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SEDÄN SIST

lobannes XXUI

har avlidit efter en lång och hedersam arbetsdag, sörjd och saknad över hela
världen av människor ur alla läger.

Giouanni Banistu Montini

ir nar detta skrivs redan vald till påve och krönt på Petersplatsen i Rom.
Efter några ögonblick av smärta, förväntan och glädje går livet vidare i
kyrkan mot stora uppgifter inte minst för den nye påven Paulus VI, av
vilken både kyrkan och mänskligheten i övrigt våntar så mycket.

Den påve som senast kallade sig Paulus, har låtit rista sitt namn med
monumentala bokstäver på Peterskyrkans fasad, >Paulus Borghesius Roma-
nus>. Före honom kom bland annat Paulus III av släkten Farnese, vars
anletsdrag är välkända genom Tizians geniala porträtt. Det var denne påve,
som under sitt pontifikut ry34-49 inkallade det tridentinska kyrkomötet.

Det är säkerligen inte dessa sina företrädare, som kardinal Montini haft
i tankarna, när han på den sedvanliga frägan >Vad vill du bli kallad?"
svarade >Paulus>. Petri sentide efterträdare har i stället knutit an till den
store aposteln, som mer än någon annan såg Kristi kyrka i djäwa vzirldsvida
perspektiv, som upplevde hennes universalitet, älskade och tjänade Kristus
i'henne med äkta, förtärande hängivenhet. >Så lever icke längre jag utan
Kristus i mig.>

Genom sitt val av namn har kardinal Montini givit en anrydan om sitt
pontifikat och den kommer inte som någon överraskning. Han var en av
de relativt få italienska kardinaler, som seft att den katolska kyrkan är en
världskyrka vilken alltjämt fungerar som en europeisk, en romersk kyrka
och därför behöver reformeras. Som ärkebiskop i Milano 

- 
Italiens största

stift med tre och en halv million katoliker 
- 

har han kommit tiden och
dess problem mycket nära och genom sina insatser har han givit prov på
ovanlig, okonventionell initiativkraft och stor öppenhet. Hans val beryder
att det reformarbete fortsätter, som sedan länge förberetts och pägätt i kyrkan
och som Johannes XXIII och den katolska kristenheten, ja hela världen hade
glädjen se slå ut i sin första blomning under konciliet i Rom.

Sitt intresse för reformarbetet i kyrkan underströk Paulus VI redan i det
första budskap, som han riktade till världen. >Den övervägande delen av
vårt pontifikat>, sade han, t kommer att fyllas av arbetet på fortsättningen
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Sedan sist

av det andra vatikankonciliet, mot vilket alla människor med god vilja riktar
sina blickar. På denna huvuduppgift vill vi använda alla de krafter, som

Herren Gud givit oss för aft den katolska kyrkan skall kunna dra till sig
alla människor 

- 
genom det majestätiska i sin organism, genom den ung-

domliga friskheten i sin Ande, genom förnyelsen av sina strukturer och
genom mångfalden av sina krafter. Under den huvudsynpunkten står även

översynen av den kanoniska rätten liksom våra bemödanden i linje med
våra företrädares stora socialencyklikor för att befästa rättfii"rdigheten i det
borgerliga, sociala och internationella livet i frihet och under aktning för
ömsesidiga rättigheter och plikter.>

Genom detta sitt budskap har Paulus VI dessutom markerat kontinuiteten,
avsikten att bygga vidare på företrädarnas insatser. Till sin ryp 

- 
med ett

skarpt intellekt och förnämlig diplomatisk skolning 
- 

har han många be-
röringspunkter med Pius XII. Men han stod även Johannes XXIII nära och
synes ha varit den bland kardinalerna, som den avlidne påven helst såg som
sin efterträdare. Säkerligen får Paulus VI:s pontifikat en egen karakteristisk
profil. Det kommer att prdglas både av hans markerade personlighet och

- 
vilket man inte bör glömma 

- 
den speciella nåd, som kyrkans Herre

ger sin frdmste tjinarc. Ett påveval är ju inte minst ett skeende på det inre
planet.

I samband med Johannes XXIII:s bortgång ställdes ofta ftägan 
- 

ibland
rent av en smula patetiskt 

- 
varför han skulle gå bort just nu, mitt upp

i det lyckosamt började kyrkomötet. Svarer förefaller Ltt vara ganska enkelt

Johannes XXIII var över åaio år gammal och då om inte förr brukar män-
niskans arbetdag vara slut Men det är dessutom inte orimligt att tro, att.

Johannes XXIII:s livsverk även i djupare mening var avslutar i och med
den första koncilieperioden och den betydande, mycket uppmärksammade
encyklikan Pdcem i:n teruis, Under sitt korta pontifikat har han hunnit inspi-
rera kyrkan genom sina speciella nådegåvor, ,rden egenartade godheten och
den aldrig vilande omsorgen>>.

När nu Paulus VI träder till, väntar honom den svåra uppgifren att full-
fOlja alla ansatser som blivit gjorda under företrädarens pontifikat, precisera,
modifiera och gå vidare. I det ögonblicket är der säkerligen yftersr värdefullt
att Paulus VI liknar Pius XII men ändå har tagit så mycket i arv av Johan-
nes XXIII att inte något av allt der värdefulla, som denne begynr, gär för-
lorat.

Paulus VI är även biskop av Rom och en av hans fcjrsta ämbetshandlingar
var at ta emot stadens prdsterskap. Rom borde vara en skola och ett exempel
för hela världen, framhöll han, men om han med Rom menade italiensk
katolicism så är det 

- 
till glädje för kyrkans fiender 

- 
långt ifrån fallet,

trots många heroiska insatser av enskilda präster och lekmän. Mer än en
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Sedar sist

kommentator till det senaste påvevalet har uttryckt den förhoppningen, att

Paulus VI även på denna punkt skall fortsätta där Johannes XXIII började.

Man kan inte annat än livligt instämma och det finns glädjanle nog anled-

ning förmoda, att påvens ord till Roms prästerskap var mer än en retorisk

vändning; de var eft program.

Några konaerstoner

till den katolska kyrkan har väckt en viss uppmärksamhet och föranlett
skärpt beredskap i Svenska kyrkan, som tydligei anar en fortsättning. I
Saenska prästlörbandets prograrn för innevarande år återfinner man som

det till omfånget största bidraget en artikel över ämnet: >Vad skall man

svara dem som vill gå till Rom?> Författare är domprosten i Viixjö G. A.
Danell.

Artikeln skall ligga till grund för prästerskapets överläggningar landet
runt och måste fclljaktligen anses vara representativ. Den består av en all-
män del och en mera speciell, utformad i frägor och svar, och det finns
anledning förmoda, att avsikten med domprostens bidrag ^r att ge svenska

präster en liten katekes, med vars hjälp de skall kunna svara dem, som över-

väger au >gå till Rom>.

Samtidigt är artikeln en uppgörelse med förhållandena i Svenska kyrkan.
Domprosten talar med kraft om dess >nästan totala brist på verkliga ledare,
som utan fruktan företrätt Svenska kyrkans sak gent emot statsmakterna och

tidningspressen), om det >ständigt fortgående förstatligandet och den där-

med sammanhängande socialiseringen av Svenska kyrkan, som sker under
villig medverkan av medlöpare>. Han säger, att >läroupplösningen gått myc-
ket långt i Svenska kyrkan och att man kan få mycket divergerande svar
på samma ftäga av olika teologer, biskopar och präster>, att Svenska kyrkan
>i många stycken år avfällig>>, att vigsel av frånskilda >är ett av de svåraste

felen hos Svenska kyrkan> och att >falska läror trängt in> 
- för att ge

några exempel.
Domen kan knappast f.alla tyngre- vad finns det egentligen kvar av

en kyrka, som gör skäl för namnet 
- 

och är domen riktig, må ingen undra
över, om mänga står wekande inför Svenska kyrkan och hennes möjligheter
att erbjuda en äkta, substantiell kristen tro. Givetvis håller domprosten med
om detta. Men samtidigt försöker han med stor energi visa, atr den mörka
bild han tecknar inte är hela sanningen. Han talar utan att närmare precisera

var den konkret finns och hur den sef ut, om >Svenska kyrkan av Åugs,
burgsk bekännelseu, även beskriven som den )sanna Kyrkan>. Det är således

hans alternativ, som på grund av sin äktkristna fullhet skulle utgöra värnet
mot katolicismen.
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Sedan sist

Ser man närmare efter visar det sig mycket snart, aft alternativet lider av

en stor svaghet - 
det existerar inte i sinneviidden. Vad läsaren konfronteras

med är domprostens dröm, att den klassiska lutherdomen blir återställd i
Sverige. Även en katolik skulle hälsa det med glädje, ty en sådan uweckling
skulle owivelaktigt innebära en förstärkning av den religiösa substansen i
den svenska kyrkan. Men att använda en sådan framtidsdröm som argument
t963 grdnsar nästan till självbedrägeri. Den svenska kyrkan är ju splittrad
ända ner i roten och vem skall återföra henne till ordningen? Enheten är
ju inte större än att vad som bekännes i högmässan förnekas i aftonsången.

Åsikt står mot åsikt. Snart sagt alla kristna sanningar kan bewivlas och ingen
vet idag vad som sker i morgon. Det finns som bekant tecken, som snarare

tyder på en annan framtid för Svenska kyrkan än den domprosten tänkt sig.

Den kyrka som domprosten ser fram emot, kallar han såsom ovan sagts

>den sanna kyrkanu. Att denna karakteristik ofta upprepas och varieras med

uttryck sådana som trkatolsk, och >ortodox> 
- 

undss awisande av den

katolska kyrkan som heretisk - kan inte dolja det faktum, att intet bärande

sakskal anförts som bevisning. Domprosten använder med andra ord en inom
lutherdomen klassisk metd, nämligen att axiomatiskt utgå från Luther som

ett unicum i kyrkohistorien, vilken praktiskt taget med ensamrätt har sett

sanningen. Utifrån detta axiom sker sedan hela argumentationen. Det sättet

att diskutera kan ju endast övertyga den redan övertygade lutheranen och

det är knappast tillämpligt på några andra. Ållra minst lämpar det sig för
dem, som wivlar på Svenska kyrkan, ty tvivlet gäller ju samtidigt lu*rer-
domen. Finns det något samband mellan Luther och lutherdomen i Augustana

och de konkreta förhållandena sädana de möter i Svenska kyrkan nu och

här? Är inte allt det, som domprosten upplever med sådan smärta i dagens

svenska kyrkoliv, i sista hand en konsekvens av lutherdomen själv?

Pä f.rägor av sådan art ges inga svar. Läsaren får ej heller någon annan

forklaring till vad som hänt och händer i den svenska kyrkan och annorstädes.

Den evangeliska kristendomen har ju både här och i andra länder relativise-

rats och processen fortgär under trycket från de id€strömningar, som vi kän-

ner alltför väI. Den katolska kyrkan däremot, som dven hon har möft samma

strömningar, har inte bågnat under detta tryck. Orsaken därtill är naturligwis
att den katolska kyrkan är och förblir byggd på apostolisk grund. Och just

de av domprosten så litet vdrderade koncilierna har inte minst i vår tid
betytt mycket för att göra kyrkan stark inför trycket. Det är ingen tillfällig-
het, att kyrkan vid Vaticanum I i dogmens form preciserade den gamla
kristna trossatsen om den Helige Faderns ofelbarhet. Denna dogm är ju
också en protest mot den relativism i trosfrågor, som r8oo-talet och även

vårt århundrade med sådan kraft har försökt påwinga oss.

Något av allt detta har dven domprosten sett. Han erkänner att den
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Sedan sist

katolska kyrkan har bevarat den äkta kristna tron långt bättre än den svenska

sådan vi konkret möter den 1963. Den katolska kyrkan, säger han, förnekar
inte Bibeln som helig skrift, inte Treenigheten, Kristi gudom, övernaturliga
b<;rd och lekamliga uppståndelse. De tre ekumeniska symbola ,stå orubbade

och över all diskussion' och kyrkans biskopar ändrar iote ståndpunkt efter
den allmänna opinionens påtryckning. Men sedan detta är sagt, Iåter dom-
prosten invektiven hagla och den katolska kyrkan utdöms som heretisk och

villolärande. Därför slutar läsningen av denna artikel i ett stort, obesvarat

frågetecken. Hur kan det komma sig, att den enligt domprosten villolärande
katolska kyrkan långt bättre har lyckats bevara den kristna tron än den

svenska, som dock 
- 

alltjämt enligt domprosten 
- 

har sanningen som grund
och bekännelse? Det borde ju enligt vanligt vardagsförnuft vara wärt om.

Till slut frågar sig en katolsk läsare vad det är för krafter, som driver
fram detta slags författarskap. Bortsett från allt annat dlt det verkligen större

våld än nirden kräver. Den katolska kyrkan finns i Sverige för att ta hand

om människor, som soker den katolska tron. Hon il hfu för att vårda sig

om dem, som behöver henne 
- 

fOr att utöva själavård 
- 

och utgör inget
hot mot svensk protestantism. Finns det för Svenska kyrkans präster inga
större problem att diskutera dn faran för att en och annan konverterar, när
hela kristendomens existens står på spel i vårt land?

Att svenska protestanter blir katoliker beror som bekant inte på att de

vill bon från kristendomen utan söker dess fullhet. Detta välkända förhål-
lande borde vara en liten tankestallarc.

Åndamålet helgar medlen

är jesuiternas valspråk enligt en ganska nyligen utkommen lärobok i kristen-
domskunskap för grundskolan, granskad och godkänd av Statens läroboks-
nämnd. Så har vi fått ännu en påminnelse om hur svårutrotad den lögnen
är- Till och med den vaksamma läroboksnämnden har, säkerligen oskulds-
fullt och i god tro, låtit den passera.

Nu är det som bekant gammal tradition i Norden att misstänka katoliker
i allmänhet och jesuiter i synnerhet och en ung ordensbroder för första
gången på väg till Sverige fick mycket snabbt erfara det. Under resan mellan
Helsingör och Hälsingborg 

- 
så berättar han i den välredigerade tidskrif-

ten Canisius 
- tfiffade han en finsk dam. Han hjälpte henne med väskan

och denna vänlighet blev inledningen till ett samtal. När den finska damen
fick veta, att han var jesuit, utropade hon: >rNi jesuit! Det är omöjligt! Alla
jesuiter är ju sadister.> Till detra gör den unge ordensbrodern stillsamt kom-
mentaren, att damen ifräga tydligen läst Zacharias Topelius och tillägger:
>Hon hade säkerligen aldrig i livet träffat en jesuit och den förste hon mötte
motsvarade inte hennes föreställningar.>
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Det finns säkedigen flera metoder att använda om man vill försöka bryta
ner de grövsta fördomarna mot katolicismen och ge människor en liten aning
om vad saken gäller. Men den enklaste och oftast mest effektiva torde vara

den som kom till användning pä ftujan, nämligen den mänskliga kontakten.
Den finska damens grundmurade övertygelse att jesuiter är sadister fick siiker-

ligen åtskilliga sprickor vid mötet med den unge ordensbrodern. Och sanno'

likt var hon i fortsättningen inte fullt så säker pä att katolicism är något
kuriöst, vilket nordbor traditionellt föreställer sig.

Visserligen kan katoliken i vår svenska miljö känna sig frestad att gömma
sin tro i ett katolsk ghetto men det skulle givewis innebära svek mot en

given uppgift. Kyrkan har ju återvänt till Sverige. Hon är här för att erbjuda
det katolska alternativet mitt i det kaos, vari människor lever i vårt land
när det gäller religion och livsåskådning. Detta alternativ erbjuds dels genom

kyrkans undervisning och sakrament, dels genom katolska röster, som gör sig
hörda i den inhemska debatten. Men det är mer än väsentligt att alternativet
konkretiseras i åskådligt, äkta katolskt liv.

Den katolska kyrkan har ännu inte så stora möjligheter att göra katolicis-
men känd i vidare kretsar. Hon befinner sig i begynnelsen och kan inte
presentera någon katolsk miljö. Det blir mer än annars de enskilda katoli
kernas sak att där de lever och arbetat göra kyrkan närvarande 

- 
inls

genom aft propagera utan genom att vara katoliker, enkelt, okonstlat och
självklart. I vårt land är det en angelägen uppgift att anspråkslöst vänja
människor vid både att det finns svenska katoliker och att man kan vara
katolik och samtidigt fullt normal i alla avseenden. Sedan blir ndsta steg

insikten om att det enda normala för en människa är att yata katolik 
- 

även

om människan ifuäga är svensk.

Allt dena skall ske på ett uppriktigt och öppet sätt. Är det något en

katolik vet från elementa i sin tro så är det, att ändamålet inte helgar medlen.

ro6



OM PRÄSTKÄLLELSEN

Vid en högtidlighet i det Jesu Sällskap tillhöriga Aloisiuskolleg
Bad Godesberg, höll P. H. Fin6 SJ ett uppmärksammat föredrag
om prästkallelsen, som i något förkortat skick publiceras här ne-

dan. Aloisiuskolleg är ett internatläroverk och föredraget hölls
inför lärare och elever i anledning av P. Sräters SJ femtioårsjubi-
leum som präst.

T)." heliga Skrift och kyrkan lår, att kallelsen till prästämbetet kommer
LJ frän Gud. Herren Kristus sade till apostlarna: >I haven icke uwalt mig,
utan jag har utvalt eder> (Joh. ry: 16). Prästämbetet kan en människa inte
vdtlja pä sarnma sätt som hon kan välja ett borgerligt yrke. >Och ingen tager
sig själv denna värdighet, utan han måste såsom Aron, kallas därtill av Gud,
(Hebr. j:4). När någon fattar beslutet att bli präst, är det alltså svaret på
en kallelse.

Inom kyrkan ser man numera de s. k. världsliga uppgifterna liksom hela
lekmannastånder alltmer som en religiös uppgift och det bdr naturligwis
hälsas med glädje. Men det har tyvärr fån till följd, att många unga män-
niskor inte riktigt ser prästämbetets övernaturliga karaktiir och därför ej

heller förstår dess speciella viirde. Förutom kallelsen till tro och barnaskap
hos Gud, känner aposteln Paulus endast ett kall, som i sina olika aspekter
uttryckligen återförs på Gud: >Och han (:Krisrus) gav oss somliga till
apostlar, somliga till profeter, somliga till wangelister, somliga till hetdar
och lärare.> (8f.4: rr). Även om det finns många, som inte vill erkänna
det: prästens särställning utgör en v'äsentlig beståndsdel av vär uo. Och just
den omständigheten, aft prästämbetet förutsätter en särskild Guds kallelse
vittnar även i vära dagar klart och tydligt om denna särställning.

Den egentliga svårigheten börjar med den personliga f.rägan:. Hur vet jag,

aft det är Gud, som har kallat mig?

N atur liga f örut r ät tnin gar

Inte alltid är kallelsen så entydig och klar som den var för t. ex. Petrus
och Paulus, så långt vi känner den av den heliga Skrift, för att inte tala om
de ovanliga mystiska upplevelser, som andra heliga haft. I allmänhet är
gudomligt och mänskligt så intimt sammanvävda, då någon får en kallelse
att bli prdst, att knappast någon enda av oss kan säga, när, var och hur Gud
för första gången ingripit.
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Det vore inte svårt att räkna upp en räng raÅ inbördes högst olikartade
kallelser 

- 
ända fram till en from mors önskan och högddGa löfte, vari

sonen seft Guds vilja. Det temat har ju behandlats i många prästromaner
under de senaste hundrafemtio åren. Men tiderna har forandrars. Numera
händer der oftare, aft en ung människa måste genomföra sin priistkallelse inte
blott mot sina föräldrars önskan utan även mot en oförstående omvärld.
Hemligheten, eller om man så vill, tragiken har därmed inte blivit mindre.
Problematiken i frågan: >vad vill Gud av mig?> har snarare blivit mera
brännande nu än tidigare.

Finns det dä nägra tecken, som visar en ung människa, att Gud kallar
henne? Eller måste vi lämna henne ensam med det stora ansvaret att förstå
det mysterium, som hennes kallelse ar,att följa den eller dra sig undan?

Teoretiskt fu ftägan inte lätt att besvara. Trots det har ett otal unga män-
niskor i praktiken svarat riktigt 

- 
pä samma sätt som mänga tänker och

handlar logiskt i det dagtiga livet utan att ha den blekaste aning om logiken.
Men även om vi menar, att Gud alltid kan kalla dem, som han vill och kan
göra det hur han vill, får vi inte glömma, att människorna i vår tid dr mera
komplicerade och mera differentierade än tidigare och att det religiösa klima-
tet är ogynnsamt för en kallelse.

Det är påfallande, hur litet hela fornkyrkan och medeltiden tänl<te över
kriterierna för en prästkallelse. En prästkallelsens teologi och psykologi fanns
det inte. Efter Ignatius av Loyola, tilr vilken jag återtom-.}, 

-ou, 
det försr

på r8oo-talet, som man uttryckligen tog ställning till detta tema. När kyrkan
och staten skildes åt i Frankrike och stor prästbrist blev följden, gav det
anledning till en häftig debaft om fuägan: vem kan egentligen anse sig
kallad till präst?

I denna debatt stod två uppfattningar mot varandra. Brancherau och
hans meningsfränder ansåg, att den inre omedelbara kallelsen från Gud
var avgönnde, den s.k. atträt. Den kunde avläsas i böjelsen att bli präst hos
den som fått kallelsen, i dennes medvetande om atr vara >indragen> i ämbetet.

Lahitton däremot företrädde en annan uppfattning. varken Guds mer
eller mindre extraordinära inbjudan eller en förnimbar böjelse är säkra känne-
tecken på en kallelse. I stället förhåller det sig så, art man kan avgöra sig
för prästämberet, dvs. känna sig kallad, om man har de kroppslig4 andliga
och sedliga förutsättningarna och dessutom har ett rent uppsåt. En av pius X
tillsatt kardinalkommission stödde i stort sett Lahitton 

- 
med det förbehållet,

att en kallelse är fullbordad först genom kyrkans kallelse, dvs. därigenom
att kandidaten godkännes av biskopen och av denne får tillstånd 

"tt vigas.
På liknande sätt uttrycker sig pius XI i encyklik an Ad. catbolici sacerd.oti.i

(zo dec. ry35) om det katolska prästämbetet, där det heter: >präsrkallelsen
visar sig varken i hjärtats känslor eller i en själens iakttagban böjelse utan
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fastmer i präsrkandidatens rena uppsåt i förening med alla kroppsliga, and-

liga och sedliga anlag, som gör honom lämpad för detta stånd.>

Med detta avgörande har kyrkan angivit de viktigaste förutsättningarna
för en äkta prästkallelse. Under det att betydelsen av irrationella moment
såsom kanslor och stämningar reducerac, har både prästkandidaten och hans

rådgivare liksom den kyrkliga auktoriteten fått kriterier, som är gripbara med

förståndet och som till och med i viss utsträckning kan bedömas av utom-
stående.

r. Utan inskränkning gäller detta om de fysiska och intellektuella förut-
sättningarna för prästämbetet. Kraven på den blivande prästens utrustning
i dena avseende har växlat under århundradenas lopp och även i vära dagar

förutsätter man inte överallt inom kyrkan samma nivå. Men måttstocken,

som gäller i alla tider och på alla platser ät att prästkandidaten intellektuellt
måste motsvara kyrkans behov. Redan aposteln Paulus nämner bland de

egenskapr, som en biskop måste ha, klokheten och förmågan att undervisa
(r Tim. 3:z).Detta har varit regeln, som inte rubbats av talrika beklagliga
undantag. Det borde vara självklaft, att i vårt kulturområde ingen kan tillåtas
bli präst, som inte har en grundutbildning, motsvarande studentexamen.

Men låt oss å andra sidan inte hemfalla till överdrifter. Det verkar inte
uppmuntrande för en ung människa, som vill bli präst, att höra alltför mycket
om vetenskapliga glansnummer, svårbegripliga föreläsningar och disputatio
ner, vid vilka det talas klassiskt latin. Den unge, som ser sig ställd inför
sådan flärd, skall trösta sig med aft även teologin kokar med vatten. Flit,
sunt förnuft, en god allmänbildning och ett klokt praktiskt omdöme är i alla
tider mera väsentliga för prästen än vetenskaplig specialbegåvning.

z. Mycket svårare är det att bedöma prästkandidatens förutsättningar vad

det gäller sedligha och karaktär, då dessa förutsättningar kan påverkas av

yttre omständigheter och därmed förändras. Om kyrkan i sin praxis lägger
synnerlig vikt vid dem och snarare är stäng än mild, så följer hon sin herre,
som när det gällde apostlarna, klart och tydligt satte sedlighet framför bild-
ning. Innan Kristus gav Petrus hans höga uppgift i kyrkan, frågade han inte
Petrus, vilka skolor han besökt eller om han till äventyrs lärt sig bergspre-
dikan utantill. Men Kristus letade ej heller i det förflutna för a* hitta be-

gängna fel, som för länge sedan var förlåtna- Frågan löd istället: >>Simon,

Jonas son, älskar du mig? > Därmed avsåg Kristus inte att skjuta de övriga
förutsättningarna ät sidan såsom oviktiga. Han ville istället visa, att dena är
den viktigaste, oersättliga förutsättningen: kädeken till Kristus. Den har
absolut företräde framför alla and.ra krav, som ställs på den blivande prästen,
emedan alla dygder är inneslutna i Kristus-kädeken, om man med kärlek
inte menar enbart känslor eller ögonblickets enrusiasm uran mogen fromhet,
uthållighet i det goda, självbehärskning, offersinne, tapperhet, kadek till
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nästan och ånger över begångna fel - 
för att nämna något av det viktigaste.

Strängt tager. år det inte en av tillfälligheter betingad anpassning efter
klosterlivet utan en nödvändig fciljd av tjänstens odelbarhet, när kyrkan av
sina präster kräver celibat. Detta är nämligen uttryck för eft eskatologiskt
sinnelag, som är helt inriktat på den kommande världen, där man inte gifter
sig. Men celibatft är även symbol för och prövosten på preistens Kristus-kärlek.
Det finns i själva verket ingenting, som så existentiellt och därför övertygande
visar beredvilligheten till odelad tjänst och odelad karlek till Kristus som det
medvetna, frivilliga celibatet, upplevt som ett offer fdr Gud och Guds rike.
Det är även naturligt, att de bästa och mest sunda unga människor, som
känner sig kallade till prästämbetet, upplever hela vidden av det offer, som
krävs och känner der ansvar, som ligger däri, att de så tidigt måste avgöra
sig för denna livsform. För ett otal unga människor blir avgörandet för pr?ist-

ämbeteg om inte slutgiltigt så dock mest brännande i valet mellan jordisk
eller himmelsk kiirlek.

Redan för Augustinus var kvinnan det sista hindret när det gällde att ställa
sig helr till Guds förfogande (Conf. VI 3 VIII 5, rr).Det Zir möjli$ att den
kamp, som Augustinus skildrar i errgt gihiga ord, upplevs svårare idag. Detra
av tvä skäI. Dels möter unga människor överallt en vrångbild av kärleken,
dels ser de goda hem, förebilder fcir ett äktenskap enligt Guds vilja, och
sådana äktenskap blir mer och mer värderade t. ex. i vår förkunnelse. Men
samtidi$ måste vi fråga oss, om inte den oförlikneliga storheten i präst- och
orderstjänsten därigenom kommer i skuggan.

Det är dock inte här, som vi har att xika anledningen till den moderna
ungdomens oroliga fåga: Kan jag hälla ut, är inte risken för stor? Om jag
inte tar miste, är anledningen en annan. Den unga människan av idag har
inte starkare drift än äldre generationer, men driften vaknar tidigare under
det att den andligt-tedligu personligheten mognar senare. Därigenom för-
längs kriserna och det dröjer längre innan man kan bedöma sig själv och
avgöra, vad man vågar tilltro sig. Detta faktum synes vrua en av huvud-
orsakerna till att ungdomen oftare nu än förr byter yrke och fakultet under
studietiden. In- och utländska biskopar har även rapporterat, att. antalet av
dem, som sent blivit kallade till prlistämbetet har vuxit förvånansvärt sedan
krigets slut. Detta kan inte bero på någon tillfällighet.

Ingen är hjälpt med uppmaningen atr bli hjälte. Det är angeldget an man
i överensstämmelse med kyrkans erfarenhet säger ett barmhärtigt och klart
nej till de olämpliga, som upplever sin svaghet även i de senare ynglinga-
åren. Men lika väsentligt är det att man inte glömmer dem som är wehågsna
och modlösa, trots att de sedan länge har visat, att de kan ge offrer De
behöver uppmuntras. De behöver r. ex. erinras om, hur många offer, som
även ett kristligt äktenskap ftir med sig, offer om vilka en ung människa
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för det mesta inte har den blekaste aning. Framför allt måste man visa den

unga människan att ett avgörande under ungdomsåren, även när man grund-

ligt övervägt for och emot, aldrig är en räkneuppgift, som går jämnt ut. Mer
än vid yrkesval gäller det valet av livskamrat. Här återstår även efter den

mest samvetsgranna prövning en rationellt oupplösbar rest, som kan antydas

med stickord sådana som sjukdom, skilsmässa osv. Trots dema sdger ett otal

unga människor åter och åter: Jag vägar göra detta tillsammans med dig,

i förtröstan på vår karlek. Och detta att väga förefaller oss inte oförnuftigt.
Men skulle det vara oförnuftigare och svårare för en ung man i ungefär

den ålder då man vanligen avgör sig för äktenskap, att på liknande sätt

säga till Gud: Jag har noga överväg! Du känner min oro för detta avgö-

rande, eftersom jag i f.öwag inte kan beräkna allt, eftersom jag inte känner
mig helt och ej heller vet vilka faror och frestelser, som kommer på mig 

-men jag vågar detta avgörande i föftröstan pa din oändligt stora gudomliga
kärlek.

Människans liv är till sitt väsen ett vågspel och ju viktigare eft avgörande

är desto mer har det prägel av detta vågspel. Jag uor inte att det är iättsinne
om en ung människa med goda anlag och rent uppsåt säger: Jag vägar f.ölja
din kallelse, i förlitande på din födåtande barmhärtighet. Lever vi inte alla
av denna barmhärtighet, även en präst. Det har i varje fall Perus erfarit.
Till och med Judas hade kunnat efiara den och leva av den 

- 
dven efter

förräderiet. Om det 
- 

5issrr1 Bibeln säger 
- 

är bättre at f.alla i den levande

Gudens händer än människors (z Kon. 24: r4), bör man även låta det ske.

Vår betraktelse över celibatet har nått den punkt där det är möjligt att
bära: kädeken till Kristus. Inte isolerat som ett heroiskt offer utan endast

om dff är inlemmat i en fungerande tro kan man se celibatet på ett rätt sätt

och avgöra sig för det. Om det förhåller sig så, förstår vi även bätue, varför
Thomas av Aquino (II, II q. r89 a. ro c) skriver med tanke på celibatet och

dem som är tveksamma inför sin prästkallelse: >Om detta är det nödvändigt
au rädg&a med dem, om vilka man kan förmoda att de är positiva och inte
på förhand negativa till celibatet.> Anledningen därtill ligger i öppen dag.

Blindhet när det gäller religiösa värden gör att även den klokaste människa
har en förutfattad mening; därmed är hon en dålig rådgivare när det gäller
en religiös kallelse.

3,. Slutligen frägan om det uppriktiga uppsåtet. Den som vill bli präst,

vill det i varje f.all pä våra breddgrader nästan uteslutande av de skäI, som

Pius XI angav i sin encyklika: atr.viga sig åt Guds tjänst och själarnas fräls-
ning. Det beryder inte, aft bimotiv saknas hos den unga människan, som ännu
inte är mogen. Den teoretiskt begåvade drömmer kanske om tillfälle ar få
studera och den praktiskt inriktade tänker på mäktiga rörelser och organisa-
tioner, som han leder för att förnya världen.
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Låt ungdomen planera och drömma. Den har rätt till der. I min ungdom
var dEc på samma sätt men livet självt sörjde såsmåningom för atr idealet
långsamt befriades från sin övermålning. Om man för tjugo år sedan hade
sagt mig att jag skulle sluta i den uppgift, som jag nu har, skulle jag kanske
tackat nej. Men med tiden har jag lärt en smula 

- också att förstå hur
många och hur väsentliga möjligheter, som finns i den givna uppgiften. Vad
det skall bli av vår egen kallelse läter oss Gud ofta veta ganska sent i livet.

Till denna kallelse hör också att i Kristi efterföljd taga sitt kors på sig 
-det hör med till varje prästkallelse. Så länge man dr ung, kan man inte kon-

kret föreställa sig vad dEr innebär. Såsmåningom, med växande livserfarenhet,
blir det uppenbart. Någon gång upplever vi alla att Gud tiger.

Men kanske någon f.rägar: Får man inte bli lycklig som präst? Naturligt-
vis 

- 
men om möjligt måste man lära sig, att lyckan ser ut på annar särt

än man tänkt sig; atr den mycket mer hänger samman med uppfyllda plikter
än med uppfyllda önskningar, att den framför allt består i medvetander om
att ha gjort Guds vilja.

När jag var sjutton år, sade en präsq med vilken jag talaÅe om min präst-
kallelse: >rTro mig 

- 
det kommer i varje prästliv tider, då man blott gör

av plikt vad man ursprungligen hade gjort med glädje.> Naturligwis trodde
jag honom inte. Men just därför att vad han sade föreföll så otroligt, har
jag inte glömt det. Och det har gjort mig en smula nykter och bevarat mig
från misstag.

Entusiasm hör ungdomen till och vi skall varken dämpa eller underblåsa
den. En uppriktig önskan att bli präst är en frukt av den Helige Ande. Fruk-
ten mognar långsamt och den gör pä en gång nykter och entusiastisk. För
en präst gäller särskilt Tertullianus ord: >>Fiunt Christiani, non nascunrur>).
Man är inte född till kristen; man blir det under etr långt liv 

- 
i lyckliga

och smärtsamma ögonblick, i glädje och missräkning, i seger och nederlag,
i framgång och misslyckanden. Men i allt detta måste kursen gång pä gäng
ställas in på nytt, avsil(ren förnyas.

Guds hallelse

Många experter är av den uppfattningen, att der finns ett stort antal unga
människor, som är kallade till prästämbeter men trots det inte finner r'ägen
dit. Dff måste betyda, antingen att de tillbakavisar kallelsen eller också att
de inte är på det klara med den.

Hur många, srn befinner sig i den rike ynglingens situation (Matt.
t9: r6f.t.), * svårt att säga. Men sannolikt är det flera, som i äratal f.rägar
sig: Är jag verkligen lämplig, är jag kallad 

- 
detta trots att för en utom-

stående den objektivt iaknagbara lämpligheren står över all diskussion. vårt

T12



Om prästkallelsen

problem tillspetsas alltså i en fuäga: Finns det några kriteriet, med vars hjälp
en ung människa kan få visshet om Guds kallelse.

P. Karl Rahner visar i en uppsats, att Ignatius av Inyola har framlagt en

metod, vars möjligheter ännu inte är uttömda. Denna det andliga livets stora
mästare har för fyra hundra år sedan upptäckt och beskrivit regler, med vars
hjälp man kan finna svarer på frägan: Är jag verkligen kallad? Utan att
i detta sammanhan g gä in på dessa regler ur kunskapsteoretisk och teologisk
synpunkt kan några av deras grundtankar beskrivas sålunda.

Vi gör antagandet, att någon kommit till följande slutsats. Allt talar för
an jag är kallad till präst. Jag skulle anmäla mig, om jag visste, att Gud
verkligen kallat mig. Men just det tu jag inte säker på. Hur skall jag Iä klal-
het på den punkten?

I denna situation, säger den helige Ignatius, skall jag gång på gång före-
ställa mig, att jag är präst, står vid altareq hör bikt osv. Det kan jag göra,
d,ä iag deltar i mässan, dä jag beder, under reträtter osv. Om iag dä förnim-
mer, att den frid, ro och glädje i själen, som en religiös människa kan upp-
leva, inställer sig, ja till och med växer, så kan jag lugnt säga: Gud har kallat
mig, ry detta ljus kan endast van frän Gud själv. Förnimmer jag däremot
länge och ofta, att tanken på en kallelse gör mig orolig, inte gläder mig,
inte gör mig lyckligare, inte binder mig samman med Gud, då måste jag
säga mig, att Gud inte eller ännu inte har kallat mig.

Upplwelsen av frid och ro är enligt den helige Ignatius det slutgiltiga
kriteriet i den subjektiva insikten om en äkta kallelse. Det behöver inte på-
pekas, att upplevels€n till sin narur helt skiljer sig från åen attrait, varom
Brancherau talade och som kyrkan med rätta awisat som enda kännetecken-
Det rör sig här om verklig insikt, som inte utesluter förståndets medverkan
men som enligt Rahner är en >existentiell kunskapu. Det är möjligt att
Lahitton och de påvliga encyklikorna tiger därom, emedan de på den tiden
kunde förutsätta den som något självklart. I en tid som vår måste emellertid
denna >existentiella kunskap> uttryckligen betonas och dras fram i ljuset

H, Finö Sl

- 
kommen från fanigdomen och ringheten i Sotto il Monte har jag sökt att aldrig

ta avstånd från detta, Vilken stor nåd hat Herren inte bevisat mot mig: heliga för-
samlingspräster, föredömliga föräldrar, en stark kristen tradition, en förnöjd och lugn
fattigdom.

- 
nu är jaghdt, vid S:t Peter och Lareranen. De första åagarna av mitt pontifikat

hade jag inte blivit fullt medveren om vad det betyder 
^tt 

var^ Roms biskop och
därmed på samma gång herden för hela kyrkao. Sedan, vecka efter vecka, gick det
helt upp för mig och jag kände mig som hernma, som om jag inte hade gjort annat
under hela mitt liv.

lohannes XXUI
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EN PROBLEMATISK KATOLIK -
OSCAR STILDE

är en moraliskt ytterst komplicerad person höll på att närma sig den
katolska kyrkan, frägade jag en präst: >Varför öppnar kyrkan sina så

tunga portar åt människor, som har 'smakat' (som den helige Ignatius bru-
kade säga) på tämligen allt och nu prövar den katolska kyrkan som en sista

utväg? Kyrkan behöver väl inte känslornas fladdrande äventyrare?>>

>Det gäller inte kyrkans men den arma människans btehov,t, svarade

prästen.

En av den katolska kyrkans många problembarn var Oscar \filde, son

till protestantiska irländare; han studerade i Oxford där han utmärkte sig
genom kunskaper i grekisk filosofi, förståelse för hellenismens anda och en
utpräglad begåvning för det grekiska språket. Detta" hans livsstil och lägg-
ning, borde ha gjort honom först och främst till en lärjunge av Sokrates och
Platon. Emellenid kände han 

- 
som människa, konstnär och humanistisk

en livslång dragning till katolicismen som inspirationskällan för
gotikens och renässansens konst.

Hesketh Pearsson, den bäste Oscar \Tilde-kännaren, som skrev för-
fattarens biografi - en biografi som varken döljer fakta eller förvrider san-

ningen 
- 

säger om den roll som katolska tron började spela i den unge
estetens liv: >Det txirjade förmodligen när han besökte Italien under en
semesterresa 1875. Han fick ett så djupt intryck av byggnader och tavlor
att han inte kunde känna sig oberörd av den tro, som hade inspirerat dem.>>

I ett brev, daterat >Fastetiden 1877" skrev han från Rom till en student-
kamrat: >Jag drömmer om ett besök hos Newman, (senare kardinal New-
man), om det heliga sakramentet i en ny kyrka, om lugn och fred efteråt.

Jag behöver väl knappast säga att jag ändrar mig med varje tankens ande-

drag och att jag känner mig 
- 

mera än någonsin 
- 

svag och som en själv-
bedragare. Om jag fick hoppas att kyrkan kunde väcka i mig litet allvar och
renhet, skulle jag konvertera som man kostar på sig en 'ly*'- om det inte
fanns bätme skäl.rt

Och senare skrev han till samme vän: >Detta åt en eta i mitt liv, en kris.
Om jag bara kunde titta in i framtidens grodd och veta vad som kommer.

- Iug skall inte glömma Dig i Rom och skall tända ett ljus åt Dig vid den
heliga Jungfruns altare...r,
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En problematisk katolik - 
Q5647 Vilde

Vi som vet vilka tragedier av ovanligt mått som väntade på diktaren som

önskade >to look into the seeds of Timen förstår att hans häftiga men spora-

diska längtan efter en säker förankting i katolska kyrkan hade kunnat rädda

honom. Men det behövdes ännu två decennier av f.ramgängar utan like och

lidande utan like för att han skulle bli delaktig av nådens visdom.

Efter hemkomsten från Rom 
- 

så berättar Hesketh Pearson 
- 

träffade

Oscar I7ilde ofta på en katolsk präst och diskuterade med honom, men det

avgörande steget tog han inte. >Guds finger har ännu inte rört vid honom,>>

sade prästen. 
- 

!sm2 >kris> som han själv kallar sin obeslutsamhet, åter-

kom om och om igen, intill den fjärde akten av hans tragedi.

Bland Romtidens skörd finns några dikter som tillhör de mest äkta och

vackraste Oscar Sfilde har skrivit: San Miniato, Aue Mari.a Gratia Plena,

Urbs SacraErerna och soneften On heari.ng the Dies Irae in tbe Sistine Cbapel.

Hans känslor för Madonnan 
- 

uden vita jungfrun, nådens drotming -
kädekens mysterium> är kzirleken till inkarnationen av allt som den tidens

unga romantiker tillbad i moderlighet, renhet, noli me tangere. Då och senare

har r8oo-talets >>största syndarerr, det ur den viktorianska societeten utstötta,
vilsegångna geniet, skrivit de i renhet lysande orden om Madonnan.

Redan i Oxford, under sista studietiden, var han emellertid mdveten om
förvirringen i sitt känsloliv och han ironiserade över sig själv med irländarens

överlägsna humor. Men ibland står han vid avgrundens rand och då ropar
han i dikten Ex tenebris: >>Kom, Kristus, räck fram Din hand innan jag

drunknar. ..t
De som har sett eller läst hans roliga, lätt cyniska och alltid spirituella

pjäser, känner väl knappast igen författaren till San Minkto2 Endast f.ä vär-
ner, såsom Robert Ross, förstod att Oscar ITilde, den exklusive dandyn och

bortskamda sällskapsmänniskan 
- 

som brukade säga "det är tråkigt att vara
med i societeten men att inte vara det är en tragedi> 

- 
att han, >Livets

konungu, fin de siöcle-esteten och tidens mest berömde berättare, dyrkade

skönhetens fulländning som han trodde sig skåda i den katolska kristen-
domens budskap. Hans livsåskådnings olika och motsägande komponenter
blir tydliga i essayen Tbe soul of man und.er Socialisrn 

- 
efl blandning av

kristliga, marxistiska och den estetiska etikens ideer. >Målet borde vara att
försöka rekonstruera samhället helst på ett fundament, som gör fattigdomen
omöjlig.. . Välfärd degraderar och demoraliserar. .. allt detta kommer att
ändras under socialismen.. . Själva socialismen kommer att bli värdefull som

ledande kraft till individualism. . . Det är inte viktigt att h a men att var a.>>

Också här åberopar han Jesus: >Var dig själv. Inbilla dig inte, att din full-
komlighet ligger i att samla eller åga yttre ting.> Han citerade episoden om
synderskan, som wättade Jesu fötter med dyrbara oljor och torkade dem med
sitt hår.
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Socialismen uppfattar ITilde inte först och främst som ett krav på social

rätwisa utan som ett religiöst-estetiskt ideal med hyperindividualistisk mål-
sättning. Men litet senare tar han deciderat avstånd från samhället som exe-

kutivorgan för allmänhetens lycka. IThe Young King ochTbe happy Prince
är klirleken till människan livets enda försonande drag, den enda lösningen
för den som ger och den som tar. Den unge kungen skall krönas i katedralen
och natten innan drömmer han ,och detta var hans dröm: Han befann sig
på en lång vind med lågt tak och hörde klapprandet av många vävstolar. Det
torftiga dagsljuset kröp in genom fönstret och han såg vävarnas magra gestal-

ter bojda över arbetet. . . Deras ansikten var präglade av svälq deras tunna
händer darrade. Några utmärglade kvinnor sydde. . . Kungen nrirmade sig

den ene vävaren och följde handgreppen. Vävaren höjde huvudet och sade

förargad: 'Är du en spion som vår herre har skickat på oss?' 
- 

'Vem är din
herre?' f.rägade den unge kungen. 

- 
'Det är en man, som har fina kläder

medan jag gär i trasor', skrek vdvaren ilsket, 'det är en som ser hur vi lider
av hunger medan han själv är sjuk av för mycket mat'.>)

Plötsligt hör vi Oscar'Wilde överge människokärlekens rena språk och han
citerar nästan marxismens ord: >Vi bar kedjor", säger vävaren, >)trots att
människorna icke ser dem, vi äro slavar trots att vi kallas fria.u

"'Är de rika och de fattiga inte bröder?' fuägade den unge kungen. 'Jo',
svarade vävaren, 'och den rike brodern heter Kain'. 

- 
Och den unge kungen

ser guldtrådar i vävstolarna och förstår, att det här skall bli hans kungliga
mantel. Han skakas av ångest och skriker högt och vaknar.u

Han drömmer liknande drömmar om pärlor, som hämtas ur havets djup
för hans krona, om rubiner som hdmtas från pestsmittade flodbäddar som
skall smycka hans krona, det är "blod, svett och tårar> som han skall bära.

Och dagen dd'rpä vågrar han att bära den vackra roben och kronan.

- 
>'Föf sorgens vävstol och smärtornas händer har vävt min krönings-

mantel, i rubinens hjårta är blod och i pärlans hjarta d-.r döden.' Han plockar
en kvist av vildtörne, gör en krans av den och sätter den på sitt huvud: 'Detta
skall bli min krona.' 

- 
Och han gick upp f<;r trappan till altaret och stod

framför Kristi bild och han böjde sitt huvud i bön.>
Själva berättelsen är ju egentligen en dröm som diktaren Oscar \7ilde

drömmer, men den elegante aristokraten och spirituelle >leader of fashion>
som han förblir har ännu inte avstått från juvelerna i sina berömda ringar
och den stora pärlan i sin halsduk. Han har inte avståtr från maximen: >The
best way to get rid of a temptation is to yield to it>. Han själv skriver senare
i De profundis: >Begärer var till slut en sjukdorn eller etr vanven, eller båda
i förening ... lug var inte längre herre över mig själv.>

Katastrofen hände 1895 när \7ilde befann sig på toppen av framgång,
beundrad i nästan hela Europa och i Amerika, den engelska exklusiva socie-

tt6



En problematisk katolik 
- 

Oscar Vild'e

tetens favorit och de flesta unga konstnärers avundade förebild. Hans kzirlek

till Lord Alfred Douglas och dennes samvetslösa hållning när hans far,
Marquis of Queensbury, bcirjade en nttegäng mot Oscar Vilde, slutade med

den väl kända tragedin: Oscar STilde blev häktad och >livets konungu dömd
till wå års wångsarbete i ett av Englands grymmaste fängelser.

Tvä är i ensam cell på ett tukthus som ännu hade medeltidens atmosfär.

Fången tillhörde inte längre samhället, han behandlades som en leprasjuk,

han var bannlyst. Det dröjde länge innan han genom nägra fä vänner fick
kontakt med världen. Men nu skedde ett psykologiskt mirakel: fången Oscar
'Wilde, föraktad av ett fegt, hycklande puritanskt samhälle, isolerad till och

med från sin familj, utstött och utan pengar, förnedrad genom tidningars
skandalberätssl5s1 

- 
denne ensamme och egentligen förintade man som hade

störtat ner från svindlande höjder, han rebellerade inte. Om de första måna-

dernas förrvivlan skriver han i De Profund.is: >Lidandet är evigt, dunkelt,
mörkt, och bär oändlighetens prägel.. .>

Men redan några månader senare: >Varken hos Aiskylos eller Dante, dessa

medkänslans allvarliga mästare, eller hos Shakespeare, den sannast mänskliga
av alla stora konstnåret ... finns det något som kan sägas gå upp mot eller
ens närma sig den sista akten i Kristi lidandes historia.>

Ur De Profund.is går vägen upp till ljuset. Han ängrar sin brist pä f.&mäga
att vdlja rätt, att ha gått dit han inte ville gå. Han at*lagar ingen utom sig
själv. Han välsignar till och med straffet, den ensamma ätemagen till sig
själv. >Han var som man föreställer sig ett helgon>, sade fångvaktaren i
Reading. De Profund.is är inte bara ett konstverk, det iir själens vandring
genom sina mörkaste skuggor och dess upplyftning till >the right road>.

>I l7andsworth fängelse längtade jag efter am dö>, skriver han. >Två

månader senare, ntu jag kom hit (Reading), förbättrades min hälsa och jag

kände ingenting utom rasruri. Jag beslöt att bega självmord strax efter jag
kunde ldmna fängelset. Stämningen gick över och jag beslöt att leva men
attbåra dysterheten som en kung bar sin purpur; aldrig mera ville jag le och

varje hus i vilket jag skulle sätta min fot skulle bli ett sorgens hus. . . Mina
vänner skulle såras genom mina smärtor. Men nu känner jag annodunda...

Jag måste ltua mig ett vara glad och lycklig." Men ändå säger han: >Jag

längtar efter att fä leva för att utforska det som fOr mig är en ny värld.. .

Ni kan gissa vilken värld det är. Det är världen jag har levat i nu 
- 

sorgen
och allt den lär oss är min nya vädd.>

Litet senare skriver han: >'Det är självklan att syndaren måste ångra sig.

Varfor? Helt enkelt därför att han annars inte kan förstå vad han har gjort.
Ögonblicket då han ängrar sig är initieringens ögonblick. Mera än det: just

i detta ögonblick ändrar människan det förflutna. Grekerna trodde att der

är omöjligt. De säger ofta i sina aforismer 'Till och med gudarna kan inte
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ändra det förflutna'. Krisrus visade att den enklaste syndare kunde göra deq

aft defta var det enda han kunde göra... Det är svårt för de flesta att f.atta
tanken. Kanske måste man ha varit i fängelse för att förstå det. Om så är
fallet är det väl värt att ha varit i fängelse . . . Kristus lär inte, men att vara
i hans närhet förvandlar människan. Och var och en är predestinerad till att
fä vara i hans närhet. Åtminstone en gång i livet har man gått med Kristus
till Emmaus.>>

När Oscar \filde hade avtjänat sitt straff förlängdes detta straff genom
samhällets grymhet: ingen ville ha med honom att göra, ingen kunde ,rkomma
ihåg> hur ofta de hade varit hans gäster, hur de hade känt sig smickrade att
umgås med honom, hur vänlig han hade varit, hur mänsklig och hjälpsam.
Endast nägra fä vänner - särskilt den alltid trogne Robert Ross 

- 
väntade

vid fängelseporten.
Samma dag tog han in i ett litet hotell där några vänner väntade honom.

Oscar lTilde pratade trevligt, roligt, på samma glada och spiriruella sätt som

i gamla tider, men han avbröt samtalet för att skriva ett brev. Vännerna
visste att brevet var riktat till en katolsk präst: ITilde bad att få tillstånd
att börja en flera månaders reträtt i ett katolskt kloster. Brevet skickades
med bud som skulle hämta svaret. När detta kom gick en skugga över \Tildes
ansikte och vännerna ställde inga frägor. Det var uppenbart att svaret var
negativt. Senare fick man veta att prästen hade föreslagit en väntetid. Samma
dag reste Sfilde med Robert Ross till Frankrike och aldrig mera safte han
sin fot på engelsk jord. Han visste att han var bannlyst.

De Profund.is publicerades r9oj, erövrade ögonblickligen Englands litte-
tära väild, blev översat till franska, tyska, italienska, ryska och svenska. Ver-
ket välkomnades med begeistring som det stora konswerk det är, men konst-
nären fick inte förlåtelsen av dess dubbelbottnade beundrare. Professor
Hugh !(alker skrev i sin standardbok om Tbe Literature of tbe Vi.ctorian
Era: >>De Profund.is är unik i den engelska litteraturen, kanske i all littera-
tur . . .>>

Snart efter sin ankomst till Frankrike tog han upp förbindelsen med
Katolska kyrkan. Under den tiden skrev han The Ballad. of Read.ing Gaol
som i sin rytm och melankoli ibland påminner om FranEois Villon. Balladen
dedicerades >In memorian C. T. rW. sometime troper of the Royal Horse
Guards, Obiit H. M. Prison Reading, Berkshire, J:uly 7, 1896>.

C. T. W. var en mördare som hade dcidat kvinnan han älskade och blev av-
rättad under NTildes fängelsetid. Balladen är en bön och en appell >gut 

->som Kipling brukade säga 
- 

>that is another story>.
Oscar \7ilde dog rgoo i ett litet hotell i Paris, Rues des Beaux Arts. Han

dog av en mycket smärtsam meningitis. När Robert Ross, den ende alltid
trogne vännen, i hast kom till Paris fann han Orar Sfilde vid medvetande
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men förlamad och ur stånd att yftra ett enda ord. Robert Ross kom ihåg ett
gammalt löfte: han hade lovat sin vän för många år sedan att kalla en

katolsk präst till hans dödsbädd. Han f.rägade Oscar och den döende nickade.

Och så, på sin vägs sista tröskel, blev hans längtan uppfylld; han dog *yrkt
genom den heliga kommunionen 

- 
dopets och dödens kommunion i ett.

En gång, når jag var i Paris, besökte jag Hotel d'Alsace och bad att f.ä tala
med >le propriötaire>. Det var unge Monsizur Dupoirier, sonen till hotell-
ågaren som hade varit så generös mot den sjuke och fattige diktaren, trots att
hans synder icke var okända och hans största synd 

- 
fattigdomen 

- 
var

den envisaste bland alla. Rummet var litet, och det enda ofnamentet var en
klocka på cheminden, som omfamnades av ett vänligt lejon i marmor. >Här
dog Oscar Vilde,> sade jag, >Englands store diktare, f.örf.attarc, !'esift21s 

-han som hade språkets magr och kunde till och med förtrolla mig när jag
var en liten fjortonårig flicka; känner Ni berättelsen om näktergalen och
rosen, om den lycklige prinsen 

-?>>>>Madame>> sade M. Dupoirier, >jag har inte läst hans sagor, inte pjä-
serna . . . Jag vet bata att min far kallade honom 'den bästa hyresgästen' han
hade haft.> Och detta trots atr det dröjde länge innan hyran betalades!

Gusti Stridsberg

PATER GOODS RAPPORT FRÅN
SVERIGE

\\l/ittiu* Good var bordig från Glastonbury, Somerset, där han föddes

W rr27.r Han studerade i Oxford och blev fellow i Corpus Christi-
kollegiet samt kanik i \Zells. 156z begav han sig till Tournai i nuvarande
Belgien för att trrida in i Jesu Sällskap som novis. Två år senare bestämdes
han och en irländsk medbroder, Edmund Daniel, till följeslagare åt den
nyutnämnde ärkebiskopen i Armagh, Richard Creagh. Livet i Irland var
inte lätt för en katolik, varken då eller senare. Både ärkebiskopen och broder

' p..*rrfrirtoriska notiser ang. Good finns hos J. Brodrick: Tbe Progres of tbe Jet*itt,
London ry46, s. 234f., 3o7.
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Edmund (han var ännu inte präswigd) fängslades och avrättades för sin tros
skull. Pater Good tillbragte sex år i lrland, ständigt i uppbrott f.ör att undgå
upptäckt och röna samma öde.

Hans lärdom torde ha varit betydande, då den egentliga uppgift han till-
delats enligt påven Pius IV:s önskan var att hjälpa ärkebiskopen att grunda
ett universitet i Irland >>ad instar universitatum studiorum generalium Pari-
siensium et Lovanensium>. Vakanta beneficier i landet skulle anslås till ända-

målet. Att det storstilade projektet inte kunde genomföras säger sig självt.
Under 3oo är fanns bara Triniry C-ollege i Dublin som högre läroanstalt för
de katolska irländarna, en högskola som stiftats av Elisabeth I i protestantisk
anda.

r57o ätewånde pater Good till Belgien och stationerades i Louvain, där
han gjorde bekantskap med Laurentius Norwegus, som bekant också han jesuit

och mest känd under namnet Klosterlasse. Denne intresserade honom för en
missionsresa till Sverige och sammanförde honom med jesuitordens sekrete-

rare, Antonio Possevino. Tillsammans med den sistnämnde kom Good vid
jultiden ry77 till Sverige efter att i september samma år slutgiltigt ha upp
tagits i Jesu Sällskap genom att i Rom avlågga de fyra'ordenslöftena.

Pater Good har skrivit en intressant rapport om sin vistelse i vårt land åren
1578 och r57g. I augusti r58o lämnade han Sverige tillika rned sin vän
och beskyddare Possevino. Denne uppger i ett av sina brev att Good var
>tendente al melancolico et taciturno 

- 
fallen för melankoli och tystlåtenu.

Men eftersom Possevino behövde en stadgad, äldre prästman till biktfader,
tog han honom med sig. Småningom bOrjade han emellertid tvivla på den

andres lämplighet. Good var skygg och tillbakadtagen, hade svårt att få kon-
takt med människor och var inte vuxen ett så hårt arbete, som det Possevino

tilldelat honom 
- 

åren i Irland hade satt sitt märke på honom. Själv visste

Good med sig, att han inte kunde gå fram lika oförskräckt i sin propaganda

som hans medarbetare Laurentius Notwegus. Denne hade kommit till Sverige

halvtannat år tidigare och verkade som rektor för den nya högskolan på

Gråmunkeholmen, nuvarande Riddarholmen.2
Men även om Good var en inbunden natuf med neurotiska drag, märker

man vid läsningen av hans rapport, att han var en god iakttagare. Han kom
att vistas nära hovet och blev ett välbehövligt störd åt Possevinq som fått det
svåra uppdraget att medla mellan den oberäknelige Johan III och kurian i
Rom om Sveriges rekatolicering.

Av många olika skäl önskade Johan ett närmande till Rom. Han kände
sig dragen till fornkyrkan och hade planer på att sammankalla ett storr möte
i ekumenisk anda med representanter för både lutherska och katolska stater i

' Om Laurentius Norwegus och hans arbete i Sverige jfr artikeln av Arne Rask i Credo
r94z: 7 5 f.I.
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Europa. Hans konstnärssinne fängslades av den katolska gudstjänsten med
dess suggestiva verkan i färgprakt, sång och musik. Den nya liturgi han ville
införa var nära ansluten till den katolska och ansågs av vissa katoliker som
ett steg mot försoning, även om de flesta av dem såg på hans reformer med
vänligt överseende. Man kir inte heller förbigå den starka påverkan han
mottog från sin maka, Katarina Jagellonica. Hon var en stilla natur men
intensiv i sin fromhet. Genom sitt dktenskap med henne hade Johan också,
frånsett alla religiösa motiv, anledning att hälla sig väl med Rom. Hennes
mor, den avlidna drottning Bona Sforza i Polen, född furstinna av Milano,
hade efterlämnat en stor förmögenhet i staten Neapel. Johans anspråk gällde
en summa, som motsvarade wå års statsinkomster i Sverige. Hans finanser
var i uruselt skick, och hans diplomater i Italien hade instruktioner att fram-
för allt hålla honom underrättad om påvens hållning i Sforza-affaren. Denne
hade en särställning i Neapel som statens högste beskyddare. Även med
Spanien borde Sverige hålla sig på god fot. Spanien hade storr inflytande i
kurian, landets regent Filip II, som var den drivande kraften i moueformatio-
nen, sökte å sin sida stöd från Sverige för sina planer på en invasion i Eng-
land.

Den politiska härvan var trasslig, och det gällde att försoka reda ut de
många trådarna med försiktighet. En bättre underhandlare än Possevino
kunde kurian inte skicka till Sverige. Jesuiternas utbildning gjorde dem sär-

skilt lämpade för diplomatiska uppdrag, och Possevino hade som ordens sek-
reterare god kännedom om den akruella situationen vid Europas furstehov.

Då Possevino och Good i december 1577 kom till Sverigg hade de med
sig en tredje jesuit, fransmannen Jean Fornier, som skrivit en utförlig rapport
om resan. Den hade varit lång och besvärlig. När de äntligen landsdgit i
Kalmar, tog de vdgen över Linköping genom Närke och Västmanland till
Stockholm. Det var en lång omväg, men kortaste vägen att ta genom hertig-
dömet. Med hertig Karl borde man undvika varje kontakt. Det var full
vinter med kyla, snö och korta, mörka dagar. För en sydlänning som Posse-
vino blev nog första bekantskapen med det svenska klimatet närmast en
chock.

Fast denne kom som påvlig nuntie, bar han inte prästdräkq när han först
visade sig i Stockholm. Han var klädd som en dåtida resande diplomat med
värja vid sidan. Kungen tog vänligt emor honom, däremot hälsades han mera
svalt av sin blivande medarbetare, Laurentius Norwegus. Possevino skrev
sedermera till ordensprovincialen Sunyer i Polen, att han från första stund
känt sig ovälkommen till Norwegus. De rvå var rivaler om inflytandet hos
kungen och övriga maktägande i landet. Dessutom hade de alldeles olika
åsikter om metoderna för missionsarbetet Good tog naturligwis Possevinos
parti. När den senare efter ett halvt års underhandlingar med Johan om vissa
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dispenser {rån Rom om Sveriges rekatolicering inte kommit någon vart, reste

nuntien i juni 1578 tillbaka till Italien. Han ville diskutera läget med sina

överordnade. Sammä farcyg, som Possevino använt för resan till Danzig, förde
wå andra katolska präster till Sverige i och för tjänstgöring hos drottningen.
Den ene var rektorn för jesuitkollegiet i Vilna, pater Stanislaus \Tarszewiecz,

den andra pater Simon \7isoski.
När Possevino lämnat Sverige ville ordensgeneralen Mercurian i Rom ha

någon annan, som höll honom underrättad om händelsernas urveckling i höga

Norden. Man följde dem med spänd förväntan i Rom. Det är nu som Good
träder fram i ljuset. Han återger tilldragelserna frän Possevinos avresa juni
1578 till februari r58o, då han själv måste lämna Stockholm. Rapporten är

skriven som en återblick på vad som hänt, men den kronologiska ordningen
är Good inte så noga med, vilket förvirrar läsaren en smula. Tydligen är doku-

mentet tillkommet pä nyäret r58o. Det förvaras nu i jesuitordens arkiv i Rom.
Goods handstil är petig men jämn, texten fyller tjugu tättskrivna foliosidor. Så

snart det talas om kungliga familjen eller politik, användes chiffer.
Good kände sig naturligwis betryckt, när Possevino lämnat honom ensam

med ansvaret för det stora företaget i Sverige. Kungen bytte åsikt från ena

dagen till den andra. Än ville han anslutning till Rom, än fullständig frihet
att genomföra sin egen liturgiska nyordning i hela landet, om han nu kunde
övervinna det lutherskt-ortodoxa prästerskapets häftiga motstånd. Good, som

var pessimisr av naturen ansåg läget f.öga hoppfullt, när han började sin

skrivelse till ordensgeneralen:

>Högt vördade Fader.

I oktober förra året [1579] skickade ja.gEr ett brev med det spanska sändebudet,

som vistats här mer än ett år och då skulle resa hem till sitt land igen. lag hoppades

kunna skriva mer om allt som hänt här, och han uppmanade mig också att göra så. Men
på grund av pesten och andra svårigheter har jag inte kunnat åstadkomma så mycket
som jag ville i den vägen.u

,rDet spanska sändebudet)) var kapten Fransisco de Eraso. Han kom till
Sverige sommaren 1578 för att avslöja sin regerings djärva politiska planer.

Filip II siktade pä att få till stånd ett maktblock av västeuropeiska stater i
samgående med Rom; Belgien och Nederländerna behärskade han redan.

Nu ville han, som förut omnämnts, ha Sveriges medverkan till att erövra

England. Han lovade ekonomisk ersättning mot flottbaser vid Göta Älvs
mynning, skeppstimmer från Västergötland och fartygsbyggen vid Västkus-

ten. Han gick så långt, att han föreslog en uppdelning av Danmark emellan
de wå bundsförvanterna. Sverige skulle få provinserna pä fastlandet och

Spanien ta öarna. Det stolta företaget blev som vi vet en stor katastrof, när

det tio år senare skulle komma till utförande.
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Men när nu Eraso sökte audiens hos kungen för sitt viktiga ärende, fick
han ett kyligt mottagande.

"Läget var hopplöst. Under wå månaders tid gjorde vi allt för att förmå kungen
att bevilja legaten audiens. Tvä gänger blev han visserligen bjuden till middag på

slottet, och drottningen skickade honom dyrbara presenter. Men kungen hade i alla
fall bestämt sig för att inte låta honom få med sig något brev till sin monark i Spa-

nien. Så ändrade han sig plötsligt och ville skriva. För oss katoliker var detta en stor
lättnad och en alldeles oundviklig sak för att kunna bibehålla vänskapen mellan de
två monarkerna. Medan vi väntade på att detta brev skulle bli skrivet, tjänstgjorde
jag som legatens huskaplan, läste mässan och tog emot bikt av honom. Efter bikten
begärde han ibland goda råd av mig och jag sade då till honom det Gud gav mig
visshet om att jag kunde säga. 

- 
Kungeo hade bjudit legaten att övervara en luöersk

adelsmans begravning, men bjudningen avböjdes, och det tog kungen mycket illa
upp. Flyktingar frän Belgien och Holland har också intrigerat mot oss på alla möj-
liga sätt. De har mist allt de ägde därute, flytt hit till Sverige och sedan gjort vad
de kunnat för att störa relationerna mellan de två regenterna. Kapten Eraso vågade
inte komma och hälsa på oss annat än om nätterna. Vi fick stora penningsummor
av honom, likaså fick kollegiet fNorwegus' högskola på Gråmunkeholmen] en rund-
lig summa. Sista dagen kapten Eraso var här, kom han till oss, åt frukost med oss,

biktade sig och fick absolution, varefter han gick ombord pä ett f.artyg, som var desti-
nerat till Lybeck. Han fick en svår överresa. Vinden kastade om flera gänget.

Själva fick vi också motvind fast på annat sätt. Dels inuigerade kungens bror mot
oss, dels började pesten bli mycket värre än förut. Kungen tyckte det vara bäst att
Iämna Stockholm en tid och slå sig ner i Uppsala. Han lär ha sagt, att han inte ville
råka kapten Eraso, innan han kom hem igen därifrån.'

Johan var mycket förargad på spanjoren och det av olika anledningar.
Frånsett agitationen, som de holländska flyktingarna bedrivit i Stockholm,
där de hade landsmän med stort ekonomiskt inflytande, berodde Johans
irritation på en annan sak. Eraso hade gett upphov till en del skvaller om
sina relationer till kungens syster, den vackra markgrevinnan Cecilia av
Baden. Hon hade tidigare varit huvudperson i det så kallade Vadstenabullret.
Numera änka hade hon konverterat och slagit sig ner på sin gård i Arboga.
Eftersom hon ville ge sina söner katolsk uppfostran, sökte hon kontakt med
Eraso, som hade frirsänkningar överallt i det bildade katolska Europa. Men
hon var tydligen oförsiktig, när hon ordnade etr sammanträffande med den
stådige spanjoren. Om hennes möte med honom på Kungsörs gård nära hen-
nes eget hem berättar en liten anteckning i gårdens räkenskaper, som förvaras
i Kammararkivet. En del utgifter har gjorts >då markgrevinnan var här med
den spanske herrnrr. 

- Ryktet om utflykten kom till Johans öron genom hans
sekreterare Typotius, en holländare, som hade anledning att se snen pä alla
spanjorer efrer deras f.ramf.art i hans hemland. Markgrevinnan svarade med
att beräfta komprometterande saker om Typotius; han påstods ha haft hem-
lig politisk brevväxling. Johans misstänksamhet var naturligwis genast väckt.
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Typotius sattes i hårt fängelse i Finland och fick inte tillbaka sin frihet förrän
efter Johans dcjd. Hans brottslighet d'r aldrig klart bevisad. Innan årets slut
lämnade markgrevinnan landet och kom inte tillbaka.

När Johan i juli ry79 vände Stockholm ryggen för att slå sig ner i
Uppsala en tid, var hans förnäme spanske gäst i en obehaglig situation. Det
var inte lockande att efter halvtannat är vara wungen att återvända till
Spanien med oförrättat ärende och rapportera dera för Filip II! 

- 
Men om

Johan varit nonchalant mot Eraso, visade han sig däremot påfallande upp-
märksam mot Possevino, när denne i juli ry79 kom tillbaka. Johan väntade
sig tydligen goda nyheter med honom. Han kunde inte tro annat än att de

begärda dispenserna beviljats från Rom. Denna gång reste Possevino sjö-
vdgen ända till Stockholm. Överfarten hade varit stormig och svår. Man hade

lidit skeppsbrott, n<dlandat i skärgården och tagit kvarter i nägra öde fiskar-
stugor. Äntligen kom man fram till Stockholm. Good beskriver det festliga
mottagandet:

>Kungen lät i brev till patern ursäkta, att han vat fränvarande. Det var Sankta
Ännas dag [den z6 juli]. Både riksdrotsen och kommendanten på kungliga slottet
kom de våra till mötes med två ståtliga fartyg och hälsade dem välkomna i kungens
ställe. Dessa två personer följde honom sedan till fots till hans härbärge, eftersom
han bestämt vägrad,e att anvätda någon av de ridhästar, som väntade på kajen i prakt-
full mundering. Mycket folk var i rörelse i staden. En del av åskådarna, som hörde
till ämbetsmännen och var lutheraner, visste redan vem patern var, vilken orden han
tillhörde och i vilket uppdrag han kom. Dessutom bar han ju vårt säilskaps präst-
dräkt. Vi ansåg det viktigt, att han redan från början var klädd i den dräkten, och
kungen hade inte heller haft något emot det. - Vi omhuldades av kungen med
storartad frikostighet i både mat och dryck. Förutom de vanliga bordsdryckerna höll
han oss med flera sorters vin, så att till och med pater Possevirio, som är van vid
sådant, måste vara försiktig för sin hälsas skull. Han hade blivit ombedd av kungen
att komma. efter till Uppsala.u

De kungliga galdrerna hade svårt aft ta sig fram genom grunda Mälar-
vikar. Det rådde fullkomlig vindstilla, berättar Good.

>Seglingen till Uppsala tog oss |yra dagar. En av de vära, pater Johan Ardulf, elev
från Collegium Germanicum i Rom, som följt med pater Possevino hit, råkade i
gryningen falla i sjön och kom ut på djupt vatten. I fallet ropade han högljutt den
Heliga Jungfruns namn och sjönk sedan inte längre än att vattnet nådde honom till
bröstet. Han blev oskadd uppdragen av dem som hört hans rop och skyndat till för
att rädda honom.

Två mil hitom Uppsala är et plaa, där det fordom fanns ett nunnekloster [Sko-
kloster] med sjuttio sysffar. Klosterkyrkan exisrerar ännu, fast den kommit i de
otrognas händer och alldeles fätt I&f.alla. Två nunnor gfu d* kvar fortfarande. Den
ena, Birgitta, är sjuttio och kan latin [så hon kunde meddela sig med pater Possevino],
den andra, Justina, är sextio år eller mera. Fast de är omgivna av idel otrogna, håller
de ut i sitt ädla, rena liv, och när de så har lust, går de till klosterkyrkan, som den
så kallade församlingen disponerar. Där å.gnar de sig åt innerlig bön. Ibland håller

r24



Pater Good.s ra.Pport från Suerige

de andakt på samma gång som de otrogna utan att bry sig om dem. De visste i för-
våg, att pater Possevioo skulle komma och hade Iövat golvet i den lilla stt'ga, som de

nu bebor. När patern kom, var de klädda i sin ordensdräkt och ville falla på knä
för honom, men han hindrade dem. Sedan han sagt dem några vänliga ord, visade

Justina honom en halskedja med kors, som benediktinernunnorna förr brukade bära.
Likaså visade hon honom deras utslitna breviarium. Patern gav dem böcker, som han
haft med sig. De två nunnorna visade oss också klosterkyrkan och de grät över att
den var i så dåligt skick med nedrasat tegel och murbruk. Patern bad dem vara vid
gott mod, lämnade dern nägra rosenkransar och lovade skicka dem en biktfader längre
fram.

Någon dag senare, när vi avseglat från klostret, lade vi till utanför Uppsala. Kungen
hade skickat en av sina släktingar samt skattmästaren att möta oss. Patern blev erbju-
den en plats i en av de praktfulla kungliga katosserna, men vägrade bestämt och steg
i stället till häst. För hans upphöjda sinne tedde sig detta mera som ett skådespel
för folket än en ceremoni till Guds ära. Nu fick han också tillfälle att under ritten
samtala med skattmästaren. En nära släkting till denne hade patern föregående år
skickat ut till Coliegium Germanicum i Rom före sin egen avresa. 

- 
Så kom vi

då fram till vårt harbärge, som kungen låtit ställa i ordning på bästa sätt åt oss.

När nu det påvliga brevet skulle läsas upp för kungen, hade pater Possevino lyckats
utvetka, att nägra framstående katoliker skulle vara närvarande. Han ville ha sina
trosfränder hos sig vid detta tillfälle, och det hade kunnat ordnas, tack vare de pålit-
ligaste sekretetarna i kansliet.,

Bland de katolska sekreterarna ansågs Johan Henriksson, Nils Brask och
Henrik Mattsson Huggut ha mest inflytande. Det var väl dem Good ansåg
>pålitliga>. Han fortsätter:

,I den stora salen på Uppsala slott och omgiven av sina förnämsta män tog kungen
emot pater Possevino tredje dagen efter vår ankomst samt tillät honom och oss sex
andra präster att kyssa hans hand. Därefter höll patern ett kort tal. Sedan kungen
tagit emot brevet, bad han patern följa sig in i sina privata rum tillsammans med
sonen Sigismund. Men därinne blev patern plötsligt häftigt illamående. Kungen
visade honom största deltagande och rådde honom att genast återvända hem till sin
bostad samt använda alla tillgängliga medel för att snart bli frisk igen."

Det var väl någon infektion i det pestsmittade Stockholm, den tröttsamma
sjöresan till Uppsala samt framför allt sinnesrörelsen vid det viktiga brevets

överlämnande, som samverkade till att patern plötsligt föll ihop. Good talar
annars med beundran om hans självbehärskning. Han berättar vidare:

uPatern blev sängliggande hela tolv dagar. Men varje dag kom någon från kungen
eller drottningen för att höra hur det stod till. Kungens livmedicus och hans apotekare
stod ständigt till hans disposition. Markgrevinnan av Baden, kungens syster, kom med
dennes medgivande personligen till patern och föreställde f.yn av sina fem söner
för honom. Man kunde tycka, att varken tidpunkten eller det enkla härbärget var
lämpliga för besöket och att goda skäl fanns att hindra henne frän att räffa patern.
På hennes bön fick sönerna emellertid med sig ett rekommendationsbrev från patern
till Hans Helighet och till en viss katolsk regent.

När patern någoriunda återfått sina krafter, blev han uppkallad till kungen igen.
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Och nu följde ett samtal, som räckte wå timmar. Jag hörde patetn sedan såga, att
det var det värsta han varit med om. Efter hälsningar f.rän Hans Helighet framlade
patern de skäI, som wang den förre att absolut awisa kungens önskan om dispens

från prästcelibatet, mässan på latinska språket och nattvardens utdelande åt lekmän-
nen under endast en form.. Tridentinska mötets beslut skingrade ju all ovisshet om
hur den katolska kyrkan hade att förhålla sig mot dem som inte respekterade hennes

auktoritet. Patern bad kungen se tillbaka på den tid, då den katolska uon stod på sin
höjdpunkt här i landet. Då fanns, i motsats till nuvarande splittring, full enighet.
Hur många sekter fanns inte nu i Sverige? Själv hade han, kungen, bidragit till
splittringen genom en massa nymodigheter, men bara för katolikernas skull hade han
inte velat ta steget fullt ut. Dock såg man från alla håll i landet intresse för den heliga
katolska kultens återinförande 

- 
ett intresse som ju kunde väcka vissa förhopp-

ningar.
Hunnen så långt såg patern tydligt, att kungen var illa berörd av vad han sagt.

Han fick nu svaret, att om inte de där dispenserna beviljades, kunde han, kungen,
inte göra något mer åt saken. Patern genmälde, att han hoppades kungen skulle veta
bättre. Han fortsatte med att räkoa upp allt det svåra, som kungen genom den Högstes
vilja måst uppleva: fiendskapen med brodern Erik, dennes avsättning, maktöverta-
gandet efter honom, tio år av oro för sammansvärjningar och uppror, tills han till
slut måst tillgripa en f örtvivlad ätgård. Men Gud hade hållit kungen uppe
under allt detta, och Hans planer med oss kan vi ofta inte förstå. Genom sin ställ-
företrädare på den Heliga Stolen vill Gud alltid hjälpa oss.

Patern slutade med att säg^, att han vore beredd att resa när som helst, ifall kungen
ansåg det nödvändigt för landets säkerhet. Han fick det svaret, at han ännu inte
behövde lämna landet. Men det kunde hända att kungen till följd av konflikten med
Rom påbjöd en speciell form av gudstjänst för sig och sitt hov på slottet. Sedan
talade man om andra saker med bättre resultat.

Under denna tid var det pater Nicolaus Mylonius från Bryssel, som skulle predika
och läsa mässan. En dag kom en gammal gubbe från skogsbygden, som hälit fast
vid sina fäders tro men inte på fyrtio fu fätt ttåffa en pater, som kunnat bikta honom
och ge honom absolution. Nu hade han fått höra, att detta skulle låta sig göra här
i Uppsala, men ingen av prästerna förstod svenska mer än pater Magnus Laurentii.
Han hade efter sin prästvigning i Preussen kommit hit i sällskap med pater Possevino.
Det blev alltså han, som fick ta emot den gamles bikt och ge honom sakramenter.'

Magnus Laurentii var vid denna tid en representativ man i Uppsala. Syster-

son till Johannes Magni, den siste katolske ärkebiskopen, samt dennes bror
Olaus, den berömde kulturhistorikern, som båda döa i landsflykt i Rom,
hade han stått som kandidat till ärkebiskopsstolen sedan flera år tillbaka.
I början av är r ;-79 hade ärkebiskop Laurentius Petri Gothus avlidit och ingen
visste, vem som skulle efterträda honom på grund av det förvirrade kyrkliga
läget. Tillsvidare var Magnus Laurentii betrodd med uppdraget att vara lårarc
åt prins Sigismund.

'Pater Possevino beslöt sig för att resa tillbaka till Stockholm för att snarast få
skicka ut ännu några elever till seminarier i utlandet, innan vintern kom och havet
frös till. Kungen och drottningen skulle snart komma efter.

Mot slutet av denna sommar anlände till Stockholm wå tartariska sändebud från
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Krim med sex tjänare. Tartarerna hade år r57r erövrat den ryska huvudstaden
Moskva. Nu kom dessa två legater på uppdrag av sin mäktige kejsare, Mahmet Geriio,
sorn härskat över stora nomadhorder, till kungen av Sverige för att få understöd och
militär hjälp mot tyssarna.)

Historieskrivaren Girs berättar i Konung Johan III;s krönika: >På detta

äret 1579 kornmo ock sändebud från Mahmet Geriio, kejsaren över det kri-
miska Tartariet och förde konung Johan till föräring tvenne kameler och en

stolt tartarisk vallack.>
Good omtalar att huvudstaden på Krim, Feodosia, också kallades Caffa.

De rvå legaterna var välbekanta för Possevino. Han hade träffat dem i Vilna,
då de studerade vid jesuitseminariet därstädes för att få västerländsk bildning,
och han hade redan då hoppats vinna dem för den katolska tron. Men Johan
visade sig i början misstänksam mot dem. Han trodde dem vara förklädda
ryska spioner och gav befallning om att de skulle hållas under uppsikt. Med
Possevino höll de ständig kontakt.

>Tillfället var gynnsamt att närma sig detta folk, och vi beslöt att legaterna skulle
fä närvara vid mässan och ibland [ä dekaga i våra måltider. Vi gjorde oss mycket
besvär med att införa dem i katekesen, likaså med att undervisa deras fem tjå,narc.
Genom Guds hjälp lyckades vi slutligen komma så långt, att de offentligen förenades

med vår kyrka och två gånger mottog Kristi lekamen. Sedan de därefter fått presen-

ter, pengar och ett vänligt brev från kungen samt ett fartyg ställts till deras förfo-
gande, avseglade de efter många tacksägelstr till pater Possevino. Genom honom har
de alltså fått bästa relationer till jesuitorden.

Vid denna tidpunkt märkte vi katoliker, att oviljan mot oss blivit dubbelt så stark
som förut Därtill kom pesten, som bredde ut sig mer och mer. Kungen, som efter
besöket i Uppsala vistats i Stockholm en månad, beslöt att resa ännu längre bort
tillsammans med drottningen och de kungliga barnen. Dödsfall förekom tätt. Man
kunde ju inte neka katolikerna att få sakramentet på dödsbädden och bli begtavna
efter vår ritual. Kungafamiljen, som hunnit till Västerås, fortsatte resan till öster-
götland.,

Pesten härjade detta är ovanligt svårt i Sverige och spred fasa, vart den

kom. Hygienen i de tränga städerna var obefintlig, och övertron frodades.

Man skulle bära ädelstenar, smaragder och s. k. hyacinter för att skydda sig.

Smittan spreds främst genom vaftendragen. Dcjd fisk flöt upp i havet och

fåglar föll döda ner ur träden. Kungens bror, hertig Karl, kom oväntat hem
från sitt bröllop i Pfalz med sin unga hertiginna, skrämd av den hotande
faran. Portarna till slotten och gårdarna hölls låsta, vakter sattes ut på

vagatna. Man levde i belägringstillstånd. Good hade följr med hovet till
Västerås men kom snart tillbaka igen, då man behövde honom vid kollegiet
i Stockholm.

"Den barmhärtige Guden lät det gå därhän, att vi fick pesren in i vårt hus, där vi
bodde. Det skedde oss till en varning och bättring ftän vära synder. Den unge
Gabriel Paulsson, en av de våra [elev i kollegiet], föll offer för pesten. Sedan han
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tvä gänger fått sakramentet, gick han till en bättre värld. Medan han låg sjuk, fanns
et av vära ptäster, en läkare och två svenska ynglingar ständigt vid hans bädd. Men
på sitt yttersta bad han att inte bli jordad bland de otrogna. Vi bar honom naftetid
till franciskanernas kyrkogård fvid Riddarholmskyrkan], där vi lade honom i en trä-
kista. Pater Possevino och pater Norwegus begravde honom i mörkaste natten på en

avskild plats, som han velat ha det. Men de som burit honom, två unga svenskar,

följde honom inom wå dagar och blev begravda efter katolsk ritual av pater Nor-
wegus.>

Possevino blev själv sjuk och Good fick också symptom.

uJag överraskades plötsligt av svår huvudvärk och magsmärtor, feber och fross-
brytningar om vartannat. Det är säkra tecken på pesteo! Pater Possevino, som till-
frisknat igen, kom och berättade, att han skulle lämna staden tillsammans med de

flesta eleverna i kollegiet här samt ett par av lärarna, två hederliga belgare.,

Good nämner inte att Possevino egentligen fått direkt order av kungen
att lämna Stockholm och slå sig ner på Lovön, där kollegiet fått en gård

till sitt underhåll anslagen åt sig. Stämningen mot Possevino och hans vän-
ner hade blivit så irriterad under pesten, att en förflyttning ansågs ncjdvän-

dig ur säkerhetssynpunkt.

,Vi flyttade ut till en skogig och klippig ö. Här lät patern uppföra några små

stugor för pengaf,na, som vi fick av den spanske legaten. Alla visade ett beundrans-
värt tålamod och lika stor förnöjsamhet. Husen höll inte mer än fyra eJnar i bredd
och längd. De var uppförda i en trakt, dfu alla möjliga faror lurade. I varje stuga
fanns ett botd, en säng och ett altare, placerat i ett hörn av rummet. Därinne sov
man, åt och höll daglig mässa. Någon nattro var inte att tänka på, då grisar och
andra kreatur höll till utanför stugorna. Vi förstod inte språket, hade inga vänner
och inga trosfränder på platsen. Runtomkring oss hade vi sjukdom och död. Men
vi höll ut. Patern kunde inte låta bli att ta sig an folket på en annan ö, som har
bördigare mark och där jordbruk förekommer. Han bjöd dem till sig och började
dagligen läsa litanian för dem samt bad en bön på latin, i vilken han anbefallde
Sverige i Guds händer. Detta översatte vår unga tolk till svenska. Denne tjänstgjorde
också som kock åt oss. Kungen befallde emellertid, att vi skulle dela upp oss på
olika ställen för att undvika smittan. Pater Possevino flyttade till drottningens resi-
dens Torvesund fnuvarande Drottningholm] och med honom följde pater Mylonius,
medan jag fick pater Hubertus från Bryssel på min lott. Under denna tid kom pater
Norwegus då och då ut till oss på besök. Flans tid var upptagen av mässor och
predikningar. På kungliga slottet, där vi bott förut, förekom också dödsfall. Pater
Norwegus fick bikta de dörende, som först när de kände sjukdomen föttå,ra sig, kom
på tanken att återvända till vår tro. Omkring r joo studenter och z ooo småbarn
rycktes bort.

När julen närmade sig, höll vi, som vi brukar inom vår orden, vissa dagar vesper-
gudstjänst. Et av vära vänner, som levde som eremit i skogarna, blev ombedd att
komma hem till oss och upptogs i vår gemenskap av pater Hubertus. Den senare
ansåg dessutom, att han borde söka upp de gamla nunnorna, som jag förut berättat
om. De i sin tur berättade för honom att det fanns en ålderstigen kvinna, som sedan
två år låg sjuk men ännu bevarat sina fäders tro. Hon fick bikta sig och mottaga
sakramentet.u
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Possevino hade hoppats bli bjuden till Vadstena över julhelgen. Han skrev

förgäves till Johan och bad att få komma. Först nästa är, vid mitten av
januari r58o, blev han mottagen.

Stämningen i Stockholm var labil. I februari blev det bråk, gatukravaller
och demonstrationer mot katolikerna. Kungen förhöll sig numera kall och lik-
giltig mot dem efter det awisande brevet från Rom. Men efter ett ännu

värre uppträde vid påsktiden, då massan försökte storma kollegiets hus på

Riddarholmen, befallde han skolans rektot, Norwegus, att inte mera visa sig

i Stockholm utan hålla sig undan på Lovön en tid, till dess värsta oron hun-
nit lägga sig. Den långa, ensamma vintern därute blev i längden svår att
uthärda. Good, som var nervöst lagd, tålde inte vid det. Norwegus rappor-
terar till Rom, att han sett honom gråta översiggivet för någon småsaks skull
och att han vid andra tillfällen darrat så, att man inte kunde undgå att
märka det.

Good var färdig med sin rapport. Han undertecknade den i februari r58o
på Torvesund.

uFör övrigt, vördade Fader, har jag mycket mer att berätta om detta folk, som
hemsökts så svårt av pesten. Jag bar, Gud hjälpe, både sett och utstått sådant, som
jag helst inte vill beröra. Jag skriver mer från Vadstena. Kungen har redan skickat
upp vagnar därifrån för att hämta oss, som räknas till hovet. Beträffande de kung-
liga barnen anser pater 'S7'arscewiez, att man kan ha gott hopp om dem för framtiäen.
Gud är mäktig att göra mer än vi själva kan tänka eller begära.

Min högt "'#ifii"tå::;:** i Kristo

När vår rapportskrivare omsider kommit till Vadstena, fOljde några oro-
liga månader, fulla av hetsiga diskussioner mellan Johan och Possevino.

Den senare utnyttjade sin kännedom om orsaken till Erik XIV:s död på ett
mycket skickligt sätt under Vadstenatiden. Han ville i sista stund göra sitt
yftersta för att få Johan på knä. Så berättar Theiner i sitt arbete om de kyrk-
liga förhållandena i Sverige vid denna tid, att Possevino fått Johan att avlägga
full bekännelse om brodermordet på Örbyhus och ålagt honom sträng bot-
göring varje onsdag, veckodagen för illdådet. Här har man alltså fullständigt
bevis för Johans skuld. Hans bekännelse är av största intresse i vära dagar,
då Eriks stoft genomgått en noggrann undersökning i samband med restaure-

ringen av Västerås' domkyrka.
På våren r58o flyttade hovet till Stegeborgs slott. I augusti samma år gick

Possevino och Good darifrån ombord på ett kronans fianyg för att aldrig
mer återse Sverige. Schismen med Johan var fullständig. Ingen tanke fanns
längre på försoning med Rom. Med samma fartyg fölide också Laurentius
Norwegus. Han och hans rival Possevino måste finna sig i att ffampa samma
däck, tills de anlöpte Danzig.
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Pater Good; rdppor, från Saerige

Good stannade först någon tid i Polen, blev sedan biktfader vid engelska

kollegiet i Rom och dog i Neapel 1586. Under sin vistelse i Sverige hade

han stått i händelsernas mitt under ett av vär kyrkohistorias mest dramatiska

skeden' Betb Åkerbielnt

Jag beder mina vänner att inte sörja utan bedja för mig och hjälpa mig
så länge jag behöver hjälp. Och sedan förlita pä, att jag blivit offrad, inte
krossad. Jag haÅe inte tänkt att detta skulle kunna vara min väg. Alla mina
segel ville stå fulla av vind. Mina skepp ville segla ut på vida oceaner med

vimplarna stolt fladdrande i vinden . . . Ärligt och upprikti gr talat: jag skulle
gfuna vilja leva vidare och arbeta vidare, förkunna nya ord och nya värden,

som jag först nu har upptäckt. Men det har inte blivit så. Må Gud ge mig
kraften ^tt 

vara honom och hans skickelse vuxen. .. Må Gud välsigna er.

Hjälp mina gamla föräldrar över de svåra dagarna och glöm inte bort dem.

Över eder alla Herren Guds nådiga beskydd.

Men själv vill jag här uppriktigt vänta på vad Herren Gud har i bered-

skap åt mig. Jag skall förtrösta på honom till mitt sista andetag. Och jag

skall verkligen bemcjda mig att inte stå hjälplös och modfälld inför den lösen

iaghat att ge' 
Affred. Delp s! efter dcjdsdomen den rr januari 1941,

avrättad i Berlin den z febr. ry41.

För Ignatius av Loyola är Gud Diuina rnaiestas, Flerren, av vars suveräna

vilja allt beror, inför vilken inte människan, hennes längtan och hennes vilja
har något att betyda utan endast det, som behagar hans gudomliga majestät.
Emedan Gud ar den över hela världen suveräne, är det för Ignatius något

väsentligt hur Gud handlar med människor i historien, ty endast det kan
uppenbara för oss, vem han själv är och hur han vill förhålla sig till män-
niskan. Om Ignatius' exercitier är ett enda stort frågande efter Guds allra
heligaste vilja, så avses därmed inte hur denna vilja manifesterar sig i det
egna hjärtats önskningar och längtan; det ftägas efter den vilja, över vilken
Gud fritt f.örfogar långt ovanför människors omdömen, människors vilja och
människors hjärtan. Att åtskilja andarna - detta viktiga moment i exer-

citierna 
- 

har däri sitt yttersta motiv: att lyssna till Guds befallning, att
söka och finna den personlige Gudens suveräna befallning till människan i
hennes konkreta situation. Och emedan Gud möter Ignatius i Jesus Kristus,
bekänner han sig till korsets och Kristi dårskap. Ty all denna dårskap dr för
honom endast ett uttryck för och en inövning i beredskapen att dven då följa
den suveräne Guden, när han kallar ut ur världen, ut ur dess innersta väsen,

ut ur dess ljus och in i sitt eget ljus, i vilket det for människan blir som om
hon ginge ut i natten' 

Kafl Rahner sI
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Fr. Martindale in memoriam

Den engelske jesuiten Fr. Cyril Mar-
tindale har den 18 mars 1963 avlidit i
en ålder av 83 är. Sedan ett halvsekel var
han en av de mest kända katolska präs-
terna i England. Efter att ha gåa i Har-
row kom han till Oxford och sruderade
där klassiska språk, men konverterade
under dessa år och trädde in i Jesu Säll-
skap. När orden så skickade honom till
universitetet igen för vidare studier fick
han det ena stipendiet efter det andra.
Han visade sig ha en ovanlig känsla för
språk. Så brirjade han också vid unga år
att arbeta som författare. Han intresserade
sig särskilt för antikens religioner i jäm-
förelse med kristendomen och skrev en

rad småskrifter om detta ämne 
- 

ett vik-
tigt arbete vid en tid då Frazer's Gold.en
Bougb 

- 
Den gyllene gtenen 

- 
ville

framhålla att kristendomen bara var en
sammanställning av id6er hämtade från
andra religioner.

Med Fr. Martindale's begåvning skulle
han säkert ha kunnat utveckla sig till reli-
gionsforskare. Men kriget kom att ändra
hans inriktning. Oxford tömdes rgr4mer
eller mindre på studenter. Till att börja
med fick Fr. Martindale i uppdrag att
skriva en biografi över Robert Hugh
Benson, en känd konvertit, präst och skri-
bent, som var mycket uppskattad i början
av seklet. Det blev en bra bok, och han
har sedan skrivit andra biografer. Men
det skulle bli andra mindre intellektuella
ämnen, som han mest ägnade sig åt.

Fr. Martindale skulle gärna blivit fält-
präst, men då det inte gick gav han sin
tid åt dem som var vid hemmafronten
och fick efter det myckna akademiska
livet kontakt med vanliga männskor. Han
visade sig just genom sin begåvning och

sin språkkänsla ha en stor förmåga att på
ett slagkraftigt sätt presentera kyrkans
lära och väsentliga livsproblem för en
större publik. Det har nog hänt mer än
en gång att personer som kände honom
väl i tidigare dagar, kände sig litet be-
svikna över att han övergav forskningen
och mer vetenskapliga studier. Men den
insats som Fr. Martindale kunde göra
som publicist var kanske ännu större, och
han var enormt flitig, även de sista åren,
då han levde tillbakadragen på grund av
sjukdom.

Någon har sagt att han tycktes ha tagit
ett löfte att ald,rig säga nej till en redak-
tör som bad om ett bidrag, och ändå hade
de regelbundet en nivå och kvalitet som
var beundransvärd. Drivkraften i detta
var hans insikt att vi inte vet vad som
är viktigt eller oviktigt i Guds frälsnings-
plan. Det faktum att en tidning har en
stot läsekrets behöver inte betyda att det
är nödvändigare att skriva för den i stäl-
let för ett litet församlingsblad, som kan-
ske läses flitigare och anammas mer hel-
hjärtat.

Fr. Martindale lade ner mycken tid på
att försöka uppamma en djupare kunskap
och förståelse för Bibeln och dess värld.
Här kom hans förmåga att uttrycka sig
Iätt bra till hands. Han kunde populari-
sera bibelkunskapen utan att göra den
ytlig. En förtjusande liten bok är hans
Lelters trom tbeir aunts 

- 
fiktiva brev

i modern stil från fastrar och mostrar till
nytestamentliga personer som Timoteus,
som på ett lättillgängligt sätt gör bibelns
värld levande för oss.

Fr. Martindale var även medlem av
den kommia6 som sattes upp när Ronald
Knox skulle översäca bibeln, och det var
nog meningen att de skulle arbeta tillsam-
mans. Deras syn på saken var olika. Knox
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lade vikten mer vid den ordgranna över-
sättningen, medan Martindale hade en

större poetisk känsla. Omständigheterna
gjorde emellertid att samarbetet blev om
intet. Fr. Martindale for på ett kort be-

sök till Danmark r94o, men fastnade där
vid den tyska invasionen. Han fick till-
låtelse att bo hos sina medbröder i St.

Knuds Skole i Köpenhamn. Där var han

som vanligt flitig med att skriva. När
han kom hem igen, efter fem års ofrivil-
lig frånvaro, hade Ronald Knox avslutat
översättningen av det Nya Testamentet
och börjat på det Gamla, medan Martin-
dale hade manuskript till ue böcker om
andra ämnen med sig från Danmark.

I Köpenhamn hade han haft flera
hjärtattacker och kunde efter sin hem-
komst inte längre bindas vid någon större
enskild uppgift. Han fortsatte emellertid
outtröttligt med au skriva artiklat och
recensioner samt smärre böcker. Dessutom
var han alltid beredd att ge sin tid åt
besökare; man hade aldrig känslan av att
man störde. En blandning av mildhet,
äkta mänsklighet, djup ldrdom och inre
förbundenhet med Kristus gjorde det till
en upplevelse att IåL trdffa honom person-
ligen.

Hans stämma blev också välkänd för
det engelska folket. När BBC började med
mer regelbundna utsändningar kort efter
första världskriget, blev Fr. Martindale
från början en ofta anlitad talare. Hans
förutsättningar lämpade sig ovanligt bra
för detta. Det är kanske inte minst här-
igenom som han kom att bli en av de

bäst kända prästerna i landet.
Personligen var Fr. Martindale blyg-

sam. Han hade en I&mäga att ställa sig
på samma nivå som sia auditorium och
komma med sina inlägg på ett försynt
men övertygande sätt. I Köpenhamn är
hans minne levande, trots att det är zo
år sedan han var i Danmark. Fr. Martin-
dale var uran wivel en jesuit, så som den
helige Ignatius ville ha dem. R. I. P.

Iars Rooth SI
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Amerikansk kristendom i
stöpsleven

Lucius Cervantes SJ från det sociolo-
giska institutet vid S:t Louis-universitetet
har gjort en undersökning tillsammans
med Carle Zimmermann vid Harvard
om den amerikanska familjen. I denna
undersökning lämnas enligt Stimmen d,er

Zeit (oktobet ry62) f.öljande uppgifter.
I USA förekommer årligen 4oo ooo

skilsmässor och zoo ooo hemskillnader
medan i roo ooo äktenskap den ena par-
ten överger familjen. Det innebär, att
vart tredje äktenskap i USÄ går sönder.

För femton år sedan var det stora fler-
talet zv dessa äktenskap barnlösa, men så

är numera inte fallet. Eniigt Harvard-
professorn Sorokins undersökningar är
rz milj. av totalt 45 milj. ungdomar från
hem, som gått sönder. Följderna därav
betecknas som ödeläggande. Ungdoms-
kriminaliteten har på de senaste tio åren
stigit med Toyo och var tredje ung män-
niska kommer på något sätt i konflikt
med lagen. Domare Philip Gilliam från
Denver säger på grundval av en tiugo-
femårig erfarenhet, att 71o/o av de unga
brottslingarna är barn i äktenskap, som
gått sönder. Sådana äktenskap bidrar i
långt högre grad till ungdomskriminali-
teten än t. ex. fattigdom och en slumartad
uppväxtmiljö.

Dessa förhållanden är i sig själva oro-
väckande men följderna är mera djupgå-
ende än vad siffrorna här ovan ger vid
handen. En stor del av den amerikanska
ungdomen får ingen riktig utbildning.
Ällt fler låmnar skolan för tidigt och or-
saken därtill är oftast föräldrarnas skils-
mässa. Under de närmaste tio åren in-
lemmas förmodligen z6 milj. ungdomar
i arbetslivet. Av dessa har 7,, milj. inte
avslutat sin utbildning och 2,5 milj. kom-
mer inte ens att ha genomgått eo åttaårig
folkskola. Det betyder, att ro milj. ung-
domar inte motsvarar de krav, som det
högindustrialiserade amerikanska samhäl-
let ställer på sin arbetskraft. Dessa ung-
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domar får svårt att hävda sig i arbets-

livet och risk föreligger därmed, att de

hemfaller åt kriminalitet.
Beaktansvärt är även vad undersök-

ningen säger om förhållandet mellan fa-
miljelivets upplösning och uppkomsten
av nervsjukdomar. År r88o fanns det
63,7 oervsjuka på roo ooo innevånare.
Idag är siffran sex gånger så stor. I USA
är var redje sjuksäng belagd av en nerv-
sjuk patient och bland dessa finns för-
hållandevis många ungdomar. Om den
nuvarande utvecklingen fortsätter, kan
man räkna med att var tionde amerikan
en gång i livet måste föras till nervsjuk-
hus för vård.

Frågar man sig då vad som är orsaken
till att så många äktenskap upplöses i
USÄ, svarar undersökningen följande.
Orsaken är inte landets rikedom, ej hel-
ler en materialistisk inställning eller den
omerikanska demokratin. Huvudorsaken
är istället pluralismen i det amerikanska
samhället och att den präglar livet i USÅ
är ingenting förvånande; under de se-

naste femtio åren har 4o milj. människor
invandrat från de mest olikartade länder
och kulturmiljoer.

En sida av denna pluralism kan stu-
deras i en artikel, Sbare yoar faith, som
publicerats i America (augusti 196z).

Ärtikeln ifråga redovisar bland annat
statistik rörande aktiviteten hos medlem-
mar i de olika kristna samfunden. Enligt
en undersökning har i genomsnitt 59 %
av de tillfrågade protestanterna försökt
vinna nya medlemmar för sitt samfund
och lyckats i qz% av fallen. För katoli-
kerna var siffrorna inte ens hälften så

höga, z8 resp. r7o/o.
En mera specificerad statistik visar föl-

jande siffror för de olika samfunden:

%

Baptister 67
Presbyterianer jg
Metodister 56
Episkopaler jt
Lutheaner 49
Kongtegationalister 32Katoliker z8

9 - 632836 Credo. ++:eårg. Nr 3. 1963

I sin kommentar framhåller Amedca,
att det mest aktiva och framgångsrika av
alla samfund är Jehovas vittnen. Det
finns knappast ett hem i USÅ, som inte
besökts av denna rörelses outtröttliga
missionärer. Under åren r93o-55 ökade
den sin medlemssiffra med z 3oo%. År
1959 använde de 8oo ooo medlem-
matna rz6 ooo ooo timmar till husbesök
och bibelstudiegrupper. De vann 86 ooo
nya medlemmar, dvs. en på nio. Samma
år fick deo katolska kyrkan i USA
(4o8lr 3or) 146 zrz konvertiter, dvs.
en pä z7o.

Den katolska kyrkan i USA har såle-
des att tävla med en rad protestantiska
samfund men man kan konstatera, att dess

ställning avsevärt förbättrats under se-

nare &r. Före år rg4o 'var katolicismen
ett främmande inslag i den amerikanska
väven, skriver Åvery Dulles SJ i
Chdstas-cabiers spirituels (oktober 196z).
Kyrkan var till stor del de nyinflyttade
amerikanernas religion: naturaliserade el-
ler söner till naturaliserade var de av ir-
ländsk, tysk, polsk eller italiensk här-
komst och inte engelsk eller skotsk. På
den ekonomiska och sociala rangskalan
stod katolikerna som regel lägre än pro-
testanterna. De amerikanska kyrkor, som
var av brittiskt ursprung, dvs. episkopa-
ler, metodister, presbyterianer, kongrega-
tionalister och baptister, hade det bästa
religiösa anseendet, Inringade i en ma-
joritet av äldre, förmögnare och mera
inflytelserika protestanter liknade katoli-
kerna en smula de första kristna i den
romerska världen. Bland dem fanns inte
rmånga visa efter köttet, icke många
mäktiga, och icke heller många av f.ör-
näm släkt". De bildade en exklusiv
grupp, som höll samman, förkastade alla
kompromisser och hade god disciplin.
På grund av det amerikanska samhällets
protestaotiska karaktär kände katolikerna
behov att skapa en form av socialt liv,
som liknade ett ghetto. Varje församling
hade sina skolor och sina idrottsför-
eningar. Katolikerna bekostade egna tid-
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ningar, hade egna fötlag, Iågre och högre
skolor och sjukhus. För de flesta katoli-
ker var faran för avfall eller ett blandat
äktenskap minimal, då de under de
grundläggandi: åren av sitt liv levde i en

sluten katolsk miljö. De troende full-
gjorde sina religiösa plikter med en på-
taglig samvetsgrannhet. Präst- och ordens-
kallelserna var relativt mänga. Präster-
skapet åtnjöt allmän aktning och tillgi-
venhet av sina trogna.

Vissa amerikanska städer fick katolsk
majoritet. I andra bildade katolikerna en
stark minoritet. På dessa platser repre-
senterade kyrkan en verklig politisk makt
på det lokala planet, men på det natio-
nella räknades katolikerna knappast. De
sände endast sällan en senator, en för-
bundsdomare eller en kabinettsmedlem
till I7ashington.

Bland katolikerna fanns få vetenskaps-
män, fä författare eller berömda profes'
sorer. De hade ringa inflyande på den
allmänna opinionen i det icke-katolska
USÅ och de gjorde ej heller nägra all-
varliga ansträngningar för att få det.

Efter det andra världskriget har USÅ:s
religiösa struktur radikalt förändrats. Na-
tionen har inträtt i en situation, som
ibland kallats'efterprotestantisk>. Katoli-
kerna har inte upphört att öka i artal,
varför de just nu representerar omkring
4r milj. av ungefär r83 milj. amerika'
ner. Men antalet protestanter har ej hel-
ler minskat. Tvärtom fortsätter de att
öka. Däremot har protestantismen förlo-
rat mycket av sin enhetlighet i läran. Den
gamla evangeliska protestantismen lever
ännu, men inte utan att möta konkur-
rens från vissa grupper. Det finns t. ex.
extrema sekter av sent datum sådana som
pingstvänner, mormoner och Jehovas
vittnen, varav de sistnämnda är ytterst
aktiva.

Ett väsentligt drag i bilden är, att det
i USA finns ett stort antal människor,
som i stället för kristen tro bekänner en

slags naturalism, lätt fåtgaå av protestao-
tiska traditioner och värderingar. Sålunda
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kan man av praktiska skäl uppdela USA
i ue stora glupper, katoliker, protestan-
ter och laisister.

Den nya situationen efter det andra
världskriget utm.irkes även därav, att pro-
testanterna ej längre kan styra nationen.
De måste bilda en koalition antingen till
vänster med laisister eller till höger med
katolikerna. Bland de protestanter, som
vill ha åtminstone något av trons uadi-
tionella kärna kvar, finns det många, som
är hågade att samarbeta med katolikerna
för att bevara den kristna andan i det
amerikanska samhället. Man kan ej längre
bortse från katolikerna som om de vore
eo grupp immigranter utan kultur. Nu-
meta år den större delen av dem ameri-
kaner i tredje generation. De har kom-
mit i nivå med protestanterna själva vad
gäller kultur och framgång och i natio-
nens historia har de spelat den roll som
motsvarar deras betydelse i antal, t.ex. un-
der de senaste krigen.

Valet av en katolsk president är ry6o
är symboliskt för den förändring i atmo-
sfären, som ägt rum efter kriget. Detta
val understryker på ett slående sätt de
framsteg, som gjorts sedan 1928, då gu-
vernöten i New York, Alfred A. Smith
föll igenom vid sina försök att komma
in i Vita Huset. Den amerikanska allmän-
heten betraktar ej längre katolicismen
som något främmande men väl som en
religion, vilken är förenlig med rthe
Ämerican way of life>.

De här antydda förändringarna har
haft stor betydelse för både katoliker och
protestanter vad det gäller deras inbördes
förhållande. I båda lägren har många in-
sett att den forna mentaliteten inte kan
fortsätta, dvs. att man ignorerat vanndra
eller ser pä vatandra med ömsesidig miss-
tro. Katolikerna känner inte längre något
behov att försvara sin existens mot stri-
dande protestantiska kyrkors angrepp.
Protestanterna å sin sida beuaktar katoli-
kerna som giltiga medarbetare i försvaret
av fundamentala kristna värden.

Som ett pätagligt uttryck för denna
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positiva anda kan antecknas att the Pre-
siding Bishop of the Protestant Episcopal
Church i USA har uppmanat till "fre-
quent and regular prayer> för konciliet.
En av de böner som biskopen föreslagit
har följande lydelse:

Ålmighty and Everlasting God, who
by the Holy Spirit didst preside in the
Council of the blessed Apostles, and has

promised, through Thy Son Jesus Christ,
to be with Thy Church to the end of
the world; we beseech Thee to be with
the Council of Thy Church assembled in
Thy Name and Presence. Save us from
all error, ignorance, pride and prejudice;
and of Thy great mercy vouchsafe, we
beseech Thee, so to direct, sanctify, and
govero us in our work, by the mighty
power of the Holy Ghost, that the com-
fortable Gospel of Christ may be truly
preached, truly received, and truly fol-
lowed, in all places, to the breaking down
the kingdom of sin, Satan, and death;
til at length the whole of Thy dispersed
sheep, being gathered into one fold,
shall become partakers of overlasting life;
through the merits and death of Jesus
Christ, our Saviour.

Det kan också antecknas, att nägra ka-
tolska biskopar i USA även hade anbe-
fallt bön i sina stift för Kyrkornas Världs-
råds möte i New Dehli 196r. Kyrkans
herdar har givit sitt folk ett gott före-
döme. Denna öppna attityd har dock sina
motståndafe. Vissa protestanter anser allt-
jämt påven vara Antikrist och den ka-
tolska kyrkan vara ,den babyloniska skö-
kano. Och en del katoliker förnekar att
en icke-katolik har möjlighet att leva i
Guds nåd. Men dessa ytterligheter be-
traktas mer och mer som anakronismer.
Inflytelserika teologer och kyrkomän, så

väl katolska som protestantiska,gynnar ett
ömsesidigt närmande.

De senaste tjugo åren har således ur
den amerikanska protestantismens syn-
punkt inneburit stora förändringar. Up-
penbarligen ser man också med en viss
oro på framtiden och den protestantiska

veckotidningen Röforme (m 8Qf ry6t)
ställer till och med den alarmerande frå-
gan: >Hat tillbakagången börjat?u Även
om antalet registrerade I'cistna under de
senaste femtio åren har tredubblats me-
dan befolkningen endast fördubblats, vi-
sar statistiken en tillbakagång på vissa
väsentliga punkter, speciellt för senare år.
Sedan 1955 har antalet teologie stude-
rande sjunkit med j,3 %. Enligt en sta-
tistik, som den förenade lutherska kyr-
kan redovisat, har kyrkobesöken under
samma tid gåft ned med g,6Y" i
New York, r2o/o i Chicago och St Louis
samt 28,60/o i San Francisco.

Publicister, sociologer och kyrkoledare
söker förklara denna nedgång. En av or-
sakerna menar man den moderna livs-
stilen vara liksom mängden av mass-
media, med vilka den religiösa förkun-
nelsen över radio och fi inte längre kan
hålla takten. En annan orsak är stadsbe-
folkningens rödighet. Omkring en femte-
del flyttar varje är till städernas ytterom-
råden (på grund 

^Y förbättrade in-
komster). Mänga församlingar har genom
denna rörlighet växlat ända upp till goyo
av sina medlemmar på tio år. Som en
tredje orsak anges, att församlingarna är
beroende av inkomster och att de ansva-
riga funktionärerna därför inriktar sitt
intresse framför allt mot den penning-
starka medelklassen medan gemene man
försummas.

Situationen uppfattas som allvarlig och
man ägnar stor uppmärksamhet åt att
komma till rätta med den. Ett sätt skulle
enligt Röforrne vara att väcka försam-
lingarnas sakramentala medvetande. Den
enskilde församlingsmedlemmen bör lä-
ras att komma till kyrkan som en syn-
dare för att vid Guds altare mottaga hans
nåd. Man inser även, att rthe Åmerican
way oI life> är en sak, kristen livsstil i
egentlig mening är en annan, något som
man inte alltid haft klart för sig. På vissa
platser övergår man till arbetarmission
och söker erövra industricenra, t.ex. De-
troit, I andra fall upprättas s. k. evange-
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liska akademier efter tyskt mönster, där
man försöker skapa en etik, som realis-
tiskt räknar med det moderna arbetslivet
och dess villkor.

Som en följd av inspirationen från den
ekumeniska rörelsen eftersträvar man att
upphäva den religiösa splittringen genom
att bilda unioner mellan konfessionellt
besläktade samfund. Dessutom anser sig
den amerikanska protestantismen enligt
Röt'ornze stå inför uppgiften att bli en

aktivt missionerande )tfoskyfka>, som
tar upp kampen med det moderna seku-
lariserade livet. Det är en av orsakerna
till att den amerikanska protestantismen
ägnat den katolska socialläran ökad upp-
märksamhet, något som man framför allt
kunnat iakttaga sedan Johannes XXIII
offentliggjorde Mater et Magistra. Det ar
ett glädjande tecken, att en av den nord-
amerikanska protestantismens ledande
tidskrifter Tbe Cbristian Century (6 och
13 sept. 196r) skrivit mycket erkänn-
samma ord om den.

Vikten av aktivt missionetande i da-
gens situation understryks även av den
katolska kyrkan. Om man där tidigare le-

vat i förhållanden, som enligt P. Dulles
kunde karakteriseras med ordet ghetto,
inspirerar man nu till aktivt lekmanna-
apostolat. Den tidigare omnämnda arti-
keln i America ger en kraftig appell till
lekmännen att med större energi än tidi-
gare sprida sin tro och på så sätt vidga
Kristi herravälde. Den stötsta bristen, som
den katolska kyrkan i USA lider under,
skriver tidningen, är att den stora fond
av lojalitet, tillgivenhet och potentiell
missionsiver, som finns bland USÅ:s ka-
toliker inte blivit mobiliserad. I anslut-
ning till encyklikan Fid'ei Donum (rgs'l)
framhåller tidningen, att en sann katolik
a priori ät rmissionary-mindedr. Av
Kristi ord liksom apostlarnas, påvarnas

och biskoparnas är det evident, att alla
katoliker är kallade att sprida Kristi
herravälde bland alla folk och aa hjälpa '
sina rchurchless friends" in i Kristi mys-

tiska kropp, kyrkan. De är bundna i sina
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samveten att deltaga i detta arbete. uDe
som aldrig lyfter ett finger för att frdmja
kyrkans univetsalitet är i så hög grad i
avsaknad av katolsk anda, att de inte är
värda att kallas katoliker.> Artikeln slu-
tar med att citera kardinal Cagianos ord
vid kongressen för lekmannaapostolatet i
Rom 1958: >Det är ett odisputabelt fak-
nun, att uoder kyrkans äldsta tid hjälpte
de troende hierarkin att sprida den
kristna tron. De samarbetade med hietar-
kin, uppenbarligen med god framgång.,

Skuggor övet Ekvatorn

Den 9 oktober 196z blev ännu ett
afrikanskt land fritt och självständigt,
nämligen Uganda. E. Kleine skildrar
i Die katboliscben Mistionen (dec. 196z)
några intryck från en resa till Buganda,
en del av den nya stateo.

Det är ett underbart land, skriver för-
fattaren, mot vilket naturen har varit slö-
sande generös. Samtidigt möts man av

en skriande konuast mellan naturens
rikedomar och människornas armod. Det
finns stora möjiigheter för ett progres-

sivt jordbruk, men vem förstår att göra
något av dem? Grönskan man ser på av-
stånd är bedräglig: det är orörd utskog.
Kring hyddorna, dät människorna bor,
finner man ett primitivt jordbruk. Bana-
neo t. ex. är inte exportartikel utan an'
vänds som ersättning för potatis och bröd.
Ser man en kväll ned i dalgångarna,
upptäcker man hur vit rök stiger upp
här och var. Människorna hukar framför
hyddorna och lagar till sin matoke, sitt
ris. Mycket mer kommet inte på bordet

- 
möjligen en skål jordnötssås, vars

smak på intet vis påminner om rostade
jordnötter. Kött är dyrbart och sällsynt.
De vita använder det inte gärna, ry van-
ligen säljs det under öppen himmel och
är därför infekterat av insekter.

Skall detta land hjälpas, måste hjälpen
inriktas på att bygga upp ett effektivt
jordbruk. Uganda är en agrarstat. Det
vore meningslöst att pumpa in pengar i
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andra sektorer av näringslivss 
- 

i varje
fall för närvarande.

Problemet om en riktigt avpassad ut-
vecklingshjälp griper så diupt att en
from pater ställde frågan: ,Gör vi verk-
ligen rätt med vårt stort upplagda skol-
arbete?' (Man kan knappast föreställa
sig vad den katolska kyrkan och kristen-
heten i övrigt investerar i dessa länder
för att höja folkets bildningsstandard.)
De afrikanska barnen, fortsatte patern,

besöker våra skolor. De är villiga 
^tt 

Läta

och gör goda framsteg. Efter slutad skol-
gätg Ifu de betyg, som visar att de kan
fylla en plats i arbetslivet. Men det finns
inga platser. Samtidigt växer anspråken.
Ungdomen vill vara likaberättigad, de
vill vara vad den vite är. Ingen kan idag
uppfylla denna deras önskan. Ddrför hän-
der det att många illegalt tillfredsställer
behov, som de inte kan tillfredsställa på
legal 'rdg. En delvis skrämmande ung-
domskriminalitet är följden. Man väjer
inte ens för att stjäla i kyrkorna.

Uwecklingshjälpen måste inrikta sig
på jordbruket, framhöll även den gamle
patern. Under mitt besök, skriver E.

Kleine, kunde jag med glädje konstatera,
att väta missionärer försökt att ge ut-
vecklingshjälp och det långt innan själva
uttrycket kommit på allas läppar. Det
mest påfallande vittnesbördet om detta
är lantbruksskolan i Bukumi.

En skolbroder kom efter några års
bortavaro till sitt gamla distrikt och sökte
upp dem, som han tidigare hade givit
undervisning. I stället för lyckliga män-
niskor, som hade möjlighet att utveck-
las och göra framsteg, fann han bekla-
gansvärda varelser, som trampade vidare
i fädernas fotspår. De hade inga andra
möjligheter. Mycket bekymrad beslöt
skolbrodern att göra något för dessa

ungdomar. Trots segsliten kamp med
regeringen och trots vidriga omständig-
heter skapade han en lantbruksskola, som
idag övetrygar varje besökare vad man
kan göra av afrikansk ungdom om mao
gör det på rätt sätt. Där det tidigare varit

vildmark finns nu ett stort lantbruk. Allt
arbete utför de wåhundra eleverna under
sakkunnig ledning. De får lära sig, hur
långt man kan komma genom ett ratio-
nellt skött jordbruk. De får också se, hur
man driver boskapsskötsel med moderna
resurser. Och de jordbruksmaskiner, som
står till förfogande, ger anledning till
stor entusiasm. I Bukumi såg författaren
den enda traktor som han kunde upp-
täcka under resan.

Sedan utbildningen är avslutad i lant-
bruksskolan, skickar man inte iväg ele-
verna och överlämnar åt dem själva att
klara fortsätmingen. Det vore menings-
löst. Skolan är numera erkänd av staterr

och man har uppnått att de utexamine-
rade eleverna får ekonomisk hjälp för in-
köp av moderna maskiner. Ddrmed har
de också möjlighet att omsätta sina kun-
skaper i praktiken. Men endast de får
sådan ekonomiskt hjälp, som går med på

att låta konttollera sina jordbruk. Det
innebär en viss begränsning i den per-
sonliga friheten. Den är dock nridvändig
om försöken att iötbättra det inhemska
jordbruket skall ha någon framgång. De
reaktionära krafterna är så starka, att
man måste värja sig mot dem med alla
till buds stående medel.

Bland annat genom denna lantbruks-
skola har katolska missionärer visat en
väg som leder till målet 

- 
en förbättring

^v människornas levnadsvillkor enligt
den katolska sociallärans principer. Och
det är bra att de gjort detta, ty endast
den kristna tron är i stånd att bevara
Ugandas folk från att hamna i kaos, när
de möter den moderna civilisationen och
tekniken. Det är tid att verkligen inse

alla de problem, som detta möte skapar.

Ingen dom skall natudigwis fällas över
en livsåskådningsmässigt neutral utveck-
lingshjälp. Men man måste inse faran,
som den kan innebära och faktiskt inne-
burit i vissa fall. Kravet att man skall
lyssna till och ta räd av missionärerna
med deras långa erfarenhet är inte utslag
av "klerikal trångsynthet" utan ett ut-
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tryck för nyktert ansvar inför situatio-
nens allvar och betydelse. (I detta sam-

manhang kan det vara pä sin plats att
erinra om de principiella rikdinjer för
hjälpen till u-länderna, som påven Jo-
hannes XXIII dragit upp i socialencyk-
likan Mater et Magistru, vilka riktlinjer
bland annat bygger på de långa erfaren-
heter, som kyrkan har av arbete i dessa

länder.)
Tiden hastar. Mötet med tekniken kan

inte uppskjutas 
- 

ens i en afrikansk
agtatstat. Där man täIfar pä rcdioappa-
rater i buschen har mötet redan ägt rum.
Frammarschen har börjat på bred front.
Nu gäller det vem som drar upp riktlin-
jerna och hur de dras upp. Och detta är
desto mera väsentligt som kommunismen
inte förtröttas i sitt infilmationsarbete.

Yad jag såg, skriver E. Kleine vidare,
av katolskt publicistiskt arbete är förvå-
nansvärt och förtjänar högsta beröm. Om
detta arbete har kraft att möta anstorm-
ningen frän alla rismer> kan synas ovisst
Man skall inte glömma, att även islam
försöker få ett fast gxepp om situationen
eller att det både i Kampala och annor-
städes vimlar av indiska och andra sekter.

Man skulle kanske kunna tro, att i ett
land, som skänkt kyrkan hennes första
afrikanska martyrer (r88:-82) skulle
den kristna tron vara så djupt rotad, att
den kunde motstå fientligheter och an-
fäktelser utan svårighet. Verkligheten ser

något annodunda ut och harmoniserar
inte med den stigande dopstatistiken.
Natudigwis finns det grupper av levande
kristna, men största delen av det katolska
folket är ännu bundet i vidskepelse. Kla-
nen där gammal hedendom lever, har
alltjämt en makt, som vi knappast kan
föreställa oss, och det krävs ett heroiskt
mod att bryta med den, t. ex. vad gäller
månggifte. Diirtill kommer att den stora
massan av folket stfu i ett nästans sla-
viskt beroende till konung Kabaka- Han
är formellt protestaflt men rots det en

i flera avseenden wivelaktig person, anti-
demokratisk feodalist av renaste vatten.
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Det hindrar dock inte det stora flertalet
av det katolska folket att följa honom,
även när hao uppträder fientligt mot
evangeliet och kyrkan.

Det är inte förvånande om många kän-
ner oro inför Ugandas framtid. Det finns
många anledningar till det 

- 
spänningar

av olika slag. I denna miljö lever och
arbetar kyrkan. Men rots en huvudsak-
ligen afrikansk hierarki och trots ett stort
antal afrikanska präster är det svårt att
upptäcka någon självständighet på det
kyrkliga livea område. Från missionens
sida gör man allt för att befrämja den.
Men från idag till imorgon uppnår man
inte så mycket. Alltför länge har afrika-
nen i den vite mannen sett den absoluta
förebilden. Tyvårr också i den "liberale,
vite, som ännu inte är utdöd och som
faller missionären i ryggen, om det är
möjligt Så befinner sig kyrkan i Uganda
mellan fruktan och hopp.

Denna spänning kom också till uaryck
i ärkebiskop Kiwanukas herdabrev av den
14 september 1962. Viktigare än att
smycka städer och byar inför självstän-
dighetsdagen är bönen till Gud, att vär
frihet inte blir en källa till förvirring
och elände, skriver ärkebiskopen. De som
har den statliga makten måste inse, att
deras uppdrag kommer från Gud och att
de inte får missbruka makten genom aft
bryta mot den av Gud givna ordningen.
I vfua böner glömmer vi inte engelsmän-
nen, som fredligt förvaltat Uganda i sjut-
tio år. Vi beder för deras efterföljare.
Många rnerar, att i och med friheten så-

dant är tillåtet som tidigare varit förbju-
det: terror och förföljelse. Vi beder aa
vår regering inte kommer att tolerera
sådant. Vi beder att alla, ledare och folk,
skall leva i fred med vanndra, att ingen
av oss misshandlar den andre och förgri-
per sig på sin nästa- Herens frid må
härska i alla hjärtan och alla familier i
det fria Uganda.
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Den katolska kyrkan i norska
läroböcker

Hösten 196o hade den norska tid-
ningen Morgenblad.et en rad inlä,gg av
icke-katolska intellektuella om det miss-
visande sätt, varpå den katolska kyrkans
lära och historia skildras i norska skol-
böcker.

Debatten öppnades av stud. philol.
Gudmund Stang, som i ett par ar-
tiklar (r5 och 16 aug.) skarpt kritiserade
Sigurd Hpst och Svere Kjeldstadlis lzer-
d.enshistorie, Men en rad exempel visade
Stang, att boken är så "ensidig' och rin-
konsekvent i anvendelsen av kriteriar,
när det gäller att bedöma medeltiden och
den katolska kyrkan, att det rgår langt
over anstendighetens grenseD.

Sverre Kjeldstadli svarade (23
xh z4 aug.) men svaret bestod väsent-
ligen i en hänvisning till andra norska
och ett par engelska historiebikker, Sam-
tidigt ursäktade han sig med, att han er-
dast bar ansvar för bokens senare del,
dvs. efter r8r5. I en intervju med tid-
ningen St Olau (ro sept. 196o) förkla-
rade han sig emellertid renig i at vi her
i Norge har et til dels skjevt syn på den
katolske kirke.. . og 

^t 
der kan trenges

en streng og sterk revisjon på mange om-
råder". Även Haakon Vigander,
rektor för Frogners skola och chef för
Gyldendals skolboksavdelning, som ut-
givit den debatterade boken, erkände i en
intervju: "Jeg kan v€re eoig i at der er
tiog som kan vere skjeve, uheldige, virke
diskriminerende. Der er meget som jeg
ikke ville ha skrevet selv.> Änsvaret för
att Sigurd H6sts text inte blivit revide-
rad, faller enligt hans mening på Gyl-
dendals förlag, som ville ha kvar den ur-
sprungliga ordalydelsen. Den zz augusti
t96o gjordes inlägg i Morgenbhd.et a'r
undervisningsråden O I av S u n det och
Knut Gaarder. De hade inget ao-
ll'at att säga om den aktuella läroboken
än att dess >synsmåter og vurderinger
iallfall har vert vanlige i norsk lerebok-
litteratur".

Ett svar till Sverre Kjeldstadli kom
först från magister Tore Lindbekk
(26 alug,.) i form av ett inlägg med över-
sktiften: rDen går ikke hr. Kjeldstadli.r
Lindbekk menar, att Ki:s svar ,ikke i
noen henseende er tilfredsstillendee, att

"han ikke med et ord har forqlktr att
motivera ensidigheten i sin fra-ställning
och att ,hans konkrete innvendinger mot
hr. Stang er meget lette å tilbakevisen.

Den z9 aug. svarade Gudmund
Stang själv. I en artikel med rubriken
>Dr. Kjeldstadlis vindmgllerr summe-
rade han sin kritik i tre punkter. r) >Ät
boken er uforsvarlig tendensips i gjen-
givelsen av sentrale emner); 2) rat slag-
siden 6kes konsekvent med ueftetrette-
ligheterr; 3) "at feil av annen art er
også kommet med". g1a1g beklagar, att
,det ikke falt herr Kjeldstadli og her-
rene Sundet og Gaarder inn at der
burde vises et minimum av hensyn over-
for den lille minoritet av katolske barn
man harr.

Efter inlä,gg av ett par skribenter kom
den 8 sept. en artikel av Lar s Roar
Langslet med överskriften rlntole-
ranse som skolepensum". Som ett exem-
pel på att ,den religi6se intoleranse frem-
deles blomstrer giftig i skolens lere-
bpker" drog förfaaaren fram A. St.
Langeland,: Verd,en ettet r8t5. Det
är, säger Langslet, "en historiefremstil-
ling som formelig oser av intoleranse>,
i det att rogså denne bok griper til en
behendig retusjering av f.akta tildels også
til grove uefterretteligheter og grunnl/se
påstanderr. Särskilt kritiseras bokens
framställning av katolicismen som en fi-
ende till frihet, demokrati, kultur och
vetenskap.

Något av det mest uppseendeväckande
i denna debatt inträffade, när rektor
Langeland svarade den 13 sept. och er-
kände, att kritiken var berättigad. >Jeg
må gi ham rett ir, svarade han, rat min
fremstilling av deo katolske kirke er
uoyansert, ensidig og misvisende...
Langslet har rett i at boken er intole-
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rant, og at dette skyldes fordommer ...
Boken kom ut i r94j. Siden den tid har
jeg vert så heldig å lcre en del mer enn
jeg visste flr. Takket vare det arbeide

1ag har hatt bl. a. i UNESCO's tjeneste
og min deltagelse i bilaterale gransk-
ninger av historiebpker land og land
imellom, har jeg fått et visst begrep om
den fordomsbyrde vi lerebokforfattere
blir tynget ned av. Jeg vil også nevne
den godt underbygde og velrettede kri-
tikk av historiebpkene som en gruppe ka-
tolikker i Norge la frem for en del år
siden."

Den bok, som det här gäller utkom
r95r på Dreyers förlag under redaktion
av Daniel Haakonsen och bar ti-
teln Den katolske kirke i norske skole-
bOker.

Apropå påvevalet

Även om den livliga nyhetsförmed-
lingen kring påvevalet var något gläd-
jande, så måste man sätta vissa ftägetec-
ken i kanten angående det sätt på vilket
detta skett ibland, och halten av de kom-
mentaref som getts.

Man har bl. a. på ett helt överdrivet
och felaktigt sätt inriktat sig på den s. k.
partibildningen inom kardinalskollegiet.
Det är självfallet klart att om man har
en grupp människor, så kan man alltid
indela dem i olika riktningar. Det är
typiskt mänskligt, och gäller för alla
grupper, därför även för kardinalerna.
Det vore mycket egendomligt om något
annat vore fallet. Men det betyder inte
att man kan indela kyrkan eller kardina-
lerna i gruppbildningar i stil med poli-
tiska partier, med programförklaringar
och målsittningar som kan värderas på
samma sätt som vanliga politiska frågor.

Denna grupp män, som är både intel-
lekruellt och religiöst högtstående, har
blivit kardinaler på grund av sina goda
mänskliga förutsättningar, men ännu mer
därför att de är män som vigt sia liv åt
Kristus och som vill tjäna hans kyrka på
bästa sätt. När det kommer till ett påve-
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val, är det klart att deras mänskliga sym-
patier och anlag kan spela en viss roll.
Men de är oclså alla medvetna om att
det gäller en handling av central religiös
betydelse, och det är det centrala för
dem. De hade alla upplevt kyrkan på ett
konkret sätt vid kyrkomötet, och blivit
på det klara med vad som den stora
majoriteten av kyrkans biskopar önskar
av påven. Under dessa omständigheter är
det ingen som helst wekan om att de

alla av hjärtat önskade att lojalt handla
å kyrkans vägnar och hjälpa till att välja
den påve, som också representerar kyrkan
på bästa sätt, utan att ta hänsyn till even-
tuellt personliga inriktningar eller ten-
denser. Ätt påstå något annat vore ett
grovt misskännande av kardinalskollegiet
och dess religiösa standard.

Å andra sidan är det förståeligt att
utomstående har svårt för att förstå en
katoliks inställning till kyrkan. Man ser

lätt de närliggande konsekvenserna av
kyrkans ställningstaganden i olika frågor,
och tror att den katolska kyrkan har rent
politiska intressen, och vad skulle då
ligga närmate till hands än att tala i
kategorier av politiska panier?

Men att bli katolik 
- 

eller vara kato-
lik 

- 
betyder inte att man ser på kyrkans

målsättning och jämför den med sina
egna politiskt-mänskliga önskemåI, och
sedan beslutar sig för att bli medlem för
att >den representerar mina ideal rätt
brau, men på samma gång förbehåller sig
rätten att övergå till ett annat samfund
eller parti, om man inte är nöjd med
resultatet.

Vi förblir fortfarande människor, och
man kan därför indela oss i olika grup-
per, men gemensamt för oss alla är vär
kärlek till kyrkan och till Kristus, och
den lojalitet mot kyrkan som föds därav
är mycket mera djupgående än någon
olikhet i tänkande som anoars kan vara
utmärkande för människor. Det gäller
både för kardinaler, för biskopar och för
alla sanna katoliker' 

Lart Rootb SI



LITTERATUR

SanAt Nikokus' aa Linköping kanonisationrptocess, Processus canotiza-
cionis beati Nicolai Lincopensis. Efter en handskrift i Florens utgiven med
inledning, översättning och register av Tryggve Lund6n' Stockholm
r963, Bonniers. Kr. 38: -.

Fader Tryggve Lund6n, den outtröttlige utgivaren och talangfulle översämaren av

medeltida hagiografiska dokument, har äter betikat litteraturen med en diger volym:
Sankt Nikolaas' att LinAöping hanonitationsprocets. När Sara Ekwall någon gång i
början av t93o-talet återfann dessa som förlorade ansedda akter i statsarkivet i Florens,
var detta ingenting mindre än en sensation för medeltidshistorikerna. Det är sällan
man numera gör så lyckliga fynd. I detta fall var det birgittinklosret Paradisos arkiv
som 

- 
Iiksom även senare 

- 
visade sig v^ra en fyndgruva. Länge och väl väntade

man sig åtminstone en edition av den återfunna texten, men man fick nöja sig med
nägra glimtar ur innehållet nu och då i en avhandling som Sten Engströms eller
Herman Schiicks. När vi nu 

- 
efter en mansålder 

- 
få både en utgåva och en

översättning, är det betecknande nog Tryggve Lund6n som gjort slut på vår väntan.
Dokumentet är i sig självt ytterst intressant. I likhet med den heliga Birgittas

kanonisationsprocess fördes Nikolaus Hermanssons plocess jämförelsevis kort tid efter
vederbörandes död. Det betyder att vi ha att göra med vittnesbörd av människor som
stått helgonet nära och komma med på självsyn gtundade uttalanden. Det är icke
ofta vi i den på verkliga personhistotiska källor bloaade medeltiden föras så nära
människorna som här. Det är klart att utsagorna äro lovprisande, ställvis panegyriska.
Man har dock ett starkt inuyck av deras sanningsenlighet i allt som rör sak.

Processakterna äro i fLen avseenden lärorika. Vi få en god inblick i själva process-

förfarandet, med de utfärdade instämningarna av viftnen, med prövningen av dessa

vittnens personer och av deras uttalanden. Äkterna böra här läsas parallellt med de
av Henrik Schiick på sin tid i Antiqaa.risk Tid'skrift publicerade Vita et mi,racala,
helgonets levernebeskrivning och mirakelsamlingen, vilka 

- 
naturligwis 

- 
också

existera i svensk översättning av Ttyggte Lund6n (Cred,o 1958, häfte 3). I synnerhet
miraklerna återges här i fullständigare lydelse och med alla detaljer av person- eller
kulrurhistoriskt intresse.

Hela detta material ger oss ny kunskap främst om biskop Nikolaus' egen tid, som
delvis sammanföll med konung Albrekts regering. Man får ett starkt intryck av den
laglöshet som då rådde i riket. Konung och stormän framstå som >tyranneru vilka
trampade de svaga under sina fötter, och biskop Nikolaus' herdegärning .bestod icke
minst i att hao modigt försvarade både kyrkans och de ringas rättigheter. Flera
episoder i denna kamp ha en starkt dramatisk prägel och återges av ögonvittneo
eller enligt åsyna vittnens berättelser.

Vi få levande bevis på den ansvarskänsla och den nitälskan som fyllde biskop
Nikolaus. Han gav sig helt föt sitt kall och för sin hjord, en fu[ödig represenrant
för den birgittinska biskopssynen. Akterna innehålla också talrika vittnesbörd om
hans personliga fromhet. Utgivaren beklagar med rätta födusten av den ,Vita bokn,
i vilken Nikolaus nedtecknade sina personliga tankar och upplevelser. Det dr mycket
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möjligt att han också var något av en mystiker fastän vi icke kunna veta mera därom
än de knappa antydningarna i processakterna ge vid handen.

Vid sidan av de allmänna förhållanden som skildras i akterna ha givetvis också
de episoder ur folkets vardagsliv som återges i mirakelskildfingatna sitt stora intresse.
Det är fråga om personer som räddas ur sjukdomar eller sjöniid, från orätrvist fängelse-
straff och olycksskador. Särskilt sjukdomsberättelserna äro legio och återge mycket
av människornas plågor i en tid av primitiv medicin och läkekoost.

Åtskilliga äro de personhistoriska notiser som vi kunna hämta ut akterna. Vi böra
sålunda definitivt avföra Västeråsbiskopen Nils MiAaelsson frän hävderna. Man har
redan förut vetat att detta fadersnamn återgår på ett förfalskat brev. Nu visar det
sig att biskop Nils av Västerås, som regerade rSg1-r4o3 är identisk med Nikolaus
Hermanssons kansler (icke rkanslistr, sid.265!) Nils Gudmundsson, som eo kort tid
var dekan i Linköping. Herman Schiick har i sin Ecclesia Lincopensis (sid. 443) icke
kunnat utreda hans vidare öden. Måhända är Schiicks karakteristik av rtrannen som
>tidens främste ämbetsjägare" något hård, i betraktande bland annat av att hao av
Nikolaus Hermansson nämndes som en lämplig efterträdare även till Linköpings
biskopsstol. Man bör ihågkomma att prebendena icke blott voro ämbeten, utan också
ett slags stipendier, som utdelades efter ansökan som våra dagars universitetstjänster
och studieunderstöd.

En intressalt gestalt, som vi tyv*r fä veta alltför litet om, är franciskanernas
kustod i Linköping, broder Magnus Tuvesson, också han ett av Nikolaus Hermanssons
biskopsämnen. Det säges om honom an han begav sig till Ryssland för att predika
kristendomen bland >hedningaroa, och dog på den vägen. Denna franciskanska mis-
sion gällde väl det ryska Karelen. Uppenbadigen ha vi här en sista yttring av den
bir-gittinska missionstanke, som första gången tog form i samband med konung Magnus
Erikssons misslyckade korståg. Den torde också ha samband med upprättandet av
franciskankonventet i Viborg, Då dominikanefira t492 på drouning Margaretas be-
gåran [il;.go tillstånd att bygga ett konvent i samma stad, åberopade man också
grannskapet till Ryssland. Vi hoppas kunna återkomma till detta intressanta problem.
Detta är endast antydningar om vad ett noggrannare snrdium av akterna kan ge.

Utgivaren har även försett sitt avtryck med inledning. Vi få en levande presen-
tatior av biskop Nikolaus' personlighet och en redogörelse för processens födopp.
Själva handskriften behandlas ingående. Den är fragmentarisk, av allt aa döma sak-
nas ungefär en fjärdedel. I sitt nuvarande skick äro dessa blad omkastade. Lund6n
söker något omständligr reda ut den rätta ordningsföljden. Man kan här fräga, vafiör
handskriftens sista lägg alls skulle varit ett lägs pä sex blad. I synnerhet det sista
lägget i ett manuskript anpassades på den tiden liksom senare efter textens omfång,

En uppstdllning i handskriftens ordningsföljd av vittnesmålen 
- 

liksom överhuvud
en innehållsförteckning till själva processakterna 

- 
skulle varit både orienterande

och välkommen. Den kronologiska lista som nu ges (sid. z6) är delvis felaktig. Jag
frånser från tyckfelen Ragna Bengtsdotter i st. f. Johansdotter och sid. r78 (bör
vara z9z) för den ffyckta texten av Ragnhild Birgersdotters utsago. Vittnesmålet av
okänd person på sid. r58 f.,taget från handskriftens fol. rz9 (siffran av förbiseende
bortfallen i textmarginalen) visar sig vid närmare betraktande vara a,vgivet av kaniken
Johan Svartpräst, som ju börjar sitt vittnesbörd på fol. rr7 (avtryckt sid. r44 f.) Vitt-
net var enligt utsago hemma i Lommaryd, vid tiden för biskop Nikolaus' död kyrko-
herde i Vårdnäs och blev senare kanik i Linköping, vilket stämmer in just på nämnda
person (jfr L. Fr. Läffler i Pertonbistorish Tid.skrifr r9o5, citerad även av Herman
Schi.ick, Ecclesia Lincopen$s sid. 444; att han skulle varit dominikan som båda antaga
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synes dock icke troligt). Mellan fol. rt7, där Johan Svartprästs vittnesmål avbrytes
i artikeln 4, och fol. tz9, där det alltså på nytt tar vid med artikeln 28, kan det
knappast fattas mera än ett par blad, om icke vittnesmålet varit alldeles oproportioner-
ligt lån$. Låggen ha alltså icke varit lika stora, och fol. rz8 med Vadstena-munken
Birgers (ett nytt bidrag till Silfverstolpes Kl'osterfolket i Val'stena!) vittnesmål hör
någonstans mellan fol, r38 och rr9, icke mellan fol. rr7 och rz9. Tyvd.rr är ord-
ningsföljden nu även i den tryckta texten omkastad. Slutligen återstår bata ea okänt
vittnesmål, det som börjar på fol. rr9", och det står i den tryckta texten på sid.
258 f. icke sid. r58. Vittnet är prästmunk i Vadstena, det är det enda som hangär
av protokollet.

Till hjälp för de många, som komma att läsa och använda akterna, må hdr uyckas
en innehållsförteckning över vittnesmålen i handslriftens ursprungliga ordningsföljd,
med angivande av folio i codexen och sida i Lund6ns latinska utgåva:

biskop Knut Bosson
domprosten Lars Oddsson
kaniken Johan Svartpräst
densamme (fortsättning)
kyrkoherden Johan Katlsson i Skåinninge
kytkoherden Germund Larsson i Söderköping
nunnao Katarina Bengtsdottet i Vreta
kyrkoherden Peter Bengtsson i Odunda
riddaten Karl Magnusson
väpnariinkan Katarina
pdorn Erik Johansson i Vadstena

laksn
munken Birger i Vadstena

laktrn
okänd ptästmunk i Vadstena
f. d. sysslomannen Eskild Diåkne
abbedissan Getdeka Hatlevsdotter
några Vadstena-nunnor
borgmästaränkan Katarina
Ragnhild Birgersdotter
riddaren Holmsten Jonsson
Iekbrodetn Vaste Olofsson

fol.

I I3V
II'V
I I7V
r2g"
12gY
I' IV
t34u
r35'
13ro
rJTt
rr80

r z8r

IIgT
I I9T
lzor
r zov
tz\r
r zzt
tzzt
rz2v

sid.

r04
t22
t44
rt8
r6z
r84
212
zt6

216
2to

r48

2t8
z6z
268
278
284
292
296
298

Ea par mindre anmärkningar må göras även till översättningen. >Officialis gene-
ralis> som titel för Eskil Djäkne bör vara syssloman, cireln rsuccentor' för kaniken
Olaws Pauli vore det väl bäst att bibehåtla också i svenskan. Kardinalstitulaturen på
sid. 47 bör lyda: >Petrus, präst av (titulärkyrkan) S. Crisogono, även kallad (biskop)
av Cambrai, och Oddo, diakon av (titulärkyrkan) S. Giorgio i Velabto, kardinaler.,
Ånund Marci bör heta provisor, föreståodare eller kaplan för Alla själars kapell i
Linköpings domkyrka.

Till översätningen är för övrigt bara gott att s,åga. Den underlätrar även för många
historiker läsningen av akterna och öppnar för varje intresserad lekman ett autenriskt
medeltida material ofrisch vom Fass". Den latinska texten ger därtill varje önskvärd
kontroll. om vi förstå utgivaren rätr är en av hans hängivet omfartande intentio-
ner spridandet av kunskapen om våra medeltidshelgon och återupplivande av deras
kult bland katolikerna av i dag.

Till bokens mänga t&tiånster höra slutligen fullständiga person- och oruegister.
Eo kollation med Silfverstolpes Klostefiolket i Vad.stena kunde gett en komplettering
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av ett par munkars fadersnamn, liksom man väl borde kunna uuöna yttedigare nåela

frälsemäns släkt. Det må dock vara genealogernas sak. Bokens tryck och utsryrsel

äro föredömliga, förlaget har all heder av saken. Detsamma måste sägas om 'Werner-

\Testmanska fonden i Linköping, utan vilken vi väl fortfarande fån vänta pä utgåvan.
Den sista lyckönskningen m& gälla utgivaren för att han så fått ett mångårigt

arbete att taga form i ett synligt resultat. De anmärkningar som gjorts böra icke minska
uppskattningen av hans kunnighet och möda. Man kan bara hoppas att han skall få
se sina djupaste intentioner en dag belönas med återinförandet av alla medeltida
svenska helgon i kalendern. Det bör väl ske senast den dag då kyrkan i Sverige verk-
ligen känner sig ett också med det förflutna och i full besittning av sin hemortsrätt
i land och folk.

Jarl Gallön

Thomas Corbishley SJ: Re-
ligion is Reatonable. London 196o,
Cardinal Books, Burns & Oates.
rc16 d.

Äpologetik är inte lätt att framställa
på ett smakfullt sätt. Att försöka ge ett
ailmänt intryck av kyrkans låra pä rz5
sidor är ännu svårare.

Förf., tidigare Master i Champion Hall,
Oxford, nu rektor vid Farm Street Church
i London, har emellertid lyckats bra i
föreliggande bok. Ursprungligen hölls
den som en serie korta 'talks' för srude-

rande i Oxford, i ledig stil utan att där-
för göra avkall på lärdom och djup.

De första kapitlen, där Corbishley tar
itu med moderna klich6er och filosofiska
invändningar, är kanske de bästa. Han
har en utmärkt fiörmäga att koncentrera
svårigheterna till en punkt, för att sedan

elegant svara på dem. Det blir ibland
argumenta ad hominem, men inte mindre
verkningsfullt för det. T. ex.: En Oxford-
don talar om etisk strävan som något me-
ningslöst 

- 
den fria viljan är ju en illu-

sion. uMen ändå vet hans auditotium, att
om han inte regelbundet'skärper' sig, så

kan han lätt förlora sitt jobb och råka
ännu värre ut.> 

- "Även den primitiva
människan målar en bisonoxe; men har
ni någonsin sett en så intelligent oxe, att
den ritat en människa, även primitivt?"

När förf. kommer in på sitt special-
område 

- 
antik kultur 

- 
har han något

r44

svårare att koncentrera sin lärdom på ett
överrygande sätt. Men kapitlet om judar-
nas roll i frälsningens historia är före-
dömligt.

En bok som vi gärna vill rekommen-
dera, både till katoliker och andra intres-
serade.

L, R.

Karl Färber: Neues Breaier
zurn inneren Leben. Fnnkfurt am
Main 1963, Josef. Knecht. DM
6:8o.

P salmenbach herausgegeben von
den Benediktinern der Erzabtei
Beuron. Freiburg 1963, Herder.

En sang på trdppetne. Salmer
af kong David med tresnit af
E jgil Vedel. Köpenhamn r962.
Frost-Hansens. Dkr. 7: 5o.

Das Psalmengebet ibersetzt :und

erklärt von Dr Peter Morant
O FM C ap. z uppl. Freiburg
1963, Herder. DM 3z: -.

För en del år sedan utgav Verlag Josef
Knecht en samling små korta betraktel-
ser under titeln Breuiet ziltn inneren
Leben. Framgången har lockat födägga-
ren att fortsätta med ännu en del.

Betraktelserna består av citat ur hu-
vudsakligen samtida litteratur och bland
bidragsgivarna finner man många väl-
kända författare 

- 
Hugo och Karl
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Rahner, Reinhold Schneidet och Thomas
Merton för att nämna några. Materialet
har av utgivaren sammanfogats till en

organisk helhet samtidigt som en rad
huvudrubriker ger vägledning för den,
som söker ett visst tema.

Redan bokens titel antyder, att den är
avsedd som hjälp vid meditation. De väl
valda citaten inbjuder också till efter-
tanke och ger verkligen stort utbyte. Den
lilla volymen presenterar en frisk, både
djupborrande .och tidsnära spiritualitet.

Den Psalmenbucb, som Herder utgivit
i en lätthantedig volym på tunt bibel-
papper, innehåller främst Psaltarens psal-
mer i rysk översättning. Mer och mer,
sägs det i förordet, upptäcker man i våra
dagar psaltarpsalmernas värde även för
den kristnes personliga böneliv. Detta är
alldeles riktigt men naturligwis behöver
många hjälp att hitta vägen in i Psalta-
ren. Utgivarna har också varit medvetna
om detta och har föredömligt löst upp-
giften att göra en bönbok, som samtidigt
hjälper läsaren eller bedjaren att förstå
psalmerna. Till varje psalm finns ordför-
klaringar och kommentarer. Psalmerna
har försetts med utmärkta rubriker och
psalmtexten är uppdelad i småstycken
med underrubtiker, som ytterligare under-
lättar förståelsen av innehållet. Boken
avslutas med en liten inttoduktion till
Psaltaren.

Psaltarpsalmer finner man även i En
sang på Trapperne. Den danske bildhug-
garen Ejgil Vedel fick vid något tillfälle
i uppdrag att illustrera några av psal-
merna. Han löste uppgiften så, att han
gjorde en serie träsnitt, som vart och ett
ger anslaget till en psalm. Resultatet har
blivit en liten presentvolym för den
estetiske finsmakaren.

En stort upplagd kommentar till Psal-

taren som bönbok ger Dat Psalmengebet,
Efter en trettio sidor omfattande inled-
ning om psalmerna som sånger och böner
följer den ryska och latinska texten till
officiet på bokens vänstersidor med kom-
mentar på högersidorna, vilken kommen-

tar hat ett praktiskt-religiöst syfte. För-
fattaren vill hjälpa dem som läser offi-
ciet att göra ldsningen till )ett upprik-
tigt unryck för en personlig, ja till och
med glädjerik bön.o Denna hjälp finner
han vara behövlig inte minst i vfua dagar,
då hetsen och den alltför stora belast-
ningen i arbetet både för präster och
ordensfolk skapar svårigheter att leva sig
in i Psaltaren.

Det har säkerligen varit fötenat med
stora tekniska svårigheter att göra denna
bok. Högersidornas kommentarer skall
löpa något så ndr parallellt med vänster-
sidornas text. Svårigheterna har inte en-
bart varit av tryckeriteknisk art. Även
kommentarens innehåll har måst a[passas
efter utrymmet och följden har blivit att
en del avsnitt är ren spaltfyllnad. Det
måste finnas ett mera fationellt sätt att
hjälpa den jäktade officieläsaren.

st

Såsont en tjänare. Diakonibe-
traktelser sammanställda av L e n-
nart Frejborn. Stockholm
1962, Diakonistyrelsens. Kr.
17i 5o.

Förlaget presenterar denna samling be-
traktelser sorn )en andaktsbok med spe-
ciell karaktär 

- 
uppbyggd med diakonin

som genomgående grundmotivr. Det rör
sig mest om bagateller, ofta hurtiga, litet
allmänt rmoraliskar, i dogmatiskt av-
seende vaga eller banala. Detta gäller inte
minst beträffande teoiogernas utlägg-
ningar. Vad skall man t. ex. säga om
denna kommentar till r Kor. r3t r-r3
av kyrkoherde G. Fastborg (sid. 66):

"Vad aposteln avser brukar till svenska
översättas med kärlek, godhet kanske
man också kunde säga.> Eller till Fil.
2i 5-ro av kontraktsprost L. Rune
(sid. 8n): ,Men det största i livet är,
när vi får bli någon annan till tröst
och glädje. Det största som kan ske oss

är, när någon annan kanske nämner
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oss med glädje.> Biskop Danell talar på
juldagen (sid. zz) visserligen i början
om tron på jungfrufödelsen, men han tar
fort hänsyn till "en bildad nutidsmän-
niskao som förwivlad frågar: ,Måste man

dagtinga med ärlighetskravet för 
^tt 

vata
kristen? Kräver sanningens Gud att sam'
vetet skall tystas i sanningsfrågan?, Bis'
kopen svarar: "På de wå sista kägotta
ffu vi lugnt och med glädje svara nej.

Försanthållandet av en trossats har aldtig
av Jesus gjorts till villkor för lärjunga-
skap. överhuvudtaget ställde han inga
villkor för den som var beredd att följa
honom. En annan sak är att han fröjdar
sig storligen, när en lärjunge kommer
fram till bekännelsen, att hatr är Guds
Soo. Den frälsande tron är inte försant-
hållande, den är hjärteföruöstan. Sedan

är det e4 annan sak, att det lär bli svårt
att i längden hysa förröstan till en, som

man anser ha misstagit sig på den mest

väsendiga punkten. . ., Det är inte för-
vånande, om en sådan förkunnelse av "en
bildad nutidsmänniska, anses till intet
förpliktande, allra miost som motiv till
uppoffrande diakonitjänst. 

- 
Men i bo-

ken finns åtminstone ett bidrag, där en
präst avlägger en ädig bekännelse till
Kristi uppståndelse (sid. 88).

IG

Hugo von Hofmanns-
thal: Det gamle SPil om Bn-
aher, Gendigtet af Johannes
J Ot eensen. Köpenhamn 1962,
Frost-Hansens. Dkr. r4:-.

,Spelet orn envar' är odödligt, tro-
ligtvis även i den framställning det fått
av den österrikiske diktaren Hugo von
Hofmannsthal. Johannes Jgrgensens mäs-
tediga tolkning på danska, som för första
gången utkom r9rj, föreligger här i en
tredje upplaga. Den förmedlar pjäsens

allvarliga budskap på ett mäktigt sugge-
rerande sätt även till den som endast har
tillfälle att läsa den.

TG
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Ånd. og Lia. Nr 14 Troen. Nr
15 De r1ge, Köpenh?mn 1962,
Pauluskredsens. Dkr, z: 5o.

Pauluskredsens värdefulla serie Ånd'
og Lia har under 196z hunnit till fem-
tonde häftet, Nr 14 innehåller en instruk-
tiv undervisning om den kristna trons
innebörd. M. Drouzy skriver om ,Abra-
ham, vår fader i tronr, P. Gr6goire, en
av utgivarna, om Jesu otd: ,Tro på Gud
och tro på mig> och slutligen G. Le-
fåbvre om rDen rena tronr.

Nr r 5 fyller ett särskilt trängande
själavårdsbehov. Där skriver H. Rieber-
Mohn om "Kyrkan och den sjuka män-
niskan" och tillfogar några texter ur
Skriften och annan religiös litteratur som
kan ge de sjuka andlig tröst och tillför-
sikt.

TG

Francis Ctark Sl Tbe Catbo-
lic Churcb and Anglican Ord'ers.
London 1962, Catholic Truth
Society. 6d.

Denna broschyr tecknar bakgrunden
till varför den Katolska kyrkan inte kan
anse de anglikanska vigningarna gikiga.
Efter en kort framställning av den ka-
tolska läran om prästämbetet ger förfat-
taren först en överblick över den angli-
kanska ritualens uppkornst och uweck-
ling fram till r8oo-talet och analyserar
sedan Leo XIII:s bulla APostolicae
Carae av 1896 både till innehåll och rik-
tighet av det där förda resonemanget om
,bristande intention". Som avslutning an-
för författaren vissa dokument och fakta
från tiden efter 18g6 och konstaterar att
Katolska kyrkan fortfarande inte ser nå-
gon möjlighet att acceptera den sakramen-
tala giltigheten av det anglikanska präst-
ämbetet, men att >katolikerna respekte-
rar den religiösa redbarheten hos sina
anglikanska bröder och inte tänker ned-
sättande om deras andliga liv eller om
den gudomliga nåd som kommer dem
till del vid deras ärevördiga gudstjänst'.
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Från Petr*s d'e Dacia-ffueningens föilag,
Stocåbolm,

föreligger i serien Katolska Smårkrifter
som nr 5 Frangois Refoul6 OP:
Katoliken inför protestanten (1962. Kr.
r:75), ett ekumeniskt inlågg, särskilt
med tanke på andra Vatikankonciliet,
och som nr 6 Yves M J. Congar OP:
Lekm.annens eAurneniska &ppgift (1962.
Kr. z: 5o), där den oförtrutet verksamme
ekumeniske pionjären besvarar frägorna:
Behöver lekmannen befatta sig med eku-
meniken? Vad skall vi göra för återför-
eningen? Vad kan vi hoppas på? Han
tillfogar vdlavvågda och genomtänkta
>pedagogiska riktlinjer> för att uppfostra
ekumeniskt sinnade och verksamma lek-
män bland katolikerna.

Förlagets småbiografier har utökats med
Den helige Nikolau oon Fliie av Sys-
ter Catharina Bromm6 OP (rg6z.
Kr. 3: z5). Hon ger en levande skildring
av den schweiziske pauioten, krigaren
och politikern, fader till tio barn, som
blev eremit och helgon 

- 
och som sådan

hela landets levande kristna samvete. En
särskild förtjänst hos denna lilla biografi
ligger i den fina förståelse och uppskatt-
ning som författarinnan hyser för Niko-
laus' hustru Dorotea rVyss och som hon
på ett stillsamt sätt låter även läsaren få
del av.

Äventyrsbticker på svemka med spe-
ciell inriktning på katolska barn är säll-
synta. Petrus de Dacia-föreningen vill av-
hjälpa denna brist genom sin serie Jor-
salaböcAerna. De, böriad.e på berget (1963.
Kr. a: :o) är en berättelse om wå poj-
kars upptäcktsfärder och äventyr av den
på tyskspråkig bokmarknad väl kända
författarinnan Gertrud von Stot-
zingen i god översättning. Händel-
serna utspelar sig i en miljö, där frågan
om religion och inre andlig utveckling
hör lika självklart till realiteterna som
det yttre skeendet. Den pedagogiska, reli-
giöst inspirerade intentionen har på intet
säa förlett författarinnan till beskäftig

tantighet eller sentimental gudlighet. Hela
den religiösa och andliga atmosfären är
sund, uppfriskande och okonstlad. Boken
kan utan förbehåll rekommenderas som
underhållande och stimulerande lektyr
för alla äldre barn, i synnerhet för dem
som förbereder sig till sin första bikt och
heliga kommunion.

Herder-Bricberei, Herder Verlag, Frei-
burg, pr band DM z:5o,

hat 1963 utökats med bl. a- nr 136,
Roger Schutz: Das Heate Gottes,
R. Schutz, stiftaren och nuvarande priorn
för Communaut6 de Taiz6, det. kätda
evangeliska klostret i Frankrike, ger här
en inblick i det andliga syftet som be-
själar denna gemenskap, och i de medel
som användes för att förverkliga detta
måI.

I nr r38 återges i tysk översättning av
Robert Scherer Francois Mauriac's
berömda Vie de lösas - 

Leben Jesu,
som på franska utkom för första gången

ry36 och sedan dess upplevt många upp-
lagor och översättningar.

Hans Kiing, teologiprofessor i Tii-
bingen, som hör till de mera bemärkta
teologerna vid andra Vatikankonciliet,
tar i nr r4o, Kircbe im Konzil, ställning
till konciliets första session genom atr
granska konciliets ptogr^m, dess syfte
och de mål som hiaills uppnåtts.

Nr r4r innehåller ett verk av Ro-
mano Guardini, Gla*beuerkennt-
nis, åär den berömde författaren svarar
på en del frågor som alltid är aktuella
för det kristna tänkandet, såsom frågan
om viljans frihet, det ondas mening, nöd-
vändigheten av dogmer m. m.

Nr r44 utgör ännu ett bidrag till den
redan oöverskådliga litteraturen om och
kring Vaticanum II. Det är en tröst att
veta, att koncilsfäderna inte behöver läsa
alla dessa lärda eller populära alster in-
nan de skall avge sin röst. Men för oss

i periferien kan de vara vittnesbörd om
hela den katolska kyrkans levande del-
tagande. Prof. Häring, som själv är med
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i Rom, ger här en överblick över resul-

taten hittills med enheten i Kristus som

ledaode motiv.
Alla dessa volymer är åter ett klart be-

vis för att den som skaffar sig Herder-
Biicberei kommer i besittning av ett ge-

diget bibliotek.
JG

Der GrcPe Herder. Freiburg r962,
Herder.
Bd. rr; Ergänzungsband r,A-K,

Das aktaelle Bildangsbucb: Na-
tar and Tecbnik.

Bd. rz; Ergänzungsbard z,L-Z,
Das aktaelle Bild'ungsbuch: Geist
und, Kalt*r.

Nu för tiden är det ett Sisyfusarbete

att utge ett uppslagsverk, som skall sum-
mera vår tids vetenskapliga resultat. Me-
dan sista bandet ännu svärtar av sig, har
det första hunnit bli föråldrat. Den tiden
är förbi, då encyklopedister kunde för-
söka sammanfatta sin epoks vetande. Men
ändå måste vi ha möjliglret att slå upp,
vad Van Ållen Skiktet eller ett papper-
chromatogram är, vem John Steinbeck
eller Kurt Gödel är. Hur kan man undgå
detta dilemma? Man måste söka efter
nya medel och vägar, för att i en upp-
slagsbok hålla jämna steg med vetenska-
pens nuvarande uwecklingstempo.

Ett uppenbadigen lyckligt försök
gjorde Herderförlaget genom att kom-
plettera sitt uppslagsverk Der gro$e Her-
d.er med ytterligare wå band. Fastän de
{örsta nio volymerna utgetts bara för

r.ägra. är sedan och då var ä jour med
vetenskapen, uppvisar de redan i dag

nägta allvarliga brister t. ex. på raket-
forskniogens område. Luckotna skall nu
fyllas genom de wå nya volymerna.

Men dessa volymer skall fylla även

andra brister. Redan i en tionde volym,
som kallades Bild.tngsbuch och som Her-
derfötlaget utgav efter de nio första voly-
merna, skapades något nytt. Man utgick
från insikten att en värdefull uppslags-
bok inte bara skall proppa sina läsare
fulla med siffror och namn utan att den
också måste försöka att i viss mån ge en
översikt över tidens vetande. En maskin
rcagetat schematiskt, människan genom
insikt. Därför skapades Herders Bild.*ngs-
bacb, f.ör att ge en systematisk översikt
över de olika vetenskapliga resultaten och
problemen. Denna rudelning mellan alfa-
betiskt framställningssätt och systematisk
behandling har återupptagits i de sista
volymerna, av vilken den första efter den
alfabetiska delen A till K tar upp aktuella
grenar av den moderna naturvetenskapen,
t. ex. radioastronomi, raket- och satellit-
forskoing, världs- och atommodeller,
atomreaktor, radioaktivitet, tekniska pro-
blem i produktionen eller trafiken, data-
maskiner, biokemi, mänsklig genetik,
evolution, medicin osv. Det andra ban-
det däremot tar upp aktuella frågor inom
sociologin, politiken, religionshistorien,
teologin, filosofin, litteraturen, konsten
och historien. Ett samarbete med fram-
stående vetenskapsmän har gjort det möj-
ligt att delvis behandla t. o. m. senaste

årets upptäckter och händelser.

Rainer Carls SI
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