sök att ge en sammanfattande överblick
över den katolska diktningen i dagens

Tyskland.
Robert Braun

Jacob Kulling: OIle Hed-
bergs romancr. Sthlm 19i2, Nor-
stedts.

Lektor Kulling bevakar noga kristendo-
mens domäner i svensk dikt. Han har fint
skildrat den svenske romantikens religiösa
problematik, han har pejlat Strindbergs
omvändelse och har försökt komma under-
fund med i vilken grad det är tillåtet att
kalla Karlfeldt kristen. I sin nya lilla skrift
ger han ett synnerligen nyttigt och klart
repetirorium i Olle Hedbergs romaner, när-
mast i syf te att fastställa den moraliska
och religiösa problematiken. Endast den yt-
ligaste kritiken har in i det sista hävdat,
att Hedberg är en cyniker och nihilist.
Långsamt har det gått upp för de trögaste,
att denne förftttzre är en religiös sökare,

som under senare år också kommit i när-
heten av vad han söker: han är en av de

{å svenska diktare, som trovärdigt förmått
skildra religiösa och mystiska djupupple-
velser. Kulling tränger emellertid djupare.
Han upptäcker denna religiösa kamp i an-
satser redan i Hedbergs tidigaste romaner,
och han visar övertygande, att den bildar

det djupaste motivet i hela hans diktning.
En intressant men obevisad hypotes är, att
Hedberg som ung skulle ha upplevat kvä-
karna, och att hans motvilja mot kyrkligt
formelväsende och moraliserande präster-
skap skulle ha något slags samband med
den upplevelse av det inre ljuset, som man
finner hos t. ex. Ernilia Fogelklou. Med
medveten ensidighet följer Kulling sina lin-
jer. När man läst hans välskrivna och vik-
tiga bok till slut, har ens gamla beundran
för Hedbergs författarskap yrterligare steg-

rats. Det är riktigt att säga, ^tt det. itr
grubblet >>över mystikens väsen, som gett
hans senaste diktning dess märkligaste inne-
börd>>. Det är också riktigt, att Bekäflna

färg >>trtgör det mognaste, mest storslagna

uttrycket för den brottning med mänsk-
lighetens livsfrågor, som ända från början
gett den andliga väsentlighetens prägel åt
hans litterära verksamhet>>. 

S, S_e

M. L, H.: Sister Xauier Berh-eley

(1861-1944). Sister of Charity of
St. Vincent De Paul: Fifty-four
Years a Missionary in China. Lon-
don, 7949, Burns Oates.

Endnu i vore Dage mpder vi Mennesker,
hvis Livsindhold kan summeres op i det ene

- 
51a lig misforstaaede og malplacerede

Ord: Kerlighed. t4 Aars Anstrengelser for
at lindre eller fjerne Lidelse, udbrede Guds
Rige og fprst og fremmest frelse Sped-
bprn, som Foraeldrene skilte sig af med
ved at efterlade dem et eller andet Sted,
maaske med det stille Haab om, at Sr.

Xavier Berkeley maatte samle dem op, er
Bevis paa rgte Karlighed.

Agnes Mary Philomene Berkeley var
blandt de fdrste Vincentsspstre, der sendtes

til Kina. Hendes altfavnende Hjerre rQ-

bede sig ogsaa ved den store Indsats, hun
gjorde, da >>The Maynooth lvlission>> og
>Mary Knoll Mission> i Kina blev grund-
lagt 

- 
eller i hendes Interesse for den ind-

t9t
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fldte Gejstlighed. Hverken Boxeropr/ret
eller den japanske Besettelse, som saa at
sige danner Yderpunkterne i hendes Virke,
kunde slaa denne apostolisLe Sjel ud, der
ved sin Dpd var kendt og elsket af tallpse
Kinesere, der aldrig i deres Liv havde kendt
og mPdt en anden Mor end Sr. Xavier.

Pli

Bruno Schaf er, Sie hörten
seine Stintne. Bd. III, 224 s. Lu-
zern 19i2, Räber.

Tredje bandet i samlingen av självbio-
grafier w konvertiter håller sig på samma
nivå som de föregående brnden (Credo
3:1949), 16 personer av olika nerionalitet
och yrke, religion eller konfession, bland
dem en grekisk bokhållare, en jakobitisk
biskop, en indonesisk kvinnlig medicinstu-
derande, en japansk general, en amerikansk
ambassadör och en engelsk pilot redovisar
för sin väg till Katolska kyrkan.

Våra läsare f äster sin uppmärksamhet
på tre skandinaver: Sven Stolpe talar om
sin väg från ateismen över Svenska kyrkan
och oxfordrörelsen. FIan skildrar den reli-
giösa och intellektuella situationen på sven-
ska universitet och utvecklar, hur avgö-
rande mötet med den kristna falangen i
Frankrike var för honom och hur ange-
lägen han var före och efter sin konver-
sion att göra denna och den svenska me-
deltidens stora gestalter kända för sina

svenska läsare.

Vidare en dansk ögonläkare, d:r Viggo
Clemmesen, från en dansk kyrksam familj,
som blev katolik för att tillhöra den Kyrka
som äger mässoffret och i vilken kon-
templation och mystik hOr till det religiösa
livets väsentliga och uppstattade element.

Den enligt vår mening bästa och mest

fängslande artikeln i hela boken är av en

ung norrman, iur. kand. Edvard Dahm
Vogt. >Det började med ett skämt>, hur
han nämligen som nyvald president för
den liberala gymnasistföreningen inbjöd den
katolske prästen i sin hemstad, pater Boers,

att hålla ett föredrag över Luther. Skäm-
tet blir för honom och för flera andra så

småningom en allvarlig samvetsfråga, vil-
ken han i Lrigstidens virrvarr och under
efterkrigstidens politiska engagement söker
lösa med stor ärlighet fastän ibland med
stor motvilja. Han blir kacolik, men det
dröjer ännu flete fu tills han överger etr
materialistiskt och vänsterradikalt tänke-
sätt. I Caux' lilla bykyrka överlämnar han
sin egen villa till Gud och blir kallad till
prästadömets nåd och tjänst.

Har man gått igenom denna enkla och
ändå så färgrika samling, kommer en forn-
kyrkans bön en på läpparna: >Kom ihåg,
Herre, Din Kyrka: fräls henne från allt
ont och fullända henne i Din kärlek. Samle
henne från alla väderstreck och led henne
i helighet till ditt rike, som Du har berett
åt henne; ty Din är makten och härlig-
heten i all evighet. Amen.>>

Peter Hornung Sf

Heinrich Roos SJr Die
modi signilicandi des Martinus de
Dacia. Forschungen zur Geschichte
der Sprachlogik im Mittelalter. Miin-
stet 1912, Aschendorff, in Verbind-
ung mit Arne Frost Hansen förlag,
Köpenhamn.

Beträffande detta arbete, som har utkom-
mit som Band XXXVII/2 i samlingen Bei-
ttåge zur Geschichte der Philosophie und
Theologie des Mittelalters, hänvisas till ar-
tikeln Medievalistik i Danmark,
srd. 772 i detta nummer.
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