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SEDÄN SIST

Med. stor pompa

kommer Svenska kyrkan att i sommar fira Soo-årsminnet av ärkestolens upp-
rättande. Det var som bekant är 1164, som alvastramunken Stefan blev den
förste ärkebiskopen i Uppsala, därtill insatt av påven Älexander III.

Betydelsen av denna händelse har Yngve Brilioth sammanfattat på föl-
jande sätt: >Stefans tillträde måste ha inneburit en stor seger för dem som
ville reformera den svenska national- eller kanske snarare provincialkyrkan i
överensstämmelse med de nya kyrkoidealen. Landskapsmenigheterna, som vant
sig vid en icke ringa, säkert ofta missbrukad självständighet, fingo över sig
en för hela landet gemensam kyrklig myndighet, som kände som sin vik-
tigaste uppgift att inordna den svenska kristenheten i den västerländska kyr-
kans stora sammanhang.>

Är 1:-6.4 markerar således en medveten strävan bort från det provinsiella
och ut mot det universella. Den svenska kristenheten skulle smältas in i den
katolska helheten. Samtidigt var, vilket Brilioth även framhåller, kyrkopro-
vinsens tillkomst av betydelse för riksenheten. Sverige hölI på att växa ihop
till ett katolskt, kristet land. Upplandslagens klassiska formulering hundra år
senare, Kristus är det första i vär lag, kan ju bara tolkas på det sättet, att det
var den katolska kyrkan som gav normerna för livet i det dåtida svenska

samhället. Kyrkan hade i verklig mening blivit en folkkyrka.
Ärkestolen i Uppsala upprättades i S:t Bernhards, Älexanders och Inno-

centius III:s tidevarv, då man tecknade djdrva perspektiv och med beund-
ransvärd kraft försökte att förverkliga dem. Kyrkan arbetade i en fruktbä-
rande spänning mellan världsflykt och världsherravälde. Innocentius III mar-
kerar spänningens höjdpunkt men även Stefan hör hemma i den. En munk,
som valt att leva ett kontemplativt liv i fattigdom, kyskhet och lydnad ställs
som ärkebiskop mitt i det politiska spelet och tar dess resurser i sin tjänst för
att förverkliga det stora programmet: hela folket och alla sidor av det mänsk-
Iiga livet vända mot Gud och formade av Guds vilja.

Man kan på sätt och vis förstå om Svenska kyrkan i sin nuvarande belä-
genhet har behov av att läna glans från denna andligen så vitala period i
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Sed,an sist

den katolska medeltiden. Men samtidigt f.rägar man sig om jubileet verkligen
har någon mening utöver ögonblickets pompa. Strängt taget saknar det ju all
betydelse om Uppsala ärkestift är åttahundra, ättio eller ätta år gammalt. Det
skall ju vara etr redskap för Guds rike och vad som betyder något är om red-
skapet fungerar idag, nu och har. Dess höga och eventuellt vördnadsbjudande
ålder har inte ens PR-värde; tvärtom blir s. k. moderna människor bara
styrkta i sin uppfattning att kyrkan hör det förgångna till och i bästa fall är
en pittoresk ruin i ett samhälle, som med snabb puls och i teknokratisk yra
rusar mot en ny, allt bättre men kyrklös framtid. Visserligen har det utan
närmare precisering talats om en åttahundraårig, obruten rad av ärkebiskopar
i Uppsala. Men den kan på sin höjd intressera turistnäringen; ur Guds rikes
synpunkt är en >obruten rad> meningsfull endasr om det samtidigr finns ett
inre sammanhang, en inre enhet.

Tyvårc är det svårt att upprätthålla tron på en sådan enhet sedan man
hastigt har repeterat kyrkohistorien. Den kyrkoprovins som Stefan bc;rjade
bygga in i den ,västerländska kyrkans stora sammanhang' raserades som be-
kant i och med reformationen. Den katolska kyrkan fördrevs från detta land;
vi berövades allt vi ägde, förföljdes och straffades och var förbjudna under
mänga år. Den siste katolske ärkebiskopen dog i landsflykt. Reformationens
uppgö,relse med den katolska medeltiden kunde knappast yara mera radikal
och genomgripande.

Det skulle dröja ända fram till mitten av rgoo-talet innan den katolska
kyrkan skulle få möjlighet att verkligen återvända till detta en gång katolska
land. Men när vi kommit tillbaka är det inte för att drömma om vår för-
lorade medeltid utan för att erbjuda människorna i en radikalt förändrad
värld den kristna tron, oföränderlig i sin struktur men med resurser atr i
varje ny situation ge livet dess mening och mål och den mänskliga gemen-
skapen värdiga former. Allt är ännu i begynnelsen. Yära kapell är enkla som
stavkyrkorna på Stefans tid. Våra präster och vårt ordensfolk kommer nu
som då mest utifrån och konkretiserar därmed kyrkans katolicitet. Och om
biskop John E. Taylors Sverige kan sägas ungefär detsamma som Stefans:

det är noga besett ,rtill stor del ett missionsområde>>.

Våra små förhållanden skapar givewis problem. Men de tu möjliga att
lösa därför att vi även som katoliker i Sverige lever i den stora katolska en-
heten och har del av dess oskattbara tillgångar: medvetandet om att vara
en visserligen liten men dock lem i Kristi kropp; kyrkans nästan outtömliga
skatter av andlig vishet till vägledning och uppbyggelse; hennes undervis-
ning om hur det sociala livets olika sidor skall gestaltas utifrån den kristna
trons nu och här; gemenskapen med andra kristna över nations-, folk- och
rasgränser; den andliga vitalitet, tillförsikt och entusiasm som pulserar genom
kyrkan samt inte minst konkrer stdd och hjälp. Och det är självklart att värdet
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i den katolska enheten framstår särskilt klart och tydligt för dem, som lever

i en miljö där det kristna trosinnehållet smulas sönder i stridigheter och mot-
sättningar och där varje väsentlig fräga f.är sä mänga olika, ibland motstridiga
svar att slutintrycket endast blir förvirring.

Yi drr alla medvetna om att den religiösa situationen i Sverige skapar många
svårigheter både f<;r kristna och ickekristna. Den avgörande orsaken därtill är
av allt att döma den långa raden av oklarheter på det principiella planet.
Inget av de begrepp som nu och här är av grundlaggande betydelse för den
mänskliga samlevnaden är klart fixerade, t. ex. demokrati, tolerans och reli-
gionsfrihet. Lika allvarli gt ar att statsmakternas funktioner, dess rättigheter och
plikter gent emot grupper och enskilda människor i samhället, inte är fast-
ställda. Följden av alk detta blir att samlevnaden fungerar illa och att vi
hamnat i en situation, där invektiv, pressure och prestige år. meta vitala argt-
ment än saklighet och respekterade principer. Metoden praktiseras i sina

grövsta former av den stora gruppen kulturradikaler med alla de uoga atga
männen av skiftande ålder och kön, för vilka radikalismen är sterilt själv-
ändamål, ett okritiskt efterapat mönster, där den inte används för personlig
publicity som ett led i karriären.

Som slutresultat av alla meningsbrytningar kvarstår oftast en sårig och in-
flammerad kompromiss 

- 
till ingen glädje och wivelaktig nytta. Ett lysande

exempel på det är resultatet av den mängäriga diskussionen om skolans kris-
tendomsundervisning och dess s. k. morgonsamlingar. Och i dessa kompro-
misser får alltid de lida, som är värda respekt 

- 
de som har äkta tro och

övertygelse, vare sig kristna eller ateister. En sådan situation är outhärdlig i
längden f.ör alla utom för den grå odeciderade massan.

Den katolska minoriteten i landet har naturligwis inte stora möjligheter att
påverka uwecklingen i stort. Men som enskilda människor är vi alltid skyl-

diga att bidra till enhet och enighet för att därigenom göra den mänskliga sam-

levnaden mellan grupper av oliktänkande och oliktroende mera värdig och

dräglig. Det kan vi redan av det skälet att kyrkan ger oss en klar och mog-
nad undervisning om samhällslivet och dess gestaltning genom sin sociallära.
Enskilda katoliker, som försöker umgås med sin protestantiska eller ateistiska
omgivning i sociallärans anda,har ofta anlednin g att f.örvänas över hur lätt det
år att. finna resonans för den; det beror naturligtvis pä att i denna sociallära
är demokrati, tolerans och personlig frihet osv. inte tillhyggen eller tomma
slagord utan förnuftiga, till sitt innehåll preciserade och i sina konsekvenser
förpliktande begrepp.

Påuen är storkapitalist

har ett antal landsortstidningar kunnat meddela sina läsare tillsammans med

den fantasifulla notisen att Vatikanen till och med äger en vapenfabrik. Den
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fattige fiskaren Petrus' kyrka har nu >ofantliga rikedomar i gods och guld>.
Efter denna upptakt följer en artikel, som nästan sätter ett litet rekord när

det gäller förvirrad >inside information> om kyrkans ekonomi; inte ens nam-
nen som förekommer i artikeln dr tått stavade. Man hade trott och hoppats
att tiden var förbi för sådan journalistik i svenk press. Men då hade man
uppenbarligen hoppats fel.

Det är naturligwis riktigt att den helige Petrus var fattig och att kyrkan
idag har tillgångar. Men mellan Petrus och Paul VI ligger inte bara två tusen

fu. ldag finns det en halv milliard katoliker och vi har dessutom lämnat na-

turahushållningen bakom oss. När kyrkan får gåvor och offer av de troende
för att hon skall kunna arbeta på snart sagt alla livets områden och i alla
delar av världen är det ju endast rimligt och förnuftigt att dessa medel för-
valtas på bästa sätt med hjälp av de legitima rnöjligheter som finns. Möjligen
vore det pittoreskt att se den helige fadern sitta vid Tibern och meta i Petri
efterf<;ljd. Men sjuka och hemlösa, unga människor, som längtar efter utbild-
ning, kyrkor, som är fattiga och behöver hjälp osv. - 

alla dessa är säkerligen
tacksamma för att kyrkan har ekonomiskt förnuft och gör det bästa möjliga
av de resurser, som alltid är för små i jämförelse med behoven.

Det finns anledning förmoda att även svenska staten har sina reserver och

att de dr väl placerade för det gemensamma bästas skull. Men därför kommer
ingen på iddn att kalla vär konung fc;r bankdirektör eller Tage Erlander stor-
kapitalist. I jämförelse med dessa bäda tu påven fattig som en tiggare. Det
finns ingen på denna jord, som har ansvar för så mycket och får så liten del
av kakan själv. Påven får nämligen praktiskt taget ingenting alls.

OM TRÄDITION

\ /ua har historien för mening för oss? Spelar det vi kallanhistoria>,
V berättelserna om förflutna mänskliga upplevelser och beteenden, någon

aktiv roll i utformningen av väta erfarenheter och beteenden, känslor och

livsinställning? För den generation som är i sina aktiva åldrar just nu tycks

bandet med det förflutna kännas ovanligt litet bindande, egentligen inte alls
upplevas. Kunskaper om det förflutna förblir meningslöst fragmentariska
notiser om hädangångna, om de inte ar integrende i ett aktuellt känslo-
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sammanhang som gör dem begripliga, ndrmat dem och tolkar dem. Men
finns det något sådant sammanhang för oss?

Det förflutna {örmedlas till oss genom två kanaler. Genom den empi-
riska historievetenskapen med sin strävan efter icke-värderande, efter att fram-
ställa sakförhållanden och deras i.nbördes relationer 

- 
ett sätt att närrna sig

det förflutna som visserligen har gamla traditioner men som ändå kan ses

som något av det mest typiska för Västerlandet i zo:e århundradet; inte
förrän här och nu har det synsättet präglat någon större grupp av människor.
Och genom traditionen där det betydelsefulla framför allt dr vilken relation
som uppkommer mellan det berättade och oss genom ett urval ta-
lande händelser och gestalter vill upprätta en aktiv förbindelse mellan oss

och det förflutna, >överföra> det på oss, få det att ingå som beståndsdel i
vårt nu; traditions-bildningen, som i motsats till historien i ovanstående me-
ning, kan tyckas höra till det mänskliga psykets konstanrer, till det som åter-
finns som gemensam nämnare i alla kulturer 

- 
en företeelse som om man

ser till enbart det förflutna kan tyckas ha en naturkrafts oundviklighet; i nio
fall av tio har under historiens gång försöken att ta rcda på >hur det verk-
ligen var>' lidit nederlag mot behovet av en Atlantica.

Historia och tradition kan ju ofta vara olika sätt att formulera ett och
samma sakförhållande, en traditicn kan vara en formulering av etr ursprung-
ligt empiriskt faktum mer eller mindre omformat i traditionens känslolinje,
men obestridligt 

- 
traditionen kan naturligtvis också tjänstgöra som fakta-

förmedlare. Men om en tradition ibland återger en verklig händelse direkt,
har >historia>> och >tradition> som psykiska attityder alltför olika målsätt-
ningar för att inte alltsomoftast bli dödsfiender. Familjetraditionens legend-
bildningar är ju oftast en helt annan sak ån f.afiarsfars och mormorsmors verk-
liga historier 

- 
för att ta ett enkelt exempel. Traditionen vill framför allt

forma den som lyssnar, ge vidare ett av en viss grupp människor särskilt
starkt upplevt arkerypmateial 

- 
som inte har kunnat ges ord och uttrycks-

värde åt annat än genom en del arrangemang och omgrupperingar av fakta.
Utan wivel är majoriteten av mänskligheten alltjämt lidelsefullt enga-

gerad i sina traditioner, sina sekundära myter (som för övrigt står i en full-
komlig motsättning till det religiösa, som är uppenbarelse, inte mytskapelse -även om det naturligtvis finns religionsformer där de mänskliga traditio-
nerna, mytbehovet helt har täckt över det ursprungligen givna). Men vi,
här och nu, intar i det fallet en särställning 

- 
såtillvida som den empiriska

världsbilden tycks dominera ett allt större antal människor, och det i varje
tall år säkert att vår civilisation på traditionsplanet inte längre förmår pro-
ducera några gångbata myter. En lång utveckling har fört fram till en situa-
tion där man, antingen man vill eller inte, föds utrustad med ett kritiskt
sinne, en sensibilitet som uppfattat alla sekundära myter 

- 
allt det som
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folkloren livnärde sig av - som outhärdliga förenklingar. Den civilisation
som omger oss är exorcicerad, avmytologiserad, symbollös 

- den mytbil-
dande funktionen får inget fäste. Världen är värld: tråd dr träd, källor är
vanligt vatten; naturen 

- och därmed samhället, civilisationen 
- 

4s ss.4y-

sakraliseradtr. Riddarholmskyrkans bandr, symboler som var höggradigt inne-
hållsladdade för femtio år sedan eller mindre, existerar på ett symbolavklätt,
till intet förpliktande avstånd. Det är inte bara kungar som ligger lik under
deras vittrande flor, det är möjligheten av ett entydigt arketypiskt utgestaltat
förhållande till den sociala gemenskapen. Man erfar inför dem en känsla av
totalt främlingskap 

- 
inls i förhållande till den eller den historiska före-

teelsen i sig själv (om man qvcker eller inte tycker att Karl XII var en stor
man), utan främlingskap till själva möjligheten av ert sådant aktivt myt-
bestämt förhållande till det förflutna. Inga samhällsformer ter sig så känslo-
mässigt obegripliga och på samma gång så farligt attraktiva som de, där en
fast sammanhållen renhjärtat accepterad tradition fungerar som en hela sam-
hällskroppens spontant enhetliga uttryck, där individen i den kollektiva myt-
bilden återfinner sin egen personliga srrävans hjärtpunkt, där det gemen-
samma och det enskilda helt enkelt sammanfaller. Det är en utanförkänsla
och en attraktion som utgår från de arkaiska afrikanska kulturerna i deras
obarmhärtigt och fulländat genomförda enhetlighet, från glansbilderna av det
själfulla Indien eller av medeltiden >trons århundraden> där heliga kungar
botade spetälska under ekar och varje tiggare var ett helgon, från Maos Kina
eller Castros Kuba. Från varje samhälle eller kultur där det gemensamma
tycks dominera över det enskilda därhän att individen inte kommer på tan-
ken att definiera sig själv annat,än i förhållande till gemenskapen; där sam-
hällsgemenskap, >>kulturrr, gemenskapens traditioner har blivit ett slags reli-
gion, ett religionssurrogat där den enskilde i myter och hjältesagor återfinner
sig själv och sitt förhållande till de andra.

Sådana samhällen utövar på oss en sorts det exotiskas lockelse, de ter sig
vitalare, livsdugligare än vårt eget splittrade, individualiserade kultursam-
manhang. Man kommer att fräga sig om man ändå inte måste anta att ele-
mentet tradition, den nybildande funktionens uttryck at nägot som är nod-
vändigt för ett samhälles fortbestånd? Måste inte en civilisation för att över-
leva ha ett andningssystem, ett uttrycksmönster av sådana myter, legender
och traditioner där drömlivets och psykets djupaste skikt fors ut i verklig-
heten och formar den 

- 
så att hela samhällslivet blir ett slags projektion av

själslivet? Det är fuägor som rgoo-talet och vår kultur ännu inte har för-
mått ge svar på. Thomas Mann har ställt problemet om det mytiska, om
traditionen som frestelse, om der förflutna som förförelse tydligare än någon

i Der Zauberberg hamför allt. Där är det omöjliga dilemmat mel-
lan Settembrini, individualismen, liberalismen men också ytligheten 

- och
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Naphta, traditionen och mytens rikedom men som bringar död. Settembrinis

verklighet lever vi 
- 

men utan att vara särskilt nöjda. Naphta är samman-
fattningen av alla de sällsamt deformerade surrogat för mytologier, av försök
till traditionsskapelser som har sett dagens ljus under rgoo-talet 

- 
och allt-

jämt gör det 
- 

och vilkas minsta gemensamma nämnare är besattheten av

det förflutna som tradition, som myt 
- 

som alla representerar en ångestfull
hemlängtan till arketypernas värld, en desperat vilja att kosta vad det vill
föra drömmaterialet ut i vardagen. Nazisternas rasmytologi; Mussolinis Ita-
lien som trodde sig vara det gamla Rom; unga franska officerare som ser sig
själva som korsriddare. Det gemensamma f.or alla dessa försök att återupp-
liva den mytiska världsbilden, ,avgudarna> om man så vill, är det artificiella
och overkliga som häftar vid dem. Genom sin oäkthet tycks de antyda att
traditionernas tid verkligen är ute 

- 
av en eller annan anledning tycks vi

inte kunna uttrycka oss i den formen längre. Den store Pan syns verkligen
vara dcid: myter och traditioner tycks under våra händer oundvikligen släppa

demonerna lösa.

Så ter sig problemet från ena hållet. Från det andra: är det tänkbart annat
än att den sym'bolfattiga kultur vi lever i inte är en patologisk situation, inte
uttrycker en svår bristsituation?

En annan möjlighet är kanske ändå tänkbar. Utan wivel är den kultur
som omger oss, vår tekniska vardagskultur som breder ut sig över jorden

med en trots allt stor snabbhet (dock inte snabbare än att flera dör undan
av svält än som hinner nås av den) 

- 
vår industricivilisation som omger

ateister och kristna, katoliker, ortodoxa, socialdemokrater och marxister från
Stilla Havet till Sibirien som en färglös näringsvätska, år för första gången i
historien en kultur som inte bara reellt är symbollös, utan som inte ens har
några anspråk på att skapa sådana. Den är oinspirerande för själen 

- 
men

den är inte heller tänkt för själen.
Det är en kultur som har den egenheten att den är helt och hållet mate-

riell, osjälisk 
- 

utan att man för den skull behöver kvalificera den som

materialistisk, den är utanför ismer, ställningstaganden (och kan som sam-

hällsform tänkas utveckla sig till opolitiska teknokratier); den är enkel och

neutral som materien är det. Ett redskap är ett redskap uteslutande, ett sam-

hälles ekonomiska organisation är ekonomisk organisation uteslutande. Det är

en kultur som ter sig rudimentär och ointressant: det kan också röra sig om
en nödvändig förenkling, för att få bort tidigare uwecklingsstadiers orena -men ofta i sitt sammanhang fruktbara 

- blandformer mellan samhällsorga-
nisation och transcendent Gudstro (det sakrala kungadömet), mellan kosmo-

logi och religion, mellan vad som är Cesars område och vad som är Guds.

En >>avsakraliserad> natur, en verkligen sekulariserad, neutral samhällsorga-
nisation (alltså inte en som återigen bemäktigats av en ideologi med absoluta
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anspråk - 
som marxismen i sin ortodoxa slutna form exempelvis): största

möjliga frihet i forhållande till det mänskli.ga traditionsmaterialet, är kanske

vad som till sist lämnar religionen störst rörelsefrihet och möjlighet att ut-
vecklas efter sin tradition.

Birgitta Trotzig

ÄTT FrRA 8oo-ÅRSJUBILEUM

ommaren ry64 firas 8oo-årsminnet av ärkestolens upprättande och
Alvastramunken Stefans vigning till ärkebiskop över den svenska kyrko-

provinsen.

Jubileer har alltid sina risker, ty det händer så lätt att retoriken tappar
kontakten med fakta. Och fakta är inte nödvändigwis bara angenäma - i
varje fall inte för kristendomen i Sverige. Det hinner hända mycket pä ätta-

hundra år.

8oo år låter imponerande, men Sverige kristnades sent om vi ser saken ur
alimänkatolsk och europeisk synpunkt. Först 1164 hade kristendomen fått så

pass djupt rotfäste i vårt land att det kunde bli egen kyrkoprovins med egen

ärkebiskop. Andra faktorer har också spelat en roll i detta sammanhang. Den
politiska situationen var förvirrad ännu vid rroo-talets mitt, vilket K. B.

Vestman föredömligt visat i sitt bidrag till boken om Erik den Helige. Svear

och götar måste först bilda ett rike för att därigenom skapa de yttre förut-
sättningarna för enhet i den kyrkliga administrationen.

Utan wivel var rroo-talet en tid av blomstring i kyrkligt avseende. Ett
stort antal romanska sockenkyrkor vittnar alltjämt om ett uppbyggnadsarbete
av format. Klosterlivet vinner insteg i landet vid samma tid. Cisterciensordens

krönikörer talar visserligen om ett primitivt folk, som aldrig förut sett mun-
kar, och att man länge var beroende av utlandet för att befolka klostren
(PL t85.445 0. Men man får inte ta dylika uttalanden för mycket pä allvar.
Stilen är panegyrisk och syftar mera till "uppbyggelse> 

än att ge fakta. Ut-
vecklingen i landet talar dessutom ett annat språk. De första klostren i Al-
vastra och Nydala (rr4) följs snart av dotterkloster i Varnhem (r r5o), Viby
(i16o) och Roma på Gotland (tfi+).

6o



Att fira 8oo-årslubileum

Det är ej förvånande att man sökte finna den lämpliga kandidaten till
ärkebiskopsstolen bland dessa munkar. De hade säkert mer bildning än fler-
talet klerker i landet och cistercieflserna var omtyckta i Bernhards tidevarv,
inte minst hos påven. Varför valet föll på Stefan är däremot inte lätt an saga.

Vi vet mycket litet om honom. Troligwis var han engelsman. Det har grävts
en del i Älvastra, både vid klostret och bort mot Tåkern där en pålbyggnad
låg under yngre stenåldern. Det senare materialet är fortfarande opublicerat,
det tidigare finns tillgängligt. Men vi vet trots dessa grävningar inte mycket
om Stefan och hans medbrirder, och andra källor finns det knappast. Låt oss

hoppas att han som ärkebiskop i Gamla Uppsala följde föreskriften i land-
skapslagens kyrkobalk: >Biskopen må vara för goda själar som en god fader
för sina barn.r'

Bland de få dokumenten om Stefan som finns kvar är den påvliga urkun-
den om ärkestolens upprättande. Den säger inte mycket om honom person-

ligen 
- 

påven kallar honom aenerabilis frater; det är en standardfras.
Enligt dåtida mönster borjar urkunden med en mera allmän betraktelse,

som lägger grunden till beslutet. Skrivelsen riktas till Stefan och hans rätt-
mätiga efterträdare (canonice substituendis). Så kommer en ecklesiologisk ut-
blick: Kristus, vår sanne och ende lårarc, gav visserligen alla apostlarna i
uppdrag att predika evangelium för hela världen och alla hade samma rätt
att binda och lösa. Men likväl finns en viss rangskillnad; den helige Petrus
hade en särställning som herde för Herrens flock. Petrus, älskar du naig?

Vakta mina får.
Det bör darför vara en viss ordning med föreståndare för kyrkan i olika

städer och provinser eller för olika slags arbeten 
- 

som i en välordnad
kropp. Över dem alla som ett huvud är den romerske biskopen. Likt Noa i
arken har han den främsta platsen och det är hans uppgift att styrka de andra.
När d.u onruänt dig, så styrk di.na bröd.er.

Så utnämns Stefan till ärkebiskop i Uppsala och de andra stiftsbiskoparna
har att lyda honom som metropolit. Tills vidare skall de svenska ärkebisko-
parna vigas i Lund som har primatet över den svenska kyrkan, dock inte
perpetuis temporibus, som det hette om ärkestolens primat gentemot de andra
stiften.

Genom ärkestolens upprättande inlemmades Sverige på ett konkret sätt i
den västerländska kulturfamiljen. Landet hade fått en viss politisk stabilitet;
det hade kristnats och åtminstone en grund hade lagts för en höjd bildnings-
nivå. Det är ingen wekan om att det finns ett nära samband mellan kyrkans
uweckling och kulturens blomstring. Stefan levde inte i någon 'rmörk medel-
tidr; i den mån termen har nå,got 'berättigande måste den hänföras till ett
tidigare skede och för vårt land har begreppet ingen täckning alls.

Europeiskt sett är r roo-talet ett fascinerande tidevarv, inte minst kulturellt
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och intellektuellt. Ett intensivt forskningsarbete pågick på många omtåden.
Nu organiserades de första egentiiga universiteten. Är n64 dog Petrus Lom-
bardus, den store läromästaren, vars IV Libri. d,e Sententiis skulle förbli teo-
logisk lärobok ända fram till r5oo-talet. Några årtionden tidigare hade kyrko-
rätten kodifierats i det berömda Decretum Gratiani.

Grunden lades nu till rzoo-talets febrila aktivitet på det spekulativa om-
rådet; män som Albertus Magnus, Thomas av Aquino och Bonaventura förut-
sätter en kulturell tradition på hög nivå. Även inom det naturvetenskapliga
området gfordes en rad banbrytande iakttagelser och man borjade tillgodo-
göra sig den arabiska världens kunskaper genom översättningar i Spanien och
Sicilien.

Nu ligger hela kontinenten öppen för svenska studenter. Det är en blyg-
sam skara till att börja med men under årens lopp har ett ansenligt antal
svenskar kunnat studera vid de kända universiteten ute i Europa.Yära egrta

skolor uppnår så småningom hög standard 
- 

katedralskolorna i Skara och
Linköping liknar närmast högskolor 

- 
och i Uppsala byggs skolan succes-

sivt ut tills dess att den slutligen erkänns som Nordens första universitet.
Trots att motsatsen ofta hävdats är det uppenbart att bildningsnivån var
hög här i landet mot slutet av medeltiden. Stift som Uppsala och Linköping
kunde uppvisa åtminstone ett 7o-tal klerker med akademisk bildning som var
verksamma samtidigt i stiften.

Betydelsen av inkorporering i den europeiska kulturen blir skarpast belyst
genom den kontrast som r53o-talet erbjuder. Sverige hade då blivit avskuret
från större delen av kontinenten och alla moderna forskare är ense om att
nu inträdde vad man måste kalla barbatisering om man jamf.& med tidigare
fcirhållanden. Däremot tänker inte alla pä, att denna isolering 

- 
både på-

tvingad och själwald 
- 

består långt fram i tiden. Ja, man skulle kanske

kunna säga, att det än i dag råder en viss provinsialism i vårt intellektuella
och kulturella liv, vilket i sista hand är ett resultat av brottet med den euro-
peiska enheten. Avskildhet har berytt brist på stimulans och möjliggjott att
tendenser kunnat renodlas på ett ensidigt sätt, eftersom man inte varit tvingad
att hävda sina ståndpunkter i större sammanhang och gent emot andra
åsikter.

Trots all blomstring var det inte en problemlös europeisk gemenskap som

Sverige inlemmades i. Det var korstågens tidevarv med allt var det innebar.
Pävarna hade svårt att ge upp drömmen om ett kristet Palestina, och också

från Norden sändes folk med på femte korståget rzrT (Villoslada 6oz).1
Även om Fredrik II inte hade de bästa motiv, kan en modern betraktare inte

1 R. Garcia Villoslada: Histaria de la lglesia Catolica II,Madrid t953.
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låta bli att finna hans förhandlingar med sultanen av Egypten mer sympa-

tiska än påvarnas krig; han lyckades faktiskt på det sättet få tillgång till Jeru-
salem, Betlehem och Nasaret för en tid.

Det stora problemet var dock förhållandet mellan kyrkan och staten. Kyr-
kan hade visserligen vunnit en seger genom konkordatet i rVorms rr22, men
överenskommelser skall omsättas i praktiken. Personligheter som Fredrik II
var inte Låtta att komma till rätta med. Uppmuntrad av sina rådgivare ut-
vecklade han statka tendenser att efterlikna de antika kejsarna och för en
kyrkoledning som levde högt på den falska donati.o constantina måste det te
sig ördesdigert. Det råder ingen wekan om att segern i investirurstriden också

givit vissa påvar blodad tand. I stället för att konsolidera kyrkan som fri in-
stitution i de olika länderna med central ledning, blandade pävarna sig allt fcir
ofta i politiken.

Det sistnämnda berodde deivis på kyrkostaten, som sannolikt utgjort en be-

lastning för kyrkan i alla tider. Teorier om gudomlig rdtt att styra även i
denna världens angelägenheter ledde till långtgående funderingar om påvens

maktfullkomlighet. Symptomatiskt är att Innocentius III ogärna använder
den tidigare titelnVi.carius Sti Petri. utan låter kalla sig Vi.carius Chri.sti. (Yil-
loslada 595 och n. 4l). Det ligger principiellt något riktigt i uttrycket, om
bara de rätta perspektiven bibehålls. Påven är talesman för Kristus inför hela
världen, det erkänner även moderna kritiker som Hochhut genom sin Snll-
företriid.aren Men Kristi rike är nu inte av denna världen och chiliasmens
dröm om ett tusenårigt gudsrike borde ha varit dcid och begraven redan på

rroo- och rzoo-talen. Pävarna instämde visserligen i det och deras motiv
var trots all ambition hul'udsakligen religiösa. Men det råttfatdigar inte den
stigande tendensen till maktanspråk och faktisk inblandning i politiska de-

taljftägor.
I själva verket var just denna utveckling det bästa sättet att bevisa att så

kan det lnte gå till. Politisk aktivitet betydde att pävarna blev beroende av

tillfälliga maktförskjutningar, och det hände allt oftare att de fick ta sin till-
flykt till olika >säkra> orter. Hadrianus IV, >vår> Nicolaus Breakspear, måste

tillgripa det oerhörda att belägga själva staden Rom med interdikt efter upp-

repade republikanska upplopp, inspirerade utifrån.
Med sitt prekära läge mellan kungariket Siciiien och det Heliga Romerska

riket av rysk nation måste påven balansera fram och tillbaka. Vem vill påstå

att motiven alltid kunde hållas rena?

Anspråk på maktfullkomlighet, åtminstone som domare, leder lätt till en
personlig tro på ofelbarhet även i världsliga ting. När påvarna inte fick sin

vilja fram tillgrep de andliga vapen som interdikt och bannlysning och gjorde

det så ofta att vapnen helt förlorade sin verkan. Det upplevde man i Sve-

rige mot slutet av medeltiden. Ett kyrkomöte som det i Lyon rz7 4 dr idag
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känt för sina strävanden efter enhet med de ortodoxa. Men för dåtiden fram-
stod säkert fördömandet av Fredrik II vid det tidigare kyrkomötet rz45
som vida viktigare, åår anatemat fölides av korstågspredikningar mor den av-
satte ke.jsaren. Q'lika försök kunde inte annat än hämna sig och motskriften
Encyclica contra d,epositionis sentientiarn skulle bli ett mönster för senare anti-
papalistisk propaganda hos en Ockham och Marsilius av Padua.

Det alltfc;r starka politiska engagementet ledde också till att påven och
kyrkan råkade i politisk beroendeställning. Ävignonperioden och motpåvarna
var ett resultat av att påven sökt skydd hos den franske kungen, vilket i sin
tur ledde till allt större gallikanskt inflytande i kurian. Det är tack vare in-
satser av vår egen Birgitta av Vadstena och Katarina av Siena som just denna
ensidighet avskaffades och påven åter kunde fungera som påve och biskop
i Rom.

Pendeln brukar slå tillbaka om den kommer för långt åt ena hållet. Så-

småningom fann man en mera realistisk ståndpunkt, åtminstone vad den
praktiska politiken angick. Men helt fria blev inte påvarna. Dels kom adeln
och furstarna in bakvägen för att kompensera de förluster de lidit i investitur-
striden 

- de skaffade sig nära nog monopol på högre kyrkliga ämbeten och
kunde på detta sätt låta politiken spela sin roll. Dels var pävarna tvungna
att ta aktiv del i politiken genom sin kyrkostat.

Iden tendenserna till nationalism och absolut kungamakt wingade kyrkan
att försvara sina fundamentala rättigheter på ett mera givande sätt. När så

upptäckternas tidevarv kommer med nya vyer och reformationen skapar splitt-
ring i den europeiska enheten har förutsättningarna för de kuriala teokratiska
tendenserna helt tagits bort.

I vårt land berördes utvecklingen inte så mycket av dessa problem, även
om jämkningar i förhållandet mellan stat och kyrka förekom. Mot slutet av
medeltiden blev problemet mer akut då absolutismen började vinna insteg
hos oss genom Karl Knutsson och Sturarna. De lade en god grund till den
senare utvecklingen, även om de i stort serr var trogna söner till moder
kyrkan.

Genom Gustav Vasa vidgades klyftan mellan stat och kyrka, till en början
mindre på det teologiska än det praktiskt-administrativa området. Inflytande
från det ryska Landeskirchen-systemet ändrade förhållandet mellan srat och
kvrka radikak. Cuius regi.o, eius religi.o är en senare formulering men själva
saken är känd tidigare.

>Förty oss bör, på Guds och rärtvisans vägnar, och efter naturlig skäI,
att vi såsom krisdig konung här uppå jorden, eder, och alla andra våra un-
dersåtar, bud och regler sätta skola och vilja att I, såframt I undfly vilja värt
svåra straff och vrede, skola vara vår konungsliga bud höriga och lydiga, både
uti de världsliga saker, så ock uti religionen> (Gustav Vasa 8 nov. 1539).
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Nu undrar läsaren kanske varthän jag egentligen vill komma. Vad här
sagts låter måhända som allt annat än lämpliga tongångar i ekumenikens
tidevarv. Men en ekumenik som skyler över fakta och låtsas enhet där sådan

inte finns är inte mvcket värd. Trollar vi bort alla motsättningat, försvinner
också skulden för splittringen. Så ldtt gär det inte, varken på ena eller andra
hållet.

Låt mig darfor klart säga ifrån: som katoliker kan vi givewis inte fira
Soo-årsjubileet av ärkestolens inrättande i kontinuitetens anda. Fädernas kyrka
med rätlinjig utveckling och enhet 

- 
det år tyvårr romantik och håller inte

för en historisk, än mindre för en dogmatisk prövning. Stefan fick enligt or-

densregeln ta med sig fem-sex bröder för att kunna leva något av klosterliv
även i ärkebiskopsgården. Det skulle även den ökände Johannes Gerechini
kunnat göra, om han drabbats av botfärdighet och fromhet. Men fr. o. m.

Laurentius Petri intill vära dagar vore det otänkbart. Så kallade vår reforma-
tor Olaus också klosterlivet >en plantering som vår himmelske fader ej har
planterat och därför skall uppryckas" (OPSS I, 48j). Hår il inte fråga om

att försöka fördela ansvar och skuld, men brottet i kontinuiteten på r5oo-talet
är ett faktum som inte gär att trolla bort.

Vidare är det ett faktum att vårt land blev f.attigare åtminstone kulturellt
sett under reformationen. Orsakerna är komplicerade och hänger till stor del
samman med en historisk situation, som berör hela Europa och som kanske
uppstått ändå. Måhända hävdar någon att de kulturella offret var väl värt att
göra f.ör den rena lärans skull. Men då bör man samtidigt komma ihåg att den
traditionella bilden av ett ljusets tidevarv, som plötsligt bryter in över vårt
land på r5oo-talet efter allt >rmedeltida mörker>, inte alls stämmer med verk-
ligheten.

Det intima samarbetet mellan kyrka, folk och stat härrör också från denna
tid. Fosterlandskarlek är ett vackert mänskligt drag, men den suensha kyrkan
i ordets nuvarande betydelse är ett avsteg från tidigare tradition och utgör en

fundamental svårighet för all ekumenisk diskussion. När kyrkan dessutom

blir så bunden vid staten som fallet är i vårt land, är det hela rent av mycket
betänkligt. Visserligen var de ord av Gustav Vasa som vi nyss citerade rätt
extrema, men när man från politiskt håll idag kan plädera för ett bibehål-
lande av statskyrkan för att ha den i sin hand, är man helt inne på samma
linjer.

I själva verket råder det stor oklarhet angående svenska kyrkans juridiska
existens, ett problem som alltid skjuts åt sidan. Går man till grunden visar
det sig emellertid att den som ,svensk kyrka" är ännu mer lierad och bero-
ende av staten än man vanligen vill medge. Det är också detta som ligger
bakom en stor del av den krissituation i viiken den svenska kyrkan i dag be-

finner sig.
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Som katolik gläder man sig inte åt att sdga saker som sårar. Men just där-
för att vi har en äkta önskan om kristendomens bevarande och ännu mer
förnyelse i vårt land, kan vi i längden inte enbart se på utan att försöka peka

på väsentliga problem, som inte tillräckligt beaktas. Har vi äkta intresse för
arbetet på kristen enhet, måste vi också fordra att fundamentala f.rägor inte
förbigås under tystnad.

Arbetet både för förnyelse av kristendomen i landet och av den kristna
enheten i världen fordrar offer och mtidor och det innebär att mafl ibland
måste säga sanningen även om den smärtar. Ty det är den vi strävar efter
och vill försöka nå fram till.

Nu är det verkligen inte en tid då man fhar ett kristet 8oo-hundraårs-
jubileum med jubel. Vi har inte något speciellt att gId'dja oss över och det
gäller alla kristna i landet. Låt det hellre bli en tid, då vi medvetet söker nya

vagar I& att f.öra ut Kristi evangelium till vårt folk. Historien må ge oss an-

visningar om faror och fallgropar, om försök och misslyckanden, om fram-
gång och motgång. Men det är endast om vi ger den ett aktuellt innehåll,
låter den hjälpa till i dagens arbete, som den får mening och existensberät-

tigande.
Målet måste ju vara att försöka åstadkomma en sann kristen anda i vårt

land igen och att så inlemma vårt folk i Kristi kropp att vi kan använda slut-
orden i Upplandslagens kyrkobalk: >Kristus och hans kyrka varde vår hjälp.
Amen'>' 

Lars Rooth SJ

MEDITÄTION öVgN TRONS
FÖDELSE

Vad är tro?

fi'j,'i:j':"r::'i3-"::"t?ä,iå:r'ffj:xffi *.,
den, föddes den och växte?

El r gång i tiden i ett fjårran land under östanvinden bodde en herde i tält
! bland andra herdar. Han hade kameler och får. Tältet flyttade han ofta
för att följa sin hjord i bet. Och varje gäng tog han med sig sina husgudar,

små bilder av lera från floden. Men överallt dit hans steg bar honom prisade
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han solen och månen och stjärnornas outgrundliga gång. Han lovade vinden
som kom med regn och lät grddan fetma. När oväder bröt ut och blixten
slog ett djur i hjorden, föll han ned på sitt ansikte mot klippgrunden och
dolde sig, utan att veta vem han skulle anropa om nåd.

En gång när han i aftonväkten satt vid ingången till sitt tält och såg ut
över öknen ropade en röst. Men varifrån hörde han icke. Måhända var der ro-
pet från en annan herde. Ropet kom åter, en gång, wå gånger, tre. Han lyss-

nade. Han reste sig, ty roper steg överallt omkring honom och genljöd till
slut i hans eget bröst. Men när solen gick till vila tystnade ropet och han
trädde in i sitt tält. Husgudarna rcg.

Men en dag, når glöden falnade på härden utanför tältet, kom vinden fa-
rande och svepte upp aska och gnistor i en virvel som steg mot solen och
molnen. Och virveln var lik en eldgnistrande basun vänd uppåt, mot himlen.
Den var lik shofar 

- 
det vädurshorn herdarna nyttjade för att kalla på sina

djur och pä vanndra. Och ur basunen ljöd ett rop likt en stark vind, allt
högre när basunen höjde sig mot himlen. Ropet ljdd än starkare, än svagare
och dog bort när aftonen föU på och det blev stilla. Men vindens fingrar höll
basunen upp mot nattens himmel, och stjärnor och måne lyste genom dess

skugga. Och ropet ljdd på nytt i natwinden och skallade under himlen och
ur klippan och drog sig långsamt bort i mörkret.

Nästa kväll kom vinden åter farande och blåste i sin basun, den svepte
den virvlande skuggan uppåt och gjorde den vid under himmelens valv. Ba-
sunen ljöd: A-a-a-m... E-o-i-m...

Och herden lyddes.

Dag efter dag, natt efter natt steg ropet ur basunen och virvlade uppåt och
bortåt. Kanhända bort till bättre betesmarker och friskare kallor. Vindens rop
blev alltmera bjudande och för vale gäng genlj<id dess skallande rop starkare
i herdens bröst.

Kom 
- 

kom 
- 

kom, ropade det ur basunen i mörkret.
Och sol och luft och eld och natt och vatten flätades av vinden samman

till ett manande rop i hoppet om en ny och bättre gröda. Herden stod upp,
samlade sin hjord och följde den kallande rösten. Han gick ut i natten, fylld
av förtröstan på att en ny dag skulle gry. Han visste icke varthän han var på
väg, men ropet steg samfällt ur mark och sten och luft och vind och himmel
som en och samma stämma. Den drog honom med sig. Och de gamla gudarna
svarade ej.

Så vart Gud och hans löfte till för människan Abraham 
- 

sol och måne
och stjärnor och vind och regn och gräs och aska och eld från härden blev
till en enda Gud: Äbrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. En man
utvaldes till stamfader Iör et, folk, ett folk som skulle hålla lågan brinnande
i årtusenden likt naftan i brunnen, där Arons söner dolt Guds eld.
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Så gjorde sig Gud känd för människan när tiden var inne för att hon skulle
f.atta aft hon var en del av skapelsen och att skapelsen var ett i Guds ma-
nande stämma. Och Gud valde en man som visste att lyssna och som visste

att förtrösta i mörkret, som trodde att förtröstan skulle växa till tro från
släkte till släkte intill tusen släkten. Ur lera vaskades tron fram likt en

klimp av rent guld att ärvas från släkte till släkte intill tusen släkten. Och
vid nötningen mot millioner händer skurlle trons guld lysa med blott klarare
glans.

Världen är ond, människor gör varandra illa, hatar, förföljer, plågar och
dtidar varandta, offtar varandra. Ändå finns det några troende som står kvar
mitt i eländet och håller sin tro i sina händer, likt en talisman. Tafatt stär
de hopkurade över sin skatt och dess glans är skymd.

Eua Alexand'erson
lJr Fytio dagar i öhnen.
Utkommer i höst hos Bonniers.

KONCILIET OCH LITURGIN

är vi i den katolska kyrkan talar om litu.rgi, menar vi vanligen en av
ålder fastställd gudstjänstordning som inte kan ändras och som förlöper

efter bestämda regler på därför avsedda dagar. Gudstjänst firas enligt gam-

mal tradition och i former som levat vidare från århundtade till århundrade.
Det finns ett visst mått av sanning i denna uppfattning. Om vi bortser

från vad som hänt efter år r95o, kan vi konstatera aft den senaste stora

liturgireformen genomfördes för fyra hundra år sedan eller närmare bestämt
r57o i den av Pius V fastställda mässboken. Och den stadfäste i sin tur btuk
och former som då hade använts i mer än tusen år.

För kyrkomötet i Trient var det både nördvändigt och fruktbärande att
accentuera liturgin såsom något oföranderligt. Vid slutet av medeltiden be-

fann den sig i ett kaotiskt tillstånd och läget blev än mer förvirrat genom

reformatorernas måttlösa angrepp. Kyrkomötet måste därför omgärda liturgin
med noggrant fastställda föreskrifter och klart markera prästens och försam-
lingens plats i kyrkorummeq det sistnämnda inte minst på grund av reforma-
torernas försök att sudda ut alla gränser mellan altare och församling.
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Sedan dess har förhållandena förändrats och vår tid ställer andra krav. Vi
måste göra Kristusmysteriets rikedomar så lätt tillgängliga som möjligt för
de troende och därför underlätta förbindelsen med altaret. Detta har konciliet
tagit fiasta på i sin konstitution om liturgin, som antogs den 4 december ry63
och som Paul VI högtidligen förkunnat.

Vi skall försöka sammanfatta de viktigaste nyheterna i detta dokument.
Samtidigt måste vi understryka att det endast är grundsatserna, de stora rikt-
linjerna som har fastställts. Ännu återstår att utarbeta detaljerna. Det åligger
främst biskoparna. 

I
Först och främst ett djupt ingripande beslut: kravet på stram likformighet

i liturgin genom alla länder och folk har uppgivits. Visserligen fanns redan
tidigate undantag från den allmänna regeln men de var f.ä och obetydliga. I
stort sett har samma romerska liturgi varit normerande för alla länder.

Denna likformighet var motiverad så länge kyrkan endast omfattade folk
med samma västerländska kultur. Numera har emellertid missionskyrkorna
vuxit sig starka; på konciliet fanns det hundratals biskopar, till stor del in-
hemska, från länder som inte har något eller blott föga gemensamt med vår
kultur. Det är förståeligt att de känner sig främmande fOr många typiskt
västerländska bruk och former i liturgin, speciellt för latinet som gudstjänst-
språk; det dr aven förståeligt art de troende i dessa biskopars stift betraktar
den västerländska liturgin som en rest av kolonialism eller europeism och
att den Lägger hinder i vägen inte blott för missionens arbete utan även för
möjligheterna att ge tron rotfäste bland dessa folk.

Kyrkan vill ju inte vara latinsk eller europeisk utan katolsk, en kyrka för
hela världen. Konciliet har därför beslutat, att det skall ges fritt utrymme för
anpassning av liturgin efter de olika folkens traditioner och sedvän.ior. Bis-
kopskonferenserna inbjuds att framföra sina önskemåI. Rom kommer att
pröva dem i positiv anda och om möjligt ge sitt bifall. Under de sista da-
garna av den nu avslutade koncilieperioden kunde man i Rom berätta att
bl. a. biskoparna i Indien och Indonesien redan fattat sina första beslut och
fuamlagt dem för granskning.

Denna uppmjukning av likformigheten i den katolska gudstjänsten skall
emellertid inte begränsas till ur europeisk synpunkt fjänan länder och folk.
Rätten for biskopskonferenserna att föreslå atdringar och i viss utsträckning
sjålva f.atta beslut gäller f<;r hela kyrkan och i alla länder.

II
Biskoparna är naturligwis medvetna om att gudstjänsten inte utan vidare

kan ändras i varje enskiit land. Åtminstone inom samma språkområde måste
det finnas en enhetlig ordning. Det är också nodvändigt att hålla fast vid det
f.örgängna, vid det kostbara arvet frär. fornkyrkan.
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Biskoparna är likaledes klara över att det finns uppenbara missförhållan-
den som måste rättas till. Sålunda har skillnaden mellan priist och lekman
blivit alltför stor under de senaste århundradena. Som foljd darav menar
mänga att liturgin är prästens sak; de troendes enda uppgift ar att vara när-
varande som stilla vittnen. Ja, det har till och med uppstått en uppfattning
om kyrkan enligt vilken hon i första hand är en prästens angelägenher, som
om hon huvudsakligen bestode av påven, biskoparna och prästerna medan de
troende endast tillhörde kyrkan mera periferiskt.

Här har konciliet satt in med sin reform. Särskilt under den andra koncilie-
perioden vände man sig gång på gång mot den ovan antydda uppfattningen.
I stället betonades att kyrkan är Gudsfolket, alla de som genom sin tro är
förenade i Kristus; och det är hierarkins uppgift att tjäna dem.

Det var denna uppfattning av kyrkan som blev normerande då man fast-
ställde riktlinjerna för liturgireformen. Följaktligen framhölls att man över-
allt i kyrkan måste komma till rätta med ett missförhållande, som beskrivits
på följande sätt: av församlingens en gång aktiva deltagande i gudstjänsten
återstår endast stelnade former; de troende har degraderats till åskådare och
åhörare 

- 
ungefär som vid ett skådespel.

Konciliet har därmed givit sitt erkännande åt de strävanden, som sedan

fyrtio år tillbaka har framträtt i den liturgiska rörelsen. Dess uppfattning av
gudstjänsten har nu konciliet gjort till norm och föredöme för hela kyrkan.
Men konciliet har gjort något mer. Tidigare försökte de troende komma när-
mare mässan. Nu vill konciliet att mässan skall komma de troende till mötes

ett gott srycke, dvs. så långt det är möjligt utan att skada det värdefulla i
traditionen.

De flesta av konciliets bestämmelser rörande liturgin siktar mot detta. Ett
helt kapitel handlar om reform av mässan, närmare bestämt söndagsmässan,
som prästen firar mitt bJand folket. Sålunda förklaras uttryckligen: kyrkan
vill inte att de troende skall delta i denna den kristna trons hemlighet som
utomstående och stumma åskådare; de skall tvärtom lära sig förstå det heliga
mysteriet med hjälp av riter och böner för att kunna aktivt och fromt del-
taga i dess firning. De skall 

- 
sägs det vidare 

- 
höra Guds ord, tillsammans

med prästen tacka Gud och frambära of.f.ret >inte blott genom prästens hän-
der utan gemensamt med och tillsammans med honom>. Därigenom skall de
lära sig att frambåra hela sitt liv åt Gud.

m
De här angivna grundsatserna motsvaras av mera detaljerade tillämpnings-

föreskrifter.
Det framhålles att mässans traditionella ordning skall förbättras dels så

att den i sin helhet blir mera ,genomskinlig> och klar, dels så att de enskilda
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momenten blir mera lättbegripliga; de troende bör kunna följa mässan utan
många förklarande kommentarer.

Senare tillägg i mässan som inte fyller någon egentlig upppgift skall tas

bort. När det t. ex. vid slutet av mässan heter lte, missa est, då skall mässan

också vara slut i och med den uppmaningen. Å andra sidan bör man pröva

vad som kan återupptas av gammal god tradition. Ett exempel på det nämns
uttryckligen: den allmänna kyrkobönen. Därmed avses en litanieartad bön,
som infogas efter läsningarna och före offerhandlingen och i vilken alla kyr-
kans och mänsklighetens stora angelägenheter bärs fram inför Gud.

En annan bestämmelse gäller epistel och evangelium. Enligt nuvarande
praxis återkommer de som bekant oförändrade för varje år. Men trots att den
ordningen återgår på en tusenårig tradition skall läsnin garna i framtiden
ordnas enligt ett nytt system; under en period av 3-4 år kommer man att
använda olika serier av texter, som för övrigt skall läsas av prästen på folk-
språket.

Ytterligare två bestämmelser rörande mässan förtjdnar att nämnas, även

om de endast undantagsvis blir aktuella för de troende: lekmannakalken och

och koncelebrationen.
Herren Kristus instiftade Altarets sakrament under wå gestalter: brbd och

vin. Därför mottar prästen i varje mässa inte blott Kristi lekamen utan även

hans blod. Tidigare var kommunionen under båda gestalterna en ftir hela kyr-
kan gällande ordning. Snart nog prövade man olika ncidlösningar för att
undvika den ur hygienisk synpunkt mindre tillfredsställande ordningen att
alla skulle dricka ur en och samma kalk: man doppade'brödet i vinet eller
mottog vinet genom ett sugrör. Vid slutet av medeltiden avstod man helt
f.rän att utdela vinet. Skälet vat att även den som endast får det konsekrerade

brödet mottar Kristus.
På r5oo-talet begärde reformatorerna att även lekmännen skulle fä kal-

ken. För att underlätta en återförening av den splittrade kristenheten tillät
man detta under en period, men då man inte nådde det avsedda resultatet

återgick man till senmedeltida praxis.

Ett allmänt återinförande av kalken åt lekmännen har inte övervägts av

konciliet. Redan de tekniska och hygieniska svårigheter som är förenade

med en sådan reform, lågger hinder i vägen särskilt i vära dagar med dess

starkt stegrade kommunionfrekvens. Men för att ge ett erkännande åt det

berättigade önskemålet har man beslutat att återinföra den för vissa bestämda

tillfällen: vid vuxna katekumeners och konvertiters första kommunion samt

vid brudens och brudgummens kommunion i samband med brudvigsel.
En annan reform gäller cien s. k. koncelebrationen. Vid större affangemang

t. ex. kongresser och studiedagar, då många präster är samlade, eller i ordens-

familjer, där många präster bor tillsammans, har det varit brukligt att varie

5* - 64283o 7r



Josef A. lungrnan

präst läser sin egen mässa. Men man har funnit att det bättre motsvarar
mässoffrets mening, om prästerna samlas kring ett enda altare och tillsam-
mans läser mässan, dvs. koncelebrerar. Detta var praxis i den äldsta kyrkan
och så gör man alltjämt i Orienten. Konciliets beslut innebär således även på

denna punkt att man ätergär till ursprunglig praxis; koncelebration kan un-
der vissa omständigheter tillåtas av biskopen.

IV
Naturligtvis är konciliets liturgireform inte begränsad till mässan. Utan-

för mässan ligger prästernas och ordensfolkets breviarieläsning samt afton-
andakterna. För dem båda har nya riktlinjer dragits upp.

Beträffande aftonandakten för de troende kan antecknas, att konciliet har
föreslagit en särskild form; den skall vara uppbyggd av texter ur Bibeln.
Konciliet menar att dessa andakter kan tjdna som ersättning för söndags-

mässan när en präst inte finns att tillgå, såsom ofta år fallet i diasporan, i
missionsländerna eller i de vidsträckta, prästfattiga områdena i Sydamerika.
Där skall en av biskopen betrodd lekman 

- eller diakon, om sådan finns -ersätta prästen. Att återinföra diakonatet som en hjalp i själavården har ju
övervägts av konciliet. Något slutgiltigt avgörande har dock ännu inte fattats.

V
De liturgireformer som konciliet har beslutat gär alla ut på att figöra

energi med vars hjälp kyrkan kan nå sin fulla livskraft. Denna energi finns
framför allt i liturgin, vilken konciliet betecknar som det kyrkliga livets
höjdpunkt och källsprång. Höjdpunkt är liturgin emedan kyrkans hela arbete

och slutligen allt arbete i världen först då får sin fulla mening, när det myn-
nar in i gudsty'änsten och så fulländas i ett förhärligande av Gud. Kallsprång
är den emedan det är ur gudstjänsten som vi alla, präster och lekmän, måste

hämta kraften för att kunna stå fasta och uppfylla våra plikter i kyrkan och
i världen.

Men liturgin kan vara det kristna livets källsprång och höjdpunkt endast

om den ständigt leder oss tillbaka till Honom, som är dess början och dess

slut, till Kristus. Vid den nu avslutade konciliesessionens början talade Paul VI
inträngande och med stor kraft om Kristus som det kristna hoppets och det
kyrkliga livets avgörande medelpunkt. Konciliet betonar Kristus-närheten som
liturgins innersta kraft. Kristus är närvarande i liturgin: i mässans offer men
även i sitt ord och inne minst i kyrkans bön och sång, när hon är samlad i
hans namn.

Det är uppenbart, att konciliet vid sin reform av liturgin inte haft någon
annan avsikt ån att återföra den till en sådan gestalt som kyrkans stiftare
själv önskar.

losef A. Jungman SJ
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DAGBOKSBLAD FRÅN ROM

17 noaeTnber rg6t

T unch ute pä Piazza Navona i mildaste vårväder. Två journalistkolleger
J: och jag delade på biskop van Melckebeke (>när ni ftägar efter mig på

hotellet, så säg Melkisedek: då vet de vem det är 
- 

vi är för många namn

som börjar pä uan någonting'r, sa han). Det var en märklig prelat. Vital,
humoristisk, anspråkslös, gör ett intryck av sällsynt styrka och äkthet. I sextio-
årsåldern, med långt hakskägg av kinesisk typ, och i övrigt med det där ode-

finierbart kinesiska som gamla missionärer där ute brukar få. Han l<om till
Kina som ung präst redan på tjugotalet, blev biskop så småningom i Ningsia,
någonstans långt i norr, satt i fängelse en tid sedan kommunisterna kommit
till makten, sedan uwisad och numera apostolisk visitator för hela Östasien,

med säte i Singapore.

Utvisad 
- 

men kanske inte definitivt. >De sa: så länge amerikanerna kom-
mer att behärska Europa, ungefär till ry67-68! Och då vill jag tillbaka:
det är där jag hör hemma.> Han skildrar sin tid i norra Kina: >På hästryg-
gen fem, sex timmar varje dag, för att besöka församlingarna, kors och tvärs

i mitt stift. Det var det verkliga livet 
- 

om ni hade sett stäppen! Gränslös,
oändlig, under himlerr sonr stod klar som en blå kupa över gröna vidder.
Ingenting, ingenting, ingenting utom denna gröna mark och den blå himien,
hur långt som helst. Jag kunde Åda dag efter dag: på kvällen lät man hästen

beta på stäppen, på morgonen gav man honom några muggar korn, och sen

var han i form hela dagen. Hästen och jag, rystnaden, och så rosenkransen

som jag alltid brukade bedja." - 
Tanken går osökt till den ryska pilgrimen,

som vandrade genom Ryssland, genom den sibiriska gräsöknen, bedjande sin

Jesusbön - 
det ät samma erfarenhet, samma metod av enkel koncentration

på Gud, i en nomadtillvaro!
Sedan kom han alltså i fängelse 

- 
>i11ss lange, ba:a sju månader>. Han

blev dömd till dcjden: >Jag minns hur jag gick över det stora fältet bort
mot avrättningsplatsen, alldeles lugn och ganska nöjd att få slippa så lätt
undan. Jag gick där med rosenkransen i handen och tänkte att om fem-sex
minuter fär jag möta Kristus: det är så enkelt, banbOja knä, och så dö. Jag
undrade i alla fall hur det kommer att bli: han är där uppe med sin kropp,
och jag kommer ban att ha min stackars själ 

- 
hur skall det mötet egent-

ligen gestalta sig?> Men i sista stund blev han benådad.
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Allt detta berättar han i den nyktraste och gladaste ton, utan skymt av
salvelse eller känslosamhet. Så talar han om Kina. >Det finns ingen schism

i den kinesiska kyrkanr, säger han mycket bestämt. >De fyrtio-femtio bis-

kopar som betecknas som avfällingar pä sina håll här i väst är det absolut
inte. Det är folk som gör så gott de kan, som träffat ett utomordentligt svårt
val: att stanna och säkra kyrkans närvaro, på bekostnad av de legala f.ör-
bindelserna med Rom. De har ansett att sakramenten är viktigare än juri-
diken.> För ett par är sedan talade van Melckebeke med påven Johannes och

sade då med eftertryck detsamma: >Det finns ingen schism i Kina. Den ka-
noniska lagen dr inte den gudomiiga lagen. Det är en orimlig tanke att dessa

biskopar skulle vara renegater 
- 

de är det inte. Låt oss se tiden an.> Hans
synpunkt delas av alla landsflyktiga kinesiska biskopar, säger han. Om de

tjugo >Romtrogna> som finns kvar i Kina vet man inte mycket, de kan bara
skicka helt alldagliga och faktiska meddelanden. Vad de >>regimtrogna> be-

tråff.a4 så har de ingenstans konstituerat sig som >motbiskopar> utan inne-
har bara sådana biskopssäten som blivit vakanta. De är giltigt vigda, men
har inte tillsatts av Rom utan godkänts av regimen. Vilket naturligtvis är mot
kyrkorätten 

- 
men hur mycket betyder egentligen det, i en extrem situation

som denna?

En intressant detalj: när förföljelserna utbröt fick de katolska prästerna

ofta ta hand om de protesrantiska församlingarna. De protestantiska missio-
närerna, som var gifta, kunde för sina familjers skull inte stanna kvar utan
anförtrodde sina församlingar ät de katolska kyrkoherdarna, vilket inte inne-
bat att folk konverterar utan att de får själavård hos de katolska präs-

terna, gär i de katolska gudstjänsterna, men förblir sin egen kyrka trogna. 
-Detta var, betonade >Melkisedek>, ett sådant fall då det katolska prästceli-

batet är till fördel. Annars ar han, som påfallande många andra prelater och
teologer med ett långt livs erfarenhet av prästsjälavård, av den meningen att
prästcelibatet borde bli frivilligt.

Pä frägan vad han ansåg om kommunismens inflytande på Kina, svarade

han att naturligwis har folk fått det materiellt mycket bättre; hungriga är de

fortfarande, men de svälter inte ihjäl längre, som förr 
- 

fem, tio miljoner
årligen. Men de skrattar heller inte längre. Förr var det frapperande: kine-
serna skrattade mer ån andra människor. Det är slut med det. De har för-
lorat sin frihet, och de har inte roligt. Men det kommer att ha sin övergång,
det kommer att ändras, inte genom en revolution utan genom en evolution.
Undervisningsväsendet har blivit oändligt mycket bättre; folket får gå i skola,
de får utbildning; de sociala institutionerna växer fram.

När den frivilliga arbetstjänsten inrättades i Kina, anmälde sig van Melcke-
beke till den. Han anser att det var en akt av självklar och elementär soli-
daritet: arbetstjänsten var etr livsvillkor för det kinesiska folket. Och att ma-
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nuellt arbete skulle på något sätt stå i motsättning till prästämbetet, som Rom
hävdade gent emot de franska arbetarprästerna, kunde han alls inte upp-
tåcka 

- 
tvärtom.

På tal om regimen, säger han att han efter ett par minuter kan se på en
person om han har gått igenom hjärnwätt eller inte. >rDet märks på att han
år mera kritisk mot västerlandet, mot kapitalismen, mera positiv till kommu-
nismen. Det sitter i, efter tio år.> Yi frägar: >Menar ni att hjärntvätten i så

fall har positiv eller negativ verkan?>> "Mais positiue, uoyons! Det innebär
ju att inse och erkänna även fel som är verkliga fel, det är som ett noviciat
som verkligen går till botten med saker och ting.>, (Jag minns en benediktin

- 
men han var filosofiprofe5ssl! 

- 
som för sju år sedan här i Rom redo-

visade helt andra erfarenheter från Kina: hjärntvätten var något fruktansvärt,
man kunde knappast alls stå emot den, och i varje fall gällde det att inte ge

upp på en enda punkt, då rasade hela huset samman. Jag minns också att
jag gick ifrån honom icke övertygad: han fr;refoll inte vilja eller inte kunna
skilja mellan absolut och relativt. Detta förmodligen inte av intellektuella
utan av emotionella orsaker: han verkade rädd att släppa det minsta av vad
han en gång införlivat med sitt religiösa jag, radd för att revidera något,
rädd för att förödmjuka sig.) Van Melckebeke säger, >Det går mycket riktigt
inte att stå emot. Jag var anklagad på tjugoen punkter, och jag erkände nit-
ton. Men det var sant 

- 
jag hade g.iort det och det, hjälpt kinesiska präster

som var anklagade av regimen, och så vidare. De som anklagade och dömde
mig var alldeles logiska; de hade ntt, frät sin utgångspunkt. Men jug *pp-
levde inte hjärntvätten som destruktiv; jag höll benhårt fast vid två punkter,
och bara wå: min tro på Gud, och att jag inte fick förråda någon människa.
Det räckte.>

En episod från fängelsetiden. Van Melckebeke fick vistas, i veckor, kanske
månader, naken i en håla där han inte kunde stå upprätr. Förhören var de
enda avbrotten. Där konfronterades han med en präst från sitt stift, som levde
under samma fcirhållanden. Denne anklagades bland annat för att ha infört

"Marialegionen> i stiftet. Han erkände denna ,rförbrytelse>. Men van Melcke-
beke ville ta skulden pä sig biskop var han ansvarig for hela stiftet,
och han hade givit sitt tillstånd i laga ordning. En broderlig dispyt utbröt om
vem som skulle göras ansvarig för det hela. Efter en stund avbröts den av
förhörsledaren, som inte kunde behärska sin rörelse: >>Det måste jag drligen
såga, att en sådan dispyt vore otänkbar mellan vilka andra som helst dn tvä
kristna!>

Gunnel Vallqui.st

Dagbok från Rom, d.el II, r96j.
Utkommer i höst hos Bonniers.
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pau"" Johannes XXIII har lärt den katolska kyrkan att tala om aggiorna-
L mento - om kyrkans förnyelse i Kristi anda så att hon blir ett effektivt
redskap för Guds rike i vår tid. Konciliets uppgift är att skapa förutsätt-
ningarna för en sådan förnyelse; men det är i sista hand världens 5oo milj.
katoliker, som var och en på sitt sätt skall genomföra förnyelsen i det prak-
tiska livet.

Många är överens om att förnyelsen är nödvändig och att den måste bli
djupt ingripande. Orsaken därtill är bl. a. att samhället radikalt förändrats
och därmed förutsättningarna f.ör kyrkans arbete. De traditionella formerna,
som i många LalI hat sina rötter i medeltiden, fungerar inte och om kyrkan
drömmer sig kvar i det förgångna blir hon allt sämre skickad att fylla da-
gens och morgondagens uppgifter.

De enskilde katoliken kan då med skal fräga pä vilket sätt han berörs
av denna förnyelse och vad kyrkan väntar av honom. Problemet sysselsätter
många och det ges en rad bidrag till dess lösning; det är ju mänga aspekter.
En är hur själavården skall utformas för att fungera i vårt samhälle och den

aspekten behandlas i Seelsorge zttischen geitern und. rnorgen (Freiburg 196r)
som utgivits under ledning av dr Alf ons Fischer. Ur detta arbete har
en del synpunkter sammanställts här nedan. I sina konkreta förslag tar det
naturligtvis sikte på kontinentala förhållanden och är därfor inte direkt till-
lämpligt på Sverige. Men det har ändå sitt givna intresse, emedan det ger
uttryck åt en grundsyn på kyrkans liv och arbete, som äger sin giltighet oav-
sett hur situationer och miljiter skiftar.

Ut ur gbettot

Det fanns en tid, då kyrkan var kristallisationspunkt för allt liv i värl-
den. Men idag d,r det inte så. Kyrkan lever i ett ghetto och vi måste konsta-
tera att det finns en stor klyfta mellan prästen och världen, mellan försam-
lingen och vanlig mänsklig gemenskap, mellan kyrkan och mänskligheten.
Livsstilen i världen formas inte längre av kristendomen.

Att så är fallet visar den allmänna sekulariseringen inom yrkesliv och eko-
nomi, konst, litteratur och politik, film och radio, kroppskultur och mode,
nöjes- och fritidsliv, undervisning och familjeliv. Gud har ersatts av världs-

76



tiga,iaor,aren,^^"::::;":,:::::;'::::,,^^åmkridandsn ju,.
ning och välstånd.

Att livsstilen inte formas av kristendomen visar även den moderna män-
niskans kollektivisering. Vi lever alla i en >omvärldens diktatur)> som utövas
framför allt av de raffinerat organiserade massmedia: film, television och il-
lustrerad veckopress.

Detsamma visar det antiintellektuella draget hos mänskligheten idag. Vi
tycks stå vid slutet av förnuftets tidsålder och upplever de irrationella kraf-
ternas uppror. Människorna har blivit övermättade på teorier och de låter
sig ej längre imponeras av ett fiiosofiskt eller ett teologiskt system.

Av dessa iakttagelser kan man dra den slutsatsen, att kristendomen har
förvisats till några öar i folkhavet. Den alltjämt levande och lidande Kristus
står bunden och skenbart maktlös inför en gapande massa liksom en gång
på terrassen inför Pilatus.

I den situationen är det en uppgift på liv och dod för kyrkan att bryta
isoleringen. Kyrkan måste åter få möjligher att möta människorna dar de
arbetar, lever och älskar. Vi kan inte isolera någon från hans värld. Det
gäller därför att integrera kristendomen i en ny civilisation. Kyrkan måste åter
bli >'sakrament>, dvs. Kristi synliga nåmaro i världen.

Kyrkans behov täcks dock inte av stora organisationer, som lätt blir själv-
ändamål och sliter ner prästens krafter, när han försöker hålla dem vid liv.
Idag krävs ett stort missionsuppbåd för att erövra 

- 
inte nya områden i

Afrika och Asien - 
utan en ny civilisation som för övrigt håller på att breda

ut sig över hela världen. Kyrkan måste ut ur ghettot och in i världen; men
arbetet i vädden vilar på lekmännen, ty de lever i världen. I dag måste
prästen avstå från en stor sektor av själavården åt lekmännen.

Prästen å sin sida står inte i världen man han är till för den. Han skall
vara vågvisare och lärare för de troende; det förutsätter att han känner värl-
den. Han måste leva sig in i dess fOrhållanden. Han måste känna de hotade
områdena, de kulturella och ekonomiska problemen. Han måste kunna göra
sig fri från traditionellt gods som är dött och inrikta sig på Guds rikes verk-
liga behov. Men prästen får inte komma till människorna med ett nej till
den jordiska verkligheten utan med en förtröstansfull öppenhet, som inte en

sekund tvivlar pä att mänskligheten idag kan tjäna som material för in-
karnationen. Prästens >mod till världen> är förucsättning för ett fruktbärande
arbete i världen från lekmannens sida.

Le k mannaap o s t olat e t s or ganis ation

Lekmannens apostolat har wå sidor: en organisatoriså som är inriktad på
att bygga upp kristna institutioner mitt i en avkristnad värld och en direkt
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nzissionerande som eftersträvar ett personligt möte med människorna utanför
kyrkan.

Utan wivel sysselsätter vi oss idag mycket med frågan om vi skall skapa
institutioner som är direkt uppbyggda efter trons måttstock eller ej. Bör det
finnas katolska fackföreningar, skolor, sjukhus, hjälporganisationer, tidningar
osv. eller skall katolikerna i stället arbeta tillsammans med andra och verka
som surdeg?

Det torde vara lämpligt att gä en medelväg, dvs. sammanf.ora katolikerna
i starka gemenskaper som arbetar inom de allmänna organisationerna. Alltså:
katolskt fackföreningsfolk men inte till varje pris katolska fackföreningar; ka-
tolska systragemenskaper men inte alltid och överallt ett katolskt sjukhus;
katolska akademikerföreningar och katolska studentföreningar men inga ka-
tolska universitet; en ring av katolska journalister men inte utan vidare rent
katolska dagstidningar.

Sådana sammanslutningar av aktiva kristna inom olika områden måste le-
das av lekmän, eftersom de är experter på sina respektive områden. En präst
kan väl ge de grundläggande teologiska och filosofiska principerna men för
övrigt skall han vara återhållsam.

När det gäller frågor av mera allmän art t. ex. föräldrarätt, kampen mot
smuts i pressen o. dyl måste man f.örf.ara på etr annat sätt, dvs. skapa orga-
nisationer som företrdder de kristna intressena. Den enskilde är maktlös inför
trycket från den allmänna opinionen liksom fuän byåkratin. Kristna orga-
nisationer i det världsliga samhället skall samla de kristna krafterna, vara
inflytelserika argan, vilka så långt det är möjligt bidrar till att återupprätta
Kristi rike bland människorna inom alla samhällsgrupper genom att före-
träda en fast grundad åskådning och övertygelse.

Dessa organisationers uppgift är inte i första hand personlighetsdaning utan
miljöpåverkan. Ällt arbete som exempelvis religionslärare utför i skolorna är
förgäves om inte kristna organisationer förmår skapa en sådan atmosfär i
världen att även en ung människa utan speciella anlag för heroism kan hålla
de tio budorden. De kristna organisationerna måste i första hand arbeta för
social rätwisa, rättvis lön, en äkta arbetsetik, sunda bostadsförhållanden, sjuk-
och åldringsvård, för en rätt ordning när det gäller egendomen och alldeles
särskilt för en kristen utformning av äktenskapet och familjelivet. Här 

-mitt i lekmännens värld 
- 

gär kyrkans frontlinje.

D e kr'is tn a or gani.s ation erna t a er k t am b e t s orur åd e n.

Bland de områden av det sociala livet, där den kristna insatsen skall utföras
är fciljande särskilt viktiga.

r. Politiken. Vi * of.ta benägna att betrakta politiken som ett smut-
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sigt hantverk och överlämnar den gfuna ät andra. Detta är felaktigt. Tvärtom
måste katolikerna veta sig vara förpliktade att på ett ansvarsmedvetet sätt ta
del i det offentliga livet, dvs. försöka bli invalda i de lokala, regionala eller
hela staten omfattande representationerna. Dessutom bc;r de uppmärksamt
följa den verksamhet som de av dem valda ombuden utövar. De skall vidare
intressera sig för aktuella lagförslag och slutligen i personliga samtal propa-
gera f.ör sunda politiska åsikter utan att låta sig bindas av partipolitisk trång-
synthet.

z. Samhällsekonomin. Detta område är speciellt viktigt från både
politisk och religiös synpunkt. Sedan lång tid tillbaka försöker antikristna
element att f.ä fackf.öreningsrörelsen i sin hand. Den kristne arbetaren har å
sin sida undvikit att kämpa om nyckelpositionerna. En kristen insats kan dock
bli framgångsrik; det visar förhållandena i Belgien och Frankrike, där de
s. k. jocisterna länge haft stort inflytande. I Amerika är gruppen kring Catbolic
rYorker ganska betydelsefull. Även pä andra håll i världen behövs samman-
slutningar av katolska arbetare som studerar, sprider och arbetar fc;r kyr-
kans sociallära. Den kristna arbetarrörelsen eftersträvar social rättvisa och vill
inte tillåta att kampen för arbetarnas rättmätiga krav är en uppgift som

antikristna organisationer har ensamrätt på. Även den arbetarc som står långt
från kyrkan måste få känna att kvrkan erkänner hans rättigheter, skyddar dem
och arbetar för dem med all kraft.

3. Landsbygden. Den katolska landsbygdsrörelsen har gjort sina

största insatser i Amerika. Bosättning, föreningsväsendet på landsbygden, skol-
ning av jordbrukarungdomen, omsorg om de i lantbruket verksamma kvin-
norna och flickorna, kulturarbete på landsbygden 

- allt detta il f.rägor, pä
vilka också ett svar måste ges utifrån det kristna ansvarstagandets synpunkt.

4. Intellektuellt arbete. I alla länder kan man iakttaga katolsk
aktivitet vid universiteten. Det är viktigt för kyrkan att vata allsidigt repre-
senterad inom det intellektuellt ledande skiktet och att delta i kulturdebatten
genom sina egna företrädare, sorn är medvetna om sitt katolska ansvar och
sin kallelse. Val kanda är de katolska lårar- och lärarinneförbunden, juris-
ternas Thomas Morus-gillen och läkarnas Lukas-gillen. Mycket återstår att
göra, särskilt bland ämbetsmännen och de naturvetenskapligt-tekniska fack-
männen.

5. Kultur. Vad man i traditionell mening kallar kultur utövar inte
iängre någon stark dragning. Andra ting har börjat fylla människornas fri-
tid, skapa atmosfären i livet och forma den allmänna opinionen. Vi har
ännu inte något uttryck för detta nya men vi kan beskriva det: film, TV,
press, reklam och turism. Just dessa områden har vi förbisett alltför länge. Vi
har försummat att i rätt tid vinna inflytande där, men det är utan wivel en
kristen plikt att arbeta även inom dessa områden av samhällslivet.
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6. Eamil jerörelsen. Det finns en större fara för Guds rike än att
förvärvsarbetet sekulariseras och det är famiijens sekularisering. Att återupp-
rätta och hålla vid liv den kristna familjen är viktigare än allt annat.

I detta sammanhang må man erinra om MPF 
- 

Mouvement pastorale
familiale 

- 
i Belgien och den stora gruppen kring den franska familjetid-

skriften L'Anneau d,'Or, Den belgiska och franska familjerörelsen har ingen
strängt konfessionell inriktning. Den är öppen f.0r alla 

- 
bade för prak-

tiserande kristna och andra. Men de förstnämnda får en specialutbildning,
som är avpassad efter deras behov och så utformad att den gör lekmännen
skickade för ett ansvarsmedvetet apostoliskt arbete. Denna nya typ av apostolat
Ieder verkligen kyrkan ut ur det sakrala rummets ghetto. Det griper näm-
ligen tag om människan i hennes genuina intressen; det erbjuder bl. a. prak-
tisk hjälp i form av understöd vid bostadsbygge, tillsyn av barn över vecko-
slut och på kvällarna, hjälp vid familjefester eller vid olycks- och dödsfall.

Mil,jainsats

De stora katolska lekmannaotganisationerna är avpassade för en insats av
en viss typ. Deras uppgift är att skapa inflytelserika block, som företräder
de kristna intressena, att varna Guds anspråk i och inför världen.

Den andra aspekten på den katolske lekmannens apostolat är vad man
skulle kunna kalla detaljarbetet, att återvinna dem som avfallit, att ta del i
det egentliga evangelisations- och missionsarbetet.

Detta arbete förutsätter en insats i den miljö där katolikerna lever och
den insatsen skall lekmännen göra. De kan öppna sin miljö för nåden. Att få
personlig kontakt människa från människa dr idag en mycket viktig uppgift.

På det världsliga planet har sedan r7g2 borgare och senare >proletärerna>

ryckt upp i de positioner som tidigare innehades av adeln. Något motsvarande
har inte skett i kyrkan. Det beror inte på att det är omöjligt ur principiell
synpunkt; de katolska furstarna hade en gäng i tiden omfattande rättigheter
just som lekmän. Tredje och fjarde ståndet har emellertid inte avancerat
längre i kyrkan än till vad som hövligt kallas "lekmannamedhjälpareu.I morgon är prästens ställning en annan an igär och idag. Han kommer
inte att utan vidare räknas till det högre, privilegierade skiktet i samhället.
Vare sig biskop eller präst måste han se som sin uppgift att yara en anspråks-

lös tjänare infrir Gud och människor. Den sedan årtionden mir,Cosamt på-

gående uwecklingen av lekmannaansvaret betyder slutet för en ensidigt hier-
arkisk syn på kyrkan. En dag kommer vi inte att använda uttrycket >själa-

sörjare> som synonym för präst. Präst och lekman har även i framtiden
skilda uppgifter men båda kommer att pä sitt sätt vara själasörjare. Det får
i sin tur pätagliga konsekvenser för själavården. Prästen i en församling kom-
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mer i många f.all att nå sina församlingsbor på indirekt väg: de minsta och

de yngre barnen genom ingående samtal med de unga föräldrarna; skolbarnen,

särskilt de som skall gå till sin första kommunion, via föräldrarnas under-

visning; ungdomen genom religiöst och kateketiskt utbildade lekmän; de som

bor långt borta via lekmannasjälasörjare i kvarter och på arbetsplatser; ny-

inflyttade, sjuka och gamla med hjälp av en besökstjänst; de som vill kon-
vertera genom en ny, för morgondagens uppgifter avpassad fadderinstitution.

De synpunkter, som här sammanställts har som mål att på ett väsentligt
område aflpassa kyrkans arbetssätt efter vår tids förhållanden. Synpunkterna
ger konturer åt ett ganska revolutionerande program 

- 
ingen är längre ka-

tolik "för sig själv>; men många torde utan vidare inse att programmet är
riktigt och realistiskt. De områden av världen är både få och små, där den

enskilde katoliken inte kan bli påmind om ncjdvändigheten av en samlad in-
sats, i vilken alla har sin uppgift i helheten. Snart sagt ingenstans är kristen-
domen den självklart accepterade sanningen i en sluten miljö, där det kyrk-
liga livet fungerar efter traditionellt mönster. Och på många häL| är trycket
hårt från nyhedendom och materialism. Vi lever i förkonstantinsk tid.

Egentligen är det här skisserade programmet mycket gammalt. Den ty-
piska prästkyrkan, där endast prästen är aktiv och lekmännen enbart pas-

siva, är en ganska sen företeelse. Den finns naturligtvis inte i Nya testa-

mentet och ju mer man fördjupar sig i den äldsta kristenhetens liv dess kla-
rare blir det, aft kristen och vittne, kristen och missionär, nästan är identiska.

Det är urkristendomens sätt att leva sin tro, som dagens kristna uppmanas
att återuppliva. Formerna är givewis avpassade efter vår tid men anåan dr

densamma.

Det behöver inte sägas, att denna kyrkans aggi.ornamento inte kan genom-

föras bara med hjälp av ett konciliebeslut. Det väsentliga skall ske i den
enskilde katolikens liv, i hans sätt att vara katolik.

Srig Lindholn't
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BARNANSIKTET I SVETTEDUKEN

Kastanjeträdens oas

inom Karmels höga murar.

Ett ansikte kringgärdat

av vissna rosor och liljor.

Kärlekens öppna hand

förseglad av fromt vax.

Girlander kring ett naket kors.

Glitter över avgrunden.

I själens föhnvind

har alla tårar sinat.

Den späda, vita kroppen

har förvittrat inifrån.

Brännoffret är fullbordat.

Herren, din Gud, är en förtärande eld.

(Lisieux)

lngeruar Leckius
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KAROLINERNA OCH DEN
KATOLSKA KYRKAN

J J nder de karolinska kungarnas tid blev den svenska arm6n lutherskt
\J renlärig. De infödda officerarna hade sedan barnsben uppfostrats i den
evangeliska kyrkans lära, och de utländska officerare, som värvades i armdn
och var av reformert eller katolsk tro, blev strängt efterhållna av myndig-
heterna.

Två exempel härpå kan anföras för att visa hur kraven på renlärighet
skärpts sedan Trettioåriga krigets dagar. Ätten Douglas' skotske stamfar,
Robert Doug.las, avancerade till fältmarskalk i Karl X Gustavs armd
men fick röna mycket obehag för sin kalvinistiska tro. Lutherska präster
sökte förgäves omvända honom, sina gudstjänster fick han hålla i avskildhet
i sitt hem, och de reformerta skrifter, som han sökte trycka på egen bekostnad,

blev forbjudna.
Under Karl XI:s tid tjänstgjorde en irländsk katolik, Thomas

MacNamara, som fänrik i den svenska arm6n. Han deltog i det skånska
kriget och kunde darför påräkna vissa hänsyn av den svenska kungen. Är
169o tjänstgjorde han vid ett kompani av Tyska livregementet till fot, som
låg i garnison i Halmstad. I augusti skrev regementets chef Carl Gustaf
Rehnskirild till kungen och berättade att MacNamara fått permission att bege
sig till Köpenhamn, där han som katolik kunde mottaga sin kyrkas sakra-
ment. Från den danska huvudstaden skrev irländaren till Rehnskiold och bad
om avsked för att återvända till sitt land. Inte långt efter MacNamaras
avgång bestämde kungen, att endast goda protestanter i fortsättningen skulle
få tjänstgöra vid de svenska garnisonstrupperna. Alla katoliker skulle omgå-
ende förflyttas till de svenska regementena i Tyskland. Det var både religiösa
motiv och nationella säkerhetssynpunkter, som låg bakom detta beslut. För-
utom katoliker var också danskar, norrmän och andra >främlingar> ute-
stängda från svensk krigstjänst.

Sverige bedrev en aktiv utrikespolitik, och många officerare och ciVila
vederlikar kom därigenom i direkt kontakt med den katolska kyrkan utom-
lands. Hur reagerade de inför mötet? Rent allmänt kan först konstateras att
de båda kyrkorna i flera avseenden liknade varandra. Efter sin ekonomiska
svaghetsperiod under reformationstidevarvet hade de svenska församlings-
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kyrkorna nu återtagit sin ställning som religiösa och kulturella kraftcentra i
socknarna. Kyrkoherden uppträdde som sin församlings myndige talesman
inför statsmakterna och Gud. Den nyorganiserade sockenstämman anknöt till
sin medeltida föregängare. Det kollektiva kyrkolivet höll sig kvar i sina
gamla former. Traditionen från katolsk tid fortlevde på många sätt: i det
starka fromhetsdraget i förkunnelsen, i de medeltida bönerna och i de många
helgonnamnen, som förbands med arbetslivets dagar på bondgårdarna.

Regementsprästen och biskopen Jesper Swedberg besökte fu fi84
det katolska Frankrike. I sin nyutgivna intressanta Leuerruesbeskrianing (i ur-
val och med inledning av Inge Jonsson, Natur och Kultur 196o) kritiserade
Swedberg hårt den politiska katr:licismen men hade samtidigt mänga vackra
ord att säga om de katolska vårdanstalterna, särskilt Hötel Dieu, det största
sjukhuset i Paris: >så behagade det mig över alla måtto att där var en så

kristelig omvårdnad om de elände och fattige>. Han såg förnäma män och
kvinnor >uti ringa och gemena kläderu f.ötratta barmhärtighetsverk mot dessa

sjuka och eländiga, som de plockade upp i gator och gränder, inte bara sitt
eget lands folk utan också vilt frdmmande, ja, judar, turkar och hedningar,
arabet och greker.

Och Swedberg tillägger: >Vad detta angår om de fattigas skötsel och om-
vårdnad i Paris, är min mening som den helige aposteln Paulus var: Pröver
all ting och behåller det gott är.>> Han behandlades med all hövlighet av
katolikerna, men ogillade den livliga handel som förekom om söndagarna vid
gatu- och krambodar alldeles utanför kyrkans stora dörr. Samma oskick upp-
täckte han också utanför de lutherska kyrkorna i Elsass, och han suckar över
hur illa de flesta lutheraner förstår Luthers ldra. I Mannheim besökte han en
kyrka, Templum Concordiae, där lutheranerna, de reformerta och katolikerna
ömsevis förrättade sin gudstjänst. Den lutherske kyrkoherden höll just pä att
polemisera i fräga om läran med sin reformerte ämbetsbroder, vilket Swed-
berg ogillade: >Dårskap. Mycket göra, litet uträtta. Mycket skriva, litet
gagna.>>

De karolinska off.icetarna reagerade helt naturligt på skilda sätt inför den
katolska kyrkan. Delvis sammanhängde detta med det sätt på vilket de kom
i kontakt med den. Om de endast stannade nägra dagar i katolsk miljö, var
de i allmänhet mera oförstående och kritiska gentemot kyrkan än om de
vistades i katolska länder under någon längre tid.

Två nyutkomna karolinska dagböcker kan illustrera denna sak. I sin Rera
till Ny Saeri.ge (Natur och Kultur, ry62) - 

den första svenska boken om
en Amerikafard 

- 
berättar fortifikationsingenjören Per Lindeström,

hur hans skepp Örnen under dåligt väder måste söka nidhamn på Kanarie-
öarna. Han och det övriga befalet ombord blev mycket väl mottagna av den
spanske guvernören, men de katolska munkarna gjorde många försök att

84



Karolinerna och d.en katolska kyrkan

lönligen tvinga sig på dem, klagar han. Munkarna sökte vinna dem åt sin

kyrka genom att yisa dem deras religions härlighet i klostren. När inte detta

lyckades, sökte de gifta bort dem med sköna och rika spanjorskor för att på

detta sätt ,bedraga' dem till att antaga den katolska religionen. Lindeström
berättar om dispyter med munkar som vittnat om att han var väl hemma-

stadd i Luthers katekes, men hans skildring av de katolska missionsförsöken
är en märklig blandning av okunnighet och fruktan.

En annan fortifikationsofficer, den berömde Erik Dahlbergh, reage-

rade på annat sätt inför den katolska kyrkan under sin långa resa genom

kontinenten till Rom under r65o-talet. Efter en >härlig, ljuvlig och lustig>
resa på Donau till Regensburg och lVien gjorde han ett allvarligt försök att
företa en pilgrimsfard till Jerusalem. Sin resa anträdde han tillsammans med

en karmelitmunk, pater Ambrosius del Vedo, >en portugis och åldrig from
man>. De trängde ett stycke ftam i Ungern men måste sedan vända på

grund av det rurkiska motståndet.
Efter återkomsten begav sig Dahibergh till Venedig, där han gjorde ett

nytt misslyckat försök att. nä det heliga landet. Denna gång reste han till-
sammafls med en del munkar och andra pilgrimer. Själv var han klädd i en

pilgrimsdräkt av svan lärft, stav, hatt samt bälte >med musslor besatt,
och skor.

Dahlbergh fortsatte nu till Rom. där han fann den abdikerade drottning
Kristina före sig. Han slöt sig till hennes följe för att få se många helge-
domar och rariteter i den heliga staden. Bland dem nämner han som den
förnämsta >att kyssa apostlarna Petri och Pauli huvudskallar, som uti kyrkorna
S. Pietro och Maria Maggiore uti altaren finnas förvarade och mycket sällan
framvisas". Dahlbergh reste runt i hela Italien, besökte kyrkor och anteck-
nade katolska underverk och seder utan att någon gäng t&f.asa sig eller
citera doktor Luther. Det är en ung konstnäf som berättar, och över dessa

sidor om Italien och den heliga staden vilar värmen och det klara solljuset.
Dahlbergh hade inte många likar. De flesta karolinska officerare, som

bara tillfälligt eller under brinnande krig kommit i kontakt med andra folk,
ställde sig awisande till det katolska väsendet. De var ju uppfostrade i en
enkel och uniform tro, vars främsta bud var att frukta Gud och lyda kungen.
Lydnaden för envåldskungen var en religiös plikt, som prästerna inte upp-
hörde att förkunna.

Karl XI var själv en trogen son av den lutherska kyrkan. Genom sin kyrko-
lag av fu ft86 ville han åstadkomma samma styrka och enhetlighet inom
kyrkan, som han redan genom indelningsverket lyckats skapa inom försvaret.
Kyrkolagen gav honom en styrande makt över kyrkan och möjlighet att på
alla områden ingripa i församlingslivet Kungen blev kyrkans högste väk-
tare, och de myndiga biskoparna bOjde sig för honom.
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Ingen svensk kung har med större nit arbetat för ett likriktat kyrkoliv.
Den kyrka han ledde var en kämpande kyrka. Disciplinen och kyrkotukten
uppehölls strängt. Den som vägade förkunna en awikande tro eller kon-
vertera till katolicismen dömdes till landsflykt eller livslångt fängelse. Den
var också en missionerande kyrka. Kungen antecknade i sin dagbok varje gång
någon person av främmande trosbekännelse omvände sig till >den Ätta Ia-
ranr'. Han var alltid närvarande när de nya församlingsmedlemmarna upp-
togs i kyrkan 

- 
antingen det nu rörde sig om en skara judar och judinnor

eller en katolsk präst. Kungens kyrka var också en triumferande kyrka, som

slog hårt vakt om reformationens minnen. Hundraårsdagen av Uppsala mötes

beslut firades i februari 1693 med gudstjänst, klockklang och salut av 36o
kanoner från olika delar av huvudstaden. I en glad taffel för rådsherrarna
och biskoparna pä slottet firade kungen minnet av denna stora seger över

"den påveliga falska ldranrr.
Sommaren 1683 trdngde en turkisk här på 2oo ooo man in över Öster-

rikes gränser. Den skar av förbindelserna norrut och började belägra \7ien.
I sin nod vände sig kejsaren Leopold I med bön om hjälp till de europeiska
furstehusen, och påven Innocentius XI förkunnade korståg mot de otrogna.

Överallt tycks man ha förstått att I7iens fali skulle öppna dörren för
kristenhetens fiender i Europa. Kejsarens och påvens upprop vann anklang.
Kurfurst Max Emanuel av Bajern var den förste som anmälde sig. Sedan

följde furst von rValdeck med franker och schwabare. Kurfurst Johan Georg
av Sahcsen infann sig med en annan kontingent. Spanien bidrog med pengar
och Polen med trupper.

Också Karl XI av Sverige fick uppmaning att ingripa i de fortsatta stri-
derna mot de otrogna turkarna. Kungen var alltid ovillig att of.f.ra trupper
på slagfältet. Trots detta och trots sin negativa inställning till katolicismen
beslöt han att ställa r 5oo man till kejsarens förfogande i kampen mot >arv-

fienden>. Konventionen härom undertecknades i maj 1686. Truppen upp-
sattes i de svenska provinserna Pommern och Bremen, och befälhayate vat
den berömde generalen Otto l7ilhelm von Königsmarck.

Det finns alla skal att dröja vid svenskarnas deltagande i detta sentida,

europeiska korståg. På samma sätt som de protestantiska och katolska
furstarna wingades att samarbeta inför det gemensamma hotet, kom de del-
tagande officerarna till en bätre förståelse av varandras lära och guds-

tjänstliv.
Redan i krigets begynnelseskede hade enskilda karolinska officerare er-

hållit permission för att bege sig till den österrikiska fronten, där de tog tjänst
i den kejserliga arm6n. En av de första som avreste var den unge fortifika-
tionsofficeren Carl Baltzar von Dalheim, som med berömmelse
deltog i striderna kring N7ien fu 1683. Mänga år senare skulle han segerrikt
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leda en annan avvärjningsstrid av samma slag. Det vat är t7t9, når han
kastade de ryska galärtrupperna tillbaka vid Södra Staket och därmed räd-
dade Stockholm från att falla i fiendens händer.

En annan svensk fortifikationsofficer, Georg Rimpler, ledde som-

maren 1683 de febrila skansarbetena kring Ifien. Han stupade i augusti -en bland många av l7iens tappra försvarare som föll under dessa ödesmå-

nader.

I september bröt en europeisk hjälphär under den polske kung Johan
Sobieskis leduing genom de turkiska linjerna vid Donau och trängde fram
längs Kahlenbergs bergrygg. Segern var fullständig. Turkarna utrymde sitt
läger och drog sig för denna gång tillbaka till Ungern. Många svenska offi-
cerare skulle deltaga i de fortsatta hårda striderna mot turkarna under 168o-

talet. En del av dem skulle återvända hem rika på krigserfarenhet och ära.

Åndra valde att för alltid stanna kvar utomlands.
Under dessa år förekom det att en del karolinska officerare övergick till

den katolska tron, och troligen kan nägra av dessa omvändelser föras tillbaka
till upplevelserna under korståget mot turkarna. Några av dessa konver-
titer nämner Carl Bildt i sin breda skildring av Birgitta-hospitalets öd.en un-
der r6oo-talet (i Historisk Tidskrit't 1895), och Ernst Nygren ger oss en rad

nya namn i sin förnämliga uppsats om Birgitta-hospitalet i Rom i dess slut-
skede (i Fe.rtskriften till Bernhard, Ka.rlgren r91il.

De svenska officerare, som blev katoliker under den karolinska tiden, hade

ingen väg tillbaka till hemlandet. För dem gällde Mästarens ord: >Jag kallar
dig bort." De måste lämna sin släkt och sin tjänst, deras förmögenhet blev
konfiskerad, och i friimmande land fick de bryta sin bana. Deras öde tecknas

kort och träffande i Svenska adelns attartavlor, där det om en av dem heter:
,tog avsked, reste utrikes och blev katoliku.

En av dessa var Johan Henning Neumeyer, som stred i Karl X
Gustavs arm6 i Polen och fu fi77 som överstelöjtnant förde befalet över en

skvadron av Västerbottens regemente i sjöslaget vid Kjöge bukt. Efter kriget
tog han avsked, övergick till katolicismen och förekommer år 169o som

officer vid det pävliga gardet i Rom.
Det är möjligt att Neumeyer fått inspirationen till sin övergång under

krigstjänstgöring utomlands. Så var åtminstone fallet med löjtnanten E r i k
S c h n a c k, son till kammarrådet Peter Schnack, som tjänstgjorde vid gene-

ralen Nils Bielkes regemente i Holland åi 1688. Samma år blev han katolik.
Han avancerade med tiden till överste i kejserlig tjänst. En gäng är t7o4
fick han tillstånd att besöka sin far i Stockholm.

Kaptenen Kaspar Dref ling hörde också till dem som övergick un-

der r68o-talet. Är 169o vistades han som hjälpsökande i Rom. Han var då

gift och hade fem barn. I den heliga staden möter vi samtidigt en annan
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svensk konvertit, Peter RantzauBielke. Han hade övergått i Köln
och deltagit i *ä fälttäg >rför den katolska kyrkans skull>. Nu bad han om
en ny militär tjänst. Han förklarade att han ville slåss mot turken.

Ett människocjde möter vi i de korta data över Johan Vilhelm Du-
v a I l, son till överstelöjtnanten och landshövdingen Jakob Duvall. Han blev
student i Uppsala är fi77 men >reste utrikes och blev katoliku. Hans för-
mögenhet konfiskerades av kungen, och sitt dopnamn Lorcntz ändrade han
till Johan Vilhelm 

- 
kanske f.ör att inte kompromettera familjen. Han kon-

verterade i Paris fOr Ludvig XIV:s biktfader, pater Lachaise, och tjänst-
gjorde en tid som ryttmästare i ett franskt regemente. Senare övergick han i
kejserlig tjänst och deltog i striderna mot turkarna.

Nya konvertiter skulle följa under Karl XII:s tid. Bland dem var kor-
netten vid Sddra skånska kavalleriregementet, Edvard Vinquist, som
deltog i det polska falttåget. Han fick avsked är ryo7 och blev upptagen
i den katolska kyrkan i kapucinernas kyrka S:t Honorö i Paris. Fredrik
Vilhelm Meijerfelt, en brorson till generalen, var också kornett vid
ett kavalleriregemente. Han blev trllfängatagen av ryssarna i slaget vid Pol-
tava är r7o9 men lyckades fly. Efter resor i Västeuropa blev han omvänd
av kardinal Sacripante. Ar qfi sökte han anställning i den österrikiska
armdn. Under kejsaren tjänade också två andra svenska karoliner och kon-
vertiter: kapten Peter Bergenstedt och sergeant Salomon Bohm.

Vad var det då som förmådde dessa och andra karolinska krigare att dra
bort och övergå till den katolska tron. Carl Bildt, som ägnat så stort intresse
åt de svenska supplikanterna vid Birgitta-hemmet i Rom, ger en rad olika
förklaringar: äventyrslystnad, tillfälligheternas spel, längtan efter påvlig pen-
sion, men förnekar inte de religiösa motiven. Konvertiterna drogs till katoli-
cismens disciplin, auktoritet, mystik och handlingstro, säger han.

En av dessa konvertiter har själv beskrivit sin omvändelse. Det är kap-
tenen vid Upplands tremänningsregemente Johan Utterclou. lag ci-
terar skriften efter Ernst Nygren: >>Efter att i mänga år ha vandrat vatl-
dens vägar men slutligen vidrörd av Gud, den välsignade, drog jag mig till-
baka till eremiternas kongregation, där man dock ej kan leva utan livets
ncjdtorft. Efter tre månader iklädde jag mig ordensdräkten Johannes Döpa-
rens dag rTrg,tillförsäkrad ett årligt belopp av nägra välgörare för att med
en följeslagare enligt denna kongregations bruk leva blott för att tårka pä
min själs välfärd.> Den kongregation han tillhörde var eremiternas på
Monte Luco. Utterclous försakande eremitliv i Franciscus' efterföljelse är,
som Nygren framhåller, en hittills knappast beaktad form av den karolinska
fromheten. Den forne svenske officeren dog hos dessa bröder fu ry34.

De karolinska off.icerare som konverterade ströks ur rullorna och ofta också

ur släktböckerna men får inte försvinna ur vår religiösa historia. De levde i
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en tid, då det krävdes stora offer av den enskilde, som ville slå sig lös ur
det uniforma kyrkolivet. Han fick bryta upp tomhänt, han stämplades som
en förrädare mot sitt land och biev för resten av sitt liv en främling fjär-
ranväga.

Ett sådant karolinskt öde har alltid fängslat mig. Jag tdnket på fortifika-
tionsofficeren Jacob Eldstierna. Han var son till landshövdingen Lars
Eldstierna, en av Karl XI:s främsta militära medhjälpare, och gick själv den
militära vägen. År rTrr hade han avancerat till generalkvartermästare och
ledare för fästningsbyggnaderna i Sveriges tyska provinser. Han var en beläst
och högt begåvad man och hade skaffat sig stor krigserfarenhet under sin
tjänstgöring i den kejserliga armdn i Ungern. Det taiades om att han skulle
bli chef för den svenska fortifikationen. En dag försvann han plötsligt och
oförmodat från sin post. Man väntade Länge pä hans återkomst, men man
hörde aldrig mera av honom. Så småningom spred sig ett rykte att den ogifte
Eldstierna blivit munk i ett cistercienskloster i Italien. Men myndigheterna
vägrade att tro på en sådan uppgift. För dem var han oförklarligen försvun-
nen, och man sörjde honom som död. Alldeles oavsett om ryktet talade san-

ning eller ej, var denna attityd helt i linje med de svenska myndigheternas
syn på de karoliner, som blev konvertiter.

Alf Åberg

lag tror Er vara föga ägnad till rnartyr, och jag skall därför inte råda Er att ut-
sätta Er för faran att göra en feghet för att rädda Ert liv. Hedern och livet äro två
saker som efter vad jag förstår |örtjana att man bemödar sig om dem. Om det skulle
hända Er att förneka eller dölja Er religion, räddar Ni varken det ena eller det
andra, om Ni dätefter skulle råka infinna Er hos mig. Man måste leva och dö som
katolik; om Ni sviker gör ni er ovärdig art vatr- i min tjänst... Kom tillbaka, men
kom tillbaka utan att ha gjort någonting som är lågt eller fegt, och för med Er på-
litliga bevis för att Ni har ievat som eA sann katolik och uppfyllt alla de plikter som
vår romersk-katolska religion älägger oss. Om Ni återvänder på så sätt, skall jag ta
emot Er med gläjde och godhet; även om jag bara hade en bit bröd kvar att ära,
skuile jag med glädje dela den med Er, och jag skulle hellre dö än att jag inte
hjälpte Er.

Drottnit.g Clsristina i brea till en medarbetare i Suerige, t658
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Om religionsfriheten

Frågan om religionsfriheten intresserar
inte minst de amerikanska delegaterna
och deras rådgivare vid konciliet i Rom.
Bl.a. har Jobn Coartney Manay S/ hål-
lit diskussioner med oiika grupper av bis-
kopar, där han belyst religionsfriheten ut-
ifrån amerikanska förhållandeo. Han har
sammanfattat sina synpunkter i America,

3o november ry63, pä följande sätt:
Frägan om religionsfriheten är av

stort intresse för mig både som teolog
och ametikan. Det är den specifikt ameri-
kanska frågan vid konciliet. Genom kar-
dinal Spellman har de amerikanska bis-
koparna gjort en framställning om att
den skulle upptas till behandling och de
är alla beredda att stödja, ja skärpa den
text, som har författats av sekretariatet
för kristenhetens enande.

Två texter som berör religionsfriheten
kommer att presenteras på konciliet. Den
ena dr kapitel fem i schemat om eku-
meniken, den andra är ett längre referat
till samma ämne av bhhop Emile De
Snted,t, Brigge. Det sistnämnda doku-
mentet är i viss mening det mest bety-
delsefulla. Där utvecklas de grundläg-
gande principerna.

Sektetariatet för de kristnas enhet sam-
manställde sitt schema innan Johannes
XXIII publicerat encyklikan Pacem in
terris. Men läran i dekretet är identisk
med läran i encyklikan och i stort sett
finner man två grundläggande principer.
Varje människa har 'jure nariltae rätt till
fri religionsutövning i enlighet med sitt
personliga samvetes bud; denna rätt till-
hör essentiellt människan såsom person
och är uttryck för hennes värdighet. Vi-
dare åt 

- 
som konsekvens av denna rät-

tighet 
- 

alla människor liksom staten
skyldiga att erkänna, respektera och un-
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derstödja denna rätt och göra det möjligt
att fritt utöva densamma.

Fyra skäl anges varför kyrkan skall
proklamera sin lära om religionsfriheten;
alla härleds ur den aktuella situationen i
väriden. För det första är det nödvändigt
att idag framlägga kyrkans sanna lära om
religionsfriheten sådan den har blivit
klarlagd genom teologisk reflexion och
praktisk erfarenhet under senare tid.

För det andra måste kyrkan över hela
världen skydda den mänskliga personens
värdighet och människans grundläggande
rättigheter 

- 
i en tid, då totalitärt ty-

ranni har nästan halva mänskligheten i
sitt grepp.

För det tredje präglas dagens samhälle
av s. k. religiös pluralism. Människor med
olika religion eller med ingen religion
alls måste leva tillsammans i en anda av
rättvisa, fred och vänskap under rättvisa
lagar, som skyddar de mänskliga rättig-
heterna, inklusive rätten till religionsfri-
het. Det är nödvändigt att kyrkan i den
situationen visar vågen till rättvisa och
fred i samhället.

För det f.jfude kan vi numera knyta
stora förhoppningar till ekumeniken. Må-
lsl 

- 
kllrl.rhetens enande - ligger na-

rurligtvis bortom horisonten. Men vi vet
att vägen till detta mäl gär via politisk
och religiös frihet. Därför måste kyrkan
bidnga till att skapa förutsättningar för
densamma. Uppgiften är integrerad i kyr-
kans kalielse, som är att varr. mänsklig-
hetens andliga enhet och att bistå alla
människor att finna denna enhet.

Biskop Emile De Smedts referat be-
handlar de oklarheter och missförstånd
med avseende på religionsfriheten, som är
ett arv från rSoo-talets konflikt mellan
kyrkan och den laicistiska ideologi, vil-
ken härstammar fuän upplysningen och
franska revolutionen. Kyrkan måste även
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idag tillbakavisa den syn på religions-
friheten, som gör gällande att människans
samvete inte är bundet vid någon gudom-
lig lag utan endast vid sådana normer,
som hon skapar åt sig själv. Vidare måste
kyrkan alltjämt tillbakavisa den uppfatt-
ning av religionsfriheten, som bygger på
det felaktiga antagandet, att alla religio-
ner är lika sanna eller lika falska.

Dessa och liknande r8oo-talsideologier,
som alltjämt finns bland oss på ett eller
annat sätt, har förfalskat id6n om reii-
gionsfriheten liksom den missuppfattat
vad som menas med människans värdig-
het. Människan är inte Gud utan Guds
avbild. Han ensam är Herren. Människans
grundiäggande värdighet består i hennes

beroende av Gud allena. Människan är i
egentlig mening fri när hon till slut en-
dast blir ledd av Guds vilja. Från denna
utgångspunkt kan man få en rätt syn på
religionsfriheten.

Som en följd av sin personliga vär-
dighet har människan i sitt sökancie efter
Gud rätt att vara fri frär, allt slags tvång,
vare sig det utövas av andra människor,
sociaia eller politiska institutioner eller
genom lagstiftning. Människan måste vara
fri i sitt sökaode efter Gud; detta är en
gudomlig lag, som är nedlagd i män-
niskans natur och klart angiven i evan-
geliet. Sann religionsfrihet består således

negativt i frihet från allt tvång vad det
gäller människans personliga relation till
Gud och positivt i fri religionsutövning
inom samhället. 

*

Detta är den uppfattning om religions-
friheten, som utvecklas i de tidigare
nämnda texterna. Jag f& min del, fort-
sätter pater Murray, måste omedelbart er-
känna, att jag inte finner den vara till-
räcklig även om jag trot att det som sägs

är sant.
Man måste göra klart för sig att kon-

ciliet är skyldigt att fixera innebörden av
begreppet religionsfrihet i det kristna
språkbruket, att definiera och beskriva

dess fulla innebörd och mening och göra
det på ett sådant sätt att alla kristna,
katoliker som icke-katoiiker, är överens
i vad gäller det väsentliga innehåilet.

Schemats intention är pastoral och eku-
menisk. Därför försöker det definiera den
attityd, som katoliker bör inta mot sina
medkristna och mot alla människor.
Denna attityd är grundad på den katolska
läran om frihet för den kristna trosakten.
Gud vår Fader talade fritt sitt ord om
frälsningen genom Jesus Kristus, vilket är
ett ord av sanning och kärlek, en inbju-
dan till personlig gemenskap mellan män-
niskan och den levande Guden, som är
Fader, Son och Helig Ände. Guds otd
talades fritt och människorna skall fritt
ge sitt svar. Detta är en akt av personligt
ansvar. Ingen människa Ifu ätaga sig an-
svaret för någon annan.

Åvgörandet för eller emot Gud måste
vara personligt. Därför får ingen män-
niska och framföt allt ingen kristen ut-
öva något tvång, fysiskt, moraliskt eller
legalt, på någon människa. Det skulle
innebära en kränkning av den gudomliga
lagen om frälsningsekonomin, vilken
innebär att människan måste mottaga
Guds oåd fritt eller annars inte alls.

Den kristne är alltså skyldig att inta
en attityd av respekt och vördnad gent
emot andra som inte delar hans ffo. Detta
är inte religiös indifferentism; man får
inte utgå frän att sanning och lögn är
likvärdiga inför Gud. Däremot måste man
respektera den mänskliga personens vär-
dighet och friheten i den akt som den
personliga religiösa avgörelsen innebär.

Ållt detta är fullständigt klart, konsta-
terar pater Murray. Men de tidigare an-
förda dokumenten går även in på ett an-
nat område som är mycket svfut. Reli-
gionsfriheten är en tättighet vilken utövas
i ea samhälle, som är politiskt organi-
serat, som får sin struktur av en laglig
ordning och som styrs av en vederbör-
ligen konstituerad politisk auktoritet. Här
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börjar svårigheterna. Inom ett organiserat
samhälle kan ingen mänsklig rättighet,
inte ens rätteo till religionsfrihet, utövas
i obegränsad omfattning. Därför är detta
en avgörande fräga: Efter vilka principer
kan religionsfriheten begränsas på ett le-
gitimt och råttfä.rdigt sätt? Konkret ut-
tryckt: Vilka rättsregler skall kontrollera
de lagliga ingreppen på detta mycket de-
likata och känsliga område? Frägan åt
mycket svår att besvara men kan inte
skjutas åt sidan. Religionsfrihet är inte
bara ett moraliskt utan även ett konstitu-
tionellt problem.

Enligt min mening är schemat inte till-
räckligt klart på denna punkt, dvs. då det
behandiar frågan om den sociala och le-
gala begränsningen av rätten till religiös
frihet. Alldeles riktigt fastslår schemat
principen att religionsfriheten i viss mån
måste begränsas, eftersom den utövas of-
fentligt och i ett samhäile. Denna be-
gränsning, sägs det, bör bestämmas av
cornn t ne bonum 

- 
det allmänna bästa

- 
eller av andras rättigheter. Allt detta

är sant men oklart. En hänvisning till
comnutne bonunt såsom utgångspunkt för
en laglig begränsning av religionsfrihe-
ten kan leda till att man åberopar sig på
ruison d'ötat, dvs. att staten ensam skapar
rätt, vilket * en farlig doktrin. Hänvis-
ningen till de andras rättigheter kan inne-
bära förtäckt hänvisning till majoritetens
rättigheter, vilket även det är farligt.

Biskop De Smedts referat ir mera till-
fredsställande när det gäller denna fråga.
Biskopen utgår från den juridiska upp-
fattningen av staten, som Pius XII ut-
vecklade och som Johannes XXIII ytter-
ligare accentuerade i Pacem in terris, Fre-

feratet klargör att det primära i contntane
bonum ar det lagliga skyddet av och stö-
det åt hela raden av personliga rättig-
heter och friheter, vilka tillhör den
mänskliga personen såsom sådan. Därav
.drar referatet den slutsatsen, att en kränk-
ning av människans personliga rättig-
heter, inklusive religionsfriheten, inte kan
försvaras genom hänvisning till comrrune
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bonurn. En sådan kränkning av de per-
sonliga rättigheterna skulle innebära en
kränkning av cornrntune bonurn.

Men jag tror, säger P. Murray, att det
är nödvändigt att gä ett steg vidare, och
nu talar jag som amerikan och ut-
ifrån anglo-amerikansk tradition. Ame-
rikas konstitutionella system är baserat på

två fundamentala principer. För det första
har människan av sin Skapare fått vissa
oförytterliga rättigåeter. För det andra
existerar statsskicket och den lagliga ord-
ningen först och främst för att skydda och
stödja dessa rättigheter.

Dessa båda principer bejakades klart
och rydligt av Pius XII och Johannes
XXIIL Men det amerikanska systemet
rymmer också en annan princip, näm-
ligen att regeringen är lika oförmögen
ztt \ata domare eller medlare i frågor rö-
rande religiösa sanningar som t. ex. rö-
rande konst och vetenskap. Regeringens
kompetens är begränsad till de timliga
och jordiska angelägenheterna bland män-
niskor, som har att leva tillsammans i
rättvisa, fred och frihet. Regeringen
skulle därför handla ultra uires 

- 
ttövet

sina möjligheter 
- 

om den toge sig före
att bedöma den ena religionen som sann
och den andra som falsk. Regeringen
skulle än mera påtagligt handla ubra oi-
res om den med hjälp av lagen ville på-
winga medborgarna nägot slags teologisk
uppfattning, om den genom lag t. ex. ville
bestämma att katolicismen skulle vare. r,a-

tionens religion.
Principen om den politiska auktorite-

tens inkompetens på det religiösa områ-
det är djupt rotad i det lristna Västerlan-
dets politiska tradition. Den hör också
hemma i den katolska kyrkans teologiska
tradition. Leo XIII t. ex. underströk att
den politiska auktoriteten inte har någon
d,el i cura animarum eller i regimen
anirnantm, i själarnas vårdnad och led-
ning. Det är visserligen sant, att traditio-
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nen fördunklades i Europa, till stor del
som en följd av fursteabsolutismens upp-
komst och av unionen mellan tronen och
a.ltaret. Men den äkta traditionen beva-
rades i Åmerikas konstitutionella system.

Åbsolutismen fick aldrig fot där, vilket
varit tiil stor glädje både för kyrkan och

det amerikanska folket. Liksom alla mina
landsmän, både katoliker och icke-katoli-
ker, skulle jag glådjas åt att se denna
princip fastslagen i konciliets slutliga
text om den religiösa friheten. Jag uor
att den representerar något avgörande för
religionsfriheten i samhället. Den kom-
pletterar de teologiska och etiska aspek-
terna på frågan med den politiska.

Biskop de Smedts referat behandlar ut-
förligt ett annat problem, som hör hemma
i detta sammanhang. Det är av teologisk
natur. Sanningen är ju den, att vad som

sags i Pacem in terris med avseende på

religionsfriheten och dess konsekvenser i
förstone syns stå i motsättning till vissa

uttalanden av kyrkan under r8oo-talet,
vilka uttalanden tycks ha förnekat denna
frihet. Referatet behandlar problemet på
det enda riktiga sättet, nämligen genom

att se vad som skett såsom en äkta och
genuin utveckling både av kyrkans lära
och av hennes pastorala omsorg om män-
niskans värdighet och frihet.

Tiil slut vill jag notera, att konciliet
står inför två viktiga frågor. Den första
är pastoral och ekumenisk. Kyrkan har
alltid kämpat för sin egen och sina barns

frihet. Dagens fråga är huruvida kyrkan
skall utsträcka sin omsorg bortom sina
gränser och även skydda friheten för män-
niskan såsom sådan, hon som är skapad

av Gud till hans avbild och återlöst ge-

nom Kristi blod men som lever under ett
massivt hot när det gäiler sin värdighet
och sin ftihet.

Den andra frägan är teologisk. Är det
berattigat att ta upp denna universella
omvårdnad om människans frihet i kyr-
kans lära? Har den någon grund i kyr-
kans lärotradition? Jag tror att svaret

måste bli jakande om kyrkans tradition

förstås på ett rätt sätt, nämligen som ett
tillväxande till en djupare insikt i san-
ningen.

Ny fotm av lekmannaarbete

På sommaren t96z Låmnade James J.
Hogans sin plats i en New Jersey-firma,
stuvade in familjen i en stationsvagn och
for västerut. Han hade anslutit sig till en
grupp lekmän som lämnat en säker kar-
fifu f.ör att arbeta i kyrkans tjänst. Målet
för familjens resa var lnstitute of Lay
Tbeology vid universitetet i San Fran-
cisco.

ILT är någonting alldeles nytt. Det
grundades i juni 196o av P. Eugene R.
Zimmers SJ. Han hade länge arbetat med
frågan hur man skall nå alla de millionet
amerikaner, som antingen håller på att
glida bort från kristendomen eller inte
har någon tro alls. Under några år som
filosofilärare vid universitetet i San Fran-
cisco mognade hans id6er och till slut
kunde han förverkliga dem. Han grun-
dade ILT, där lekmän utbildas för avlönat
heltidsarbete i församlingarna.

ILT väljer sina elever mycket flaga; 
^v8oo sökande godkändes vid de första in-

rädesproven r5. Endast gifta nän som är
minst z8 är gamla och har en katolsk
kollegeutbildning antas. De skali ha er-
farenhet av det praktiska livet och dess-

utom krävs att de varit framgångsrika i
sitt arbete. ILT väljer således män som

vet vad de vill och vad de kan.

Utbildningen vid ILT är ett led i den
katolska förnyelsen i konciiiets anda. Vid
det som Johannes XXIII kallat aggiorna-
mento lägger P. Zimmers mycket stor
vikt 

- 
att göra kyrkan till ett levande

och funktionsdugligt instrument för Guds
rike i vår tid. Pietistiska lekmän, som
dtömmer orn en sentimental präst-med-
hjälparkallelse, har ingenting att göra i
ILT. Ålla som går in i P. Zimmers arbete
vet att det sannolikt betyder hård kamp
och stora ekonomiska risker.
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De som utbildas vid ILT skall vara
brobyggare mellan kyrkan och den mo-
derna världen och visa, att kristet liv är
sakramentalt, dvs. ett tecken på Kristi
frälsande närvaro och Kristi handlande nu
och här.

Utbildningen är avpassad efter denna
målsättning. Vid den religiösa fosuan
läggs stor vikt; så avslutas den 

- 
för att

ge ett exempel 
- 

med S:t Ignatius stora

3o-dagarsreträtt. För övrigt är utbild-
ningen noga planerad och speciellt inrik-
tad på de konkreta uppgifter som väntar.
Ur teologisk synpunkt är den modern och
man studerar de bästa europeiska förfat-
tare. Den katolska socialläran intar givet-
vis en central plats på schemat. Slutligen
ar utbildningen medvetet ekumenisk;
protestantiska pastoref, mormon-äldste
och judiska rabbiner presenterar sina reli-
gioner.

Den som utexamineras vid ILT anställs
av två församlingar samtidigt, i vilka han
under ett års tid genomför ett särskilt
program. För att kunna göra det behöver
han medhjälpare tiil de mest skiftande
uppgifter. Sedan llT-mannen undersökt
församlingarnas resurser beträffande lek-
mannamedhiälpare, väljer han ut ett ar-
betslag, som han tränar för de egentliga
uppgifterna och sätter i arbete där de
passaf.

Alla familjer inom det område, som
församlingarna omfattar, såväl katoliker
som icke-katoliker, skall kontaktas. Det
sker genom husbesök, telefonsamtal och

brev. Alla inbjuds till vad som är aktio-
nens centrala arbetsform, s.k. inquiry
forams. Där presenteras katolicismen på
olika sätt, och det sker genom ett pro-
gram som omfattar 22 till 24 samlingar
under en petiod av två och en halv må-
nad.

Dessa inquiry forums är inget kate-
kumenat. Än mindre är de ett försök att
vinna proselyter bland dem som tillhör
andra samfund. Inquiry forums vänder
sig till re slags människor: de som helt
saknar religiös anknytning, de som tillhör
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andra samfund men vill lära känna ka-
tolicismen (det ekumeniska draget) och
slutligen till de katoliker, som vill för-
djupa sin tro och bli aktiva medarbetare
i kyrkan. Den viktigaste insatsen som
ILT gör är sannolikt ure-educationu av
katolska kristna. Det har hänt att under
en enda aktion fyra hundra personer har
aktiverats till att bli medarbetare i sina
församlingar.

Vid sidan av inqairy for*rns ger ILT-
mannen undervisning åt dem som vill bli
katoliker. Men detta arbete är strängt skilt
från det övriga. Till inquiry t'orams är
alla välkomna i en anda av broderskap
och utan några förpliktelser.

ILT:s insats sträcker sig längre än så.

Den som kommer från institutet är ut-
bildad för att undervisa i teologi på ett
sätt, som är relevant nu och här och
denna teologi dr präglad av de nya ström-
ningarna i kytkan. IlT-mannen kan skapa
en atmosfär i församlingen, som gör med-
iemmarna mera ansvarskännande för dess

olika problem och uppgifter. Han hjäl-
per föräldrar att förstå sina barn, när de
har kallelse till präst- eller ordenslivet.
Han kan sporra passiva präster och upp'
muntra de trötta och nedslitna.

De män som valt att göra denna in-
sats i kyrkan kommer från skiftande mil-
jöer och uppgifter. Några av dem har ti-
digare varit jurister, andra lärare eller
radio-TV-folk. En anda av inbördes soli-
daritet binder dem samman. De träffas
regelbundet varje fu för att utbyta erfa-
renheter och fortsätta sina studier. Men
den som håller det hela samman är P.
Zimmers. Han både kritiserar och inspi-
rerar. nVi måste vara hänsynslöst upp-
riktigar, är en av hans grundsatser i ar-
betet.

P. Edmond Packwood och den
indiska musiken

I Indien sjunger man mycket och i
många hinduiska familjer är hymnerna
ett av religionens viktigaste uttrycksme-
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del. Också de kristna älskar musiken mer
än något annat och det är självklart, att
de skall ha den med sig in i kyrkan. De
sjunger sina bhajans och sina kirtans och
mänga andra reiigiösa folksånger. De
sjunger i skolan, i byarta, i hemmen och
vid de stora festerna. En del av dessa

sånger har vuxit fram ur ögonbiickets
ingivelser men det finns även äkta dikt-
verk, religiösa uhjältesånger" på ålder-
domligt språk och av högt litterärt värde,
t. ex. den berömda lfusibat, en passions-

sång som tar timmar i anspråk.
Den religiösa musiken är av oskattbart

värde för kyrkan och hennes arbete i
Indien. Det har man vetat länge. Men då
det gäiler att skapa en nkristen" indisk
musik hade man inte kommit längre än
till några ansatser, innan den kanaden-
siske kapucin-patern Edmond Packwood
började sitt arbete 1947. Han var på en
gång präst och musiker och gjorde under
sitt mänskligt att döma alltför korta liv
en insats, som kan bli upptakten till något
yterst värdefullt, nämligen att Indieris
kyrka ffu sin egen indiska musik i stället
för den västerländska. '

Endast 47 är gammal dog han av
hjärtslag i december 196r och biskop
Leonard Raymond, Allahabad, har
ägnat honom en minnesruna, ur vilken
några avsnitt återges.

Pater Edmond kände väl till den väs-
terländska musiken och var specialist på
gregoriansk koral. Men han hade även
den sällsynta förmågan att kunna leva
sig in i Indiens musik. Han förstod snart,
vilken stor roll den spelar i folkets liv
och vilket utomordentligt medel den är
när det gäller att göra evangeliet konkret
och levande. När han hade lärt sig hindi,
började han studera indisk musik 

- 
vid

sidan av arbetet på en underbemannad
missionsstation. Efter sex år kunde han
zvlägga examen vid Prayag Sangit Samiti,
en av Nordindiens mest betydande musik-
akademier. Han fick också något senare
examinationsrätt som musiklärare. Senare
fortsatte han sina studier och var vid sin

död sysselsatt med en doktorsavhandling
över den indiska musikens förhållande till
den grekiska och den gregorianska. Ätt
han inte fick slutföra sitt arbete, skriver
biskopen, är en stor förlust för kyrkan.
Det hade varit ännu ett bevis på de ut-
ländska missionärernas omsorg om vårt
lands kultur.

Ävhandlingen var dock endast en liten
detalj i Pater Edmonds arbete. Sedan han
skaffat tiliräckliga kunskaper och avlagt
de examina som var nödvändiga för att
få formell kompetens, arbetade han längs
två huvudlinjer: kursverksamhet och kom-
position.

Ar ry56 öppnade Pater Edmond en
skola i Naukuchiatal, där man studerade
hindustanimusik för kyrkligt bruk. I ge-
nomsnitt deltog 8o personer i kurserna,
som omfattade två månader; meningen
med kurserna var att deltagarna 

- 
präs-

ter, lekmän, systrar, lärare, studenter och
kateketer 

- 
sedan skulle introducera den

ukristnan indiska musiken i det kyrkliga
livet. En av deltagarna skrev vid ett till-
fälle: >Jag ser att här föds något nytt.
öst och väst smältet samrnan. Jag ser

hur Pater Edmond ger indisk musik,
konst och tradition hemortsrätt i kyrkan
så att Indiens folk inte längre behöver
känna sig främmande där.,

Samtidigt arbetade Pater Edmond som
tonsättare för att hjälpa sina elever i
deras arbete ute i församlingarna. I ok-
tober r957 publicerade han Kristyag,
som innehåller ackompanjemang av in-
disk typ till mässans ordinarium på
sanskrit. När biskoparna i den nord-
indiska provinsen Ågra strax därefter fick
tillstånd att låta församlingarna sjunga
sina mässpartier på folkspråket, översatte
Pater Edmond texten tiil hindi. Vidare
omarbetade han liknelser och scener ur
evangeliet till indiska dansspel och övade
in dem med en grupp hinduflickor. Dess-
utom utgav han tvä samlingar av psalmer
ur Psaltaren med hindustanimusik, vilka
enligt musikexperters omdöme är höjd-
puakten i hans produktion. Han har även
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oövetsatt> stora delar av katekesen till
hindisånger, givit ut skolsånger och en
serie liturgiska sånger till mässan för
kyrkoårets olika högtider.

Det förblir, skriver biskopen till slut,
en hemlighet hur Pater Edmond pi r.ägrt
få år kunde bygga upp ett sådant livs-
verk; han hjälpte ju samtidigt sina med-
bröder med det dagliga arbetet i försam-
lingen och missionen. Han hade efl om-
fattande korrespondens med musikfors-
kare i alla delar av världen, från Rom,
Aten och Paris till Tokio, New York och
San Francisco.

Peter ECmond ville skapa en musik,
som kunde finna aktning och resonans
även hos den bildade indiern. Att han
lyckats visar de ovanliga hedersbetygel-
ser, som kom honom tiil del från taltika
indiska musikexperter. När han dog,
skrev en ansedd hindu, tillika ledare för
en musikakademi: "Man har skurit av
mig händerna och fötterna. Pater Edmond
var för mig ett överjordiskt väsen. När
jag gjorde fel, rättade han mig som sitt
eget barn. I\{in far har inte älskat mig
så som han. Och vilken förlust för den
indiska musiken. Varför tog inte Gud
mig istället för honom?>

David Assarssons rninne i Vadstena

I Vadstena nunnekloster, det enda från
medeltiden i Sverige som nästan fullstän-

digt bevarats, har sedan r956 stora restau-
rerings- och konserveringsarbeten försig-
gått. Den norra längan visade sig intres-
sant nog innesluta stora delar av det pa-
lats, som konung Magnus Eriksson och
drottning Bianka r346 överlämnade till
den Heliga Birgitta för att där inrymma
hennes nya klosterstiftelse. Flera av vär
medeltids vackraste rum finns där relativt
väl bevarade, däribland den utomordent-
ligt sköna kapitelsalen.

Västra längan blev på r6oo-talet på-
byggd med tvenne våningar i syfte att
tjäna som Krigsmanshus för invalider
från Trettioåriga kriget. Det är dessa z5
vackra rum, vilka just nu håller på att
iståndsättas tack vare Birgittastiftelsens
omsorg, för att tjäna såsom studie- och
gästhem framförallt för de intellektuella,
som vill söka ro i den stämningsfulla
Vadstenamiljön.

Rummens inredning bekostas av en-
skiida och sammanslutningar. Donatorer-
nas namn kommer att bevaras ovanför
varje rumsingång. Envoy6n Vilhelm As-
sarsson har sålunda bekostat inredningen
av en sal till minne av sin avlidne bro-
der. Den kommer att kallas uMonsignor
David Ässarssons rurn> och skall prydas
av dennes porträtt. Som läsaren torde ha
bekant var monsignor Assarsson med om
att starta tidskriften Cred.o och var under
många år dess huvudredaktör och ansva-
rige utgivare.

And.reas Lind.blom
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-.
Bland allt det lockande, skrämmande och irriterande, som finns inom den katolska

kyrkan, är det kanske f.ramför allt ett par företeelser, som verkar mer aktiverande än
andra: kloster och Lourdes. Utomstående reser sig upp i harm för att bekämpa aLIt
det, som de anser vara odemokratiskt tvång, maktmissbruk, humbug och vidskepelse.

Katoliker, som å sin sida accepterat fenomenen, finner sig ofta inträngda i ett hörn,
avkrävda en förklaring. Men ordensliv och helbrägdagörelser upphör aldrig att vara
föremål för nyfikenhet, intresse, ja, rent av entusiasm. Studium och personlig kontakt
är ofta berikande, sant uppbyggande, ideaiskapande. Det avgörande är härvid icke
blott awikelserna från det vardagliga, utan fastmer den närhet till och de utblickar i
en annan och främmande dimension dessa fenomen erbjuder.

Man betraktar ofta sådana företeelser som exklusivt katolska. Men för de positivt
inställda utgör inte katolicismen i sig någon gräns. En klosteruin, som blottats vid en
grundgrävning, kan fullt legitimt fördröja tillämnad byggenskap. S:a Birgitta betaktas
i vår tid inte först och främst som katolik och påvetrogen, vilket hon ju var, utao
som en av vära största svenska kvinnor. Klosterinvigningen i Gantofta lockade tusen-
den. Många svenskar vilar upp sig i kontinental klostermiljö. Det tycks vara svårt att
stå helt likgiltig inför dessa katolska specialiteter, även om man inte har en tanke på
eller möjlighet till ett aktivt utövande.

Det är därför ur många synpunkter betydelsefullt, att en bok om kloster och ordnar
utgivits på svenska och med stark svensk anknytning. Många missförstånd kan kanske
rättas till, under förutsättning att boken blir läst och accepterad.

tr{an kan säkert läsa denna bok pä mänga sätt. Det som emellertid genast slår en
vid ett flyktigt studium, är dess nykua och sakliga ton. De nio författarna gör inga
försök att skyla över de klosterväsendets nedgångsperioder, som de i vårt land gängse

framställningarna oftast tar sikte på. Men i denna bok redovisas även ortakerna till
förfallet. Därigenom blir framställningen balanserad. Att dessutom ailt meningsfullt
och väsentligt hos ordnarna och klostren behandlas, är i detta sammanhang helt natur-
ligt och ger bcken dess särprägel.

Ett inledande kapitel, skrivet av d.ominikansystern Catharina Broom6, behandlar
det kristna klosrertäsend.ets id.ö och uppkomst, Kallelsen, fattigdomen, kyskheten, lyd-
naden, löftet, fordringarna för inträde i kloster är något av kapitlets innehåll i detalj.
Många frågor besvaras. Det ger en allsidig intoduktion till förståelse av klosterlivets
allvar och syftning. Här framställs inte klosterlivet som något märkvärdigare än det
är menat, utan i stället det allmängiltiga, allmänkristliga dvs. katolska. I avsnittet
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ul,öftetu skriver hon: uVad dr i sjäLva verket normen för vårt liv? Är det personlig-
hetens utveckling, statens väI, mänsklighetens bästa? Intetdera. Intet av detta kan hel-
ler tillfredsställa människans djupaste strävan. Livets enda norm är: Gud.u En choc-
kerande synpunkt i ett land som vårt, men en nödvändig utgångspunkt för ett rätt
förstående av de följande kapitlen.

I förordet beklagar sig utgivarna över verkets ojämnhet, vilket nog är befogat. Men
däri ligger en viss charm hos boken. Ordnarna har ändå så mycket gemensamt att
upprepningar blir nödvändiga för sammanhangets skull. Då är det ganska skönt för
läsaren att få dem i olika stilistisk utformning.

Tre av förf.attarra hat skrivit om sin egen orden. Dom Andreas Rask orn bene-
diktinerna, pater Lars Rooth om jesuiterna och Kirsten Pedersen om birgittinerna och
man tycker sig i deras stil och uppläggning skönja något av respektive ordnars sär-
dng. I benediktinuppsatsen är latinska utryck naturliga. Korbönens lugna rytm och
den icke påskyndade, under sekler pågående utmejslingen av det benediktinska livet
ät ingredienser i den specieila benediktinska upphöjdhet, som inte behöver meddela
sådana oväsentligheter som något ärtal f& S:t Benedikts liv. Men till denna upp-
höjdhet hör ändå det allvarliga att söka Gud: ,tillvändandet till Gud i helgelseo) och
bönen.

När pater Rooth skriver om Jesu Sällskap, strävar han icke efter upphöjdhet i ut-
trycket men efter exakthet och ett konkret modernt språk. Ignatius familj är "knap-
adel>. Under sin officerstid var han uförmodligen varken bättre eller sämre än de
flesta', hans 'sunda förståndn jämställs med "gudomliga nådegåvorn. Med mycken
elegans, icke så litet humor och pedagogisk skicklighet ironiserar f.örfattaten över en
del av de vanvettigaste b:skyllningarna mot orden, t. ex. den snälle Topelius' skapelse:
pater Hieronymus. På äkta jesuitiskt sätt framställer han sin orden sådan som den är
och var utan att försköna, ry det behövs ju inte. Jesu Sällskap rymmer nämligen
mycket mera av mänsklighet, sunt förnuft, vishet och kärlek till syndare än man vet
och mycket mindre av föfiall än man kan tro.

Kirsten Pedersens uppsats om Birgittas orden har ju ett särskilt svenskt intresse.
Den är präglad av samma iotensiva anda som stiftarinnans. Trots alla sina traditionella
medeltida drag imponeras man av Birgittas moderna grepp, när hon utformade re-
geln för sin stiftelse. Det räcker med att anföra hennes föreskrift, att vinterdräkten
kunde vara fodrad med fårskinn och att stövlar fick användas. Särskilt intressanta är
de tyvärr alltför kortfattade notiserna om ordens efterreformatoriska öden. Birgittin-
ordens äldre historia är ju trots allt inte så obekant i Sverige. Knappheten i skild-
ringen av den ailra senaste utveckiingen, som är ytterst intressant, för med sig att
not z, sid. r3o, för den oinitierade verkar icke så litet kryptisk 

- 
ett birgittinskt

drag?
De övriga nio uppsatserna är genomgående välskrivna och kunniga. Särskilt må

Kajsa Rootz6ns uppsats om cistercienserna framhållas för sin medryckande och ele-
ganta stil och den goda förståelsen för det historiska sammanhanget. De stora gamla
ordnarna behandias i var sin uppsats, men det som kanske intresserar mest, är det ur-
val av moderna kongregationer, som behandlas av Eva Berg. Man kan bara beklaga,
att en ännu fylligare bild icke kunnat tecknas av sådana som Frangois de Sales, Vin-
cent de Paul, Paulus av Korset och Don Bosco och deras skapelser, som ju fu prak-
tiskt taget okända i vårt land.

Denna utmärkta och lågt prissatta bok har försetts med instruktiva och humoris-
tiska teckningar av Monique Rask för att åskådliggöra de olika ordensdräkterna. Hon
låter då en benediktin se ut som en benediktin, en dominikan som en dominikan, en
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passionist som en passionist och en jesuit som en vanlig människa i talir, ptecis som

det är.
För att vidga bokens användningsområde har man försett den med tabeller över

ordnarnas storlek, med bibliografi och register. Inget av dessa är särskilt fullständigt.
Om man studerar uppstäliningen över 'ordnar och kongregationer i Sverige ät t963",
s. r98, finner man korta notiser om S:t Josefsystrarna och S:ta Mariasysrarna, men
man letar förgäves efter en fylligare redogörelse i kapitlet om moderna kongrega-
tioner. Där behandlas inte heller S:ta Elisabeths Grå Systrar och påståendet på s. r98
samt i en bildtext, att de skulle vara anslutna till S:t Franciskus' Tredje orden, är
inte fullt korrekt. De återfinnes inte heller i registret. När en bok om ordnar och
kloster utges i Sverige, bör naturligtvis svenska förhållanden i första hand speglas.

Varför inte utöka framställningen till att gälla hela Norden. I varje fall hade väl en
uppställning även över ordnarna i Danmark, Norge, Finland och Island liknande
ovan nämnda varit pä sin plats.

Ordförklaring^t är natrrligtvis alldeles nödvändiga i en bok av detta slag. De kan
väl aldrig göras ens tillnärmelsevis fullständiga, varför förslag om utökning alltid kan
framstälias. En tämligen komplett förteckning över förkortningar 

^v 
ordensnamn med

bakomliggande latinska utuyck vore önskvärd antingen i ordförklaringarna elier som

separat lista. Vad som däremot ovillkorligen måste ingå är typiska klosterord rätt
eller felaktigt använda i svenskt språkbruk. Framför alk Ifu ord som förekommer i
boken ej saknas. Följande uppslagsord föreslås härmed: cuculla, kåpa, tonsur, cingu-
lum, kräkla eller stav, talär, pater, Dom (Ändreas Rasks titel på sid. 5). För und-
vikande av missförstånd borde kanske även andra, icke kristna betydelser av ordet
askes anföras, de nämligen som i askesen ser enbart ett dödande av den kropp, som är
ond och skiljer människan från det gudomliga.

Verkligt spirituell blir framställningen på sid. zo3, där läsaren möts av det i detta
sammanhang kanske väl muntra utropet Dnunna se munkn.

Man kan säkert läsa denna bok pä mlnga sätt. Den som har en apriorisk upp-
fattning om kloster och ordensliv som något i sig onaturligt, omänskligt lär väl icke
ändra uppfattning 

- 
man ändrar ju som bekant sällan uppfattning av sakskäl 

-men möjligheten är härmed given. För kristendomslärare och turister, som har otsak
att omfatta företeelsen med allvar och intresse, fyller den ett tomrum. För alla kato-
liker är boken välkommen till att sätta i händerna på ungdomarna men kanske fram-
för allt till eget studium 

- 
som andaktsbok.

om kloster och ordnar här i landet O..luU,u, med misstro, är ämnet för M a x i m
i\4auritssons bok helt enkelt anstötligt. Det är vanligt bland dagens ungdom och
även bland äldre, i den mån problemen inte sjunkit undan, att de vid ailt tal om
Gud kräver bevis för varje trossats, det må gälla skapelsen, Kristi uppståndelse, Guds
existens eller underverk. Med ubevisn menas då naturvetenskapliga sädana, vilka ail-
tid är föiemål för odelad tilluo. När därf& författaren redogör för undren i Lourdes
sker det "från medicinsk synpunktr, förmodligen för att tillfredsställa svenska behov.
Framställningen blir därigenom inte lättillgän glig. Låkarlatinet flödar. Beskrivning-
arna av de olika fallen är knappa. Ändå smittas rnan av författarens intensiva stävan
att redogöra för sjukdomsförlopp och botande. Beskrivningarna av fallen överflödar
av detaljer, undersökningar av vattnet i källan redovisas, gängse invändningar disku-
teras. Boken är helt fui fån besvärande reportage av typen "jag var däru. Men man
övertygas dock ej helt, dels därför att författaret är så gripen av apologetisk iver 

-
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det finns emellertid inget skäl att betvivla uppgifternas äkthet 
- 

dels därför att {ör-
fattaren ju inte år Iåkare utan präst. Det hacie dä varit av värde, om han även hade
försökt ge en framställning av den teologiska betydelsen av undren. Han gör en an-
sats på sid. 15: "Vidare Iär man komma ihäg, att undren i Lourdes icke utgör nå-
gon trossats.> Hur många bevis man än uppvisar för att under, dvs. ur medicinsk
synpunkt oförklarliga tillfrisknanden, verkligen sker i Lourdes, kan man aldrig på den
vägen övertyga den kompakta oviljan, dem som ,med seende ögon intet se och med
hörande öron intet förstå".

När en svensk icke-katolsk läkare Hans F. LidvalI, i Suenska läkartidningen
nr 6f6a redogör för sina forskningar som Svenska Katolska Akademiens resestipen-
diat i Lourdes i oktober ry63 gör han inte som sin kollega Harald Fröder-
ström i sin rörande tidstypiska bck av r9ro. Fröderström hänger sig i en stor del
av boken åt teologiska funderingar och historiska expos6er med förbluffande verkan.
Lidvall däremot ägnar sin uppsats åt en rent medicinsk diskussion av diagnostiska
metoder och uppställer tre frågor som måste besvaras med ,jau innan man ens kan
tala om mirakel >r) Finns en säker diagnos? (n.b. före besöket i Lourdes) z) Är
prognosen vid sjukdomen i käga, enl. vad vi hittills vet, definitivt dålig? 3) Har
patienten tillfrisknat?, Han berör därvid frågor som inte år nya. Katolska läkare i
Frankrike förde redan under r95o-talets början en livlig debatt om konmollen i
Lourdes och dess effektivitet, varvid just Lidvalls frågestäilningar togs upp. Det är
faktiskt naturligare än man kan tro för en katolik att vua skeptisk inför sådant som
konstaterande av under. Naturvetenskaplig övertro är inte gängbar i katolska krersar
av lättförståeliga skäI.

De tre frågor Lidvall uppställer är tillkomna under hans undersökning av fem fall,
där han tydligen inte funnit dokumentationen tillfredsställande. Inget av de fem fai-
len, som Iäkarna anser mirakulösa, men som kyrkan inte godkänt, kan han rubricera
som mirakel. Diagnosen är otillfredsställande, och fallen har inte följts ordent-
Iigt, anser han. Om andra mirakel yttrar han sig inte. Inför oförklarliga tillfrisknan-
den kan man uppenbarligen förhålla sig på två särt: man kao förneka, art de skett,
eller erkänna dem som oförklarliga ur medicinsk synpunkt. Detta bcrde vara möj-
ligt för varje läkare, men det visar sig, att de tydligen är helt obenägna att erkänna
något oförklarligt överhuvudtaget. \rad som är orsaken till tillfrisknandet, Guds in-
gripande eller okända naturlagar e. dyl. är ju en helt annan och icke medicinsk utan
teologisk fråga.

Om Mauritsson med sin bok vill vända sig tiil en icke-katolsk eller icke-krisren
läsekrets, förfelar han tydligen sitt måi 

- 
även ur apologetisk synpunkt. Yafi.& dr

inte undren i Lourdes någon trossats? Varför sker helbrägdagörelseunder? Varför bo-
tas vissa men icke andra? Vad är ur teologisk synpunkt innebörden av ett under,
bibliskt eller i Lourdes? Det är sådana frågor, som behöver besvaras, för att bl.a.
göra slut på den här i landet stundom hävdade och ofta fruktade åsikten, att helbrägda-
göreiser skulle kunna ersätta läkarevetenskapen. Det är nämligen inte alls undrens
innebörd.

Åt den som vill tränga in i undrets teologi och få svar på sådana frågor rekom-
menderas ett studium av Louvainprofessorn Louis Mondens SJ storaverk Het
Vlonder, Utrecht 1958 (finns även i fransk översättning 1959 och tysk 196r). År-
tikeln Lidt mirakelteologi av l. -\{Iolf isbe rg i Lumen nr r8, oktober 1963, ger
ett referat av Mondens bok (se inen Cred.o ry64: 4z). Där möter en redogörelse för
uedret ur de flesta aspekter. Kyrkans syn redovisas i första Vatikankonciliets ursagor
om under och undertro. Den senare forskningen utmyrrllut i uppfattningen, att tlrngd-
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punkten i undrets struktur ligger i dess värde som tecken, vilket är den röda trå-
den i Mondens bok.

Även om den teologiska aspekten saknas i Mauritssons framställning, även om
kritiker och skeptiker bemöts med en mindre klädsam hetta, även om berättigad kritik
såsom den ovan anförda levererad av katolska franska Iäkare ej beröres, även om
källredovisningen är skral, är boken bra och värd att läsas icke bara av katoliker utan
även av alla dem, som på ena eller andra sidan är engagerade i den infekterade och
nyansfria, olustiga debatt om under, som av och till blossar upp i press, tadio och
TV föranledd av ett tragiskt missförstånd av helbrägdagörelsens innebörd hos en
famiij tillhörande en extatisk döparsekt.

Det finns många, som har en ensidig och intolerant hållning till den katolska
kyrkan i detta land. De skjuter oftast in sig just på klosterordnar och undertro. Enda
bctemedlet mot sådana reaktioner är kunskap. I här anmälda böcker kan man få se,

hur sakligt och avspänt katoliker själva möter dessa företeelset 
- 

men även hur
obenägna de är att överge sin tro och övertygelse inför mer eller mindre välgrun-
dade angrepp utifrån. Som svar på den lovordade nya giv till ekumenisk förståelse
kristna emellan, som det andra Vatikankonciliet och pävaraa Johannes och Paulus
visat, väntar vi här i landet på en ny giv cckså gentemot den katolska kyrkan från en
bredare front än som ru är fallet. En sådan ny svensk giv är dessa böcker väl ägnade
att tjåna.

Bengt Thorell

Frangois Maluriac: Min
tro. Stockholm 1963, Tidens. Kr.
5: 50.

I en liten men betydande bok, Min tro,
har den store franske författaren Fran-
qois Mauriac velat ge svar på frägan var-
för han förblivit trogen den religion i
vilken han föas. Hans skrift vänder sig
varken till filosofer eller teologer. Hans
svar är så enkelt och innerligt att man får
i minnet en annan stor fransman, jag vill
minnas Pasteur, som tillfrågad om sin tro
svarade, att den var densamma som en
bretagnsk fiskares men att han hoppades
att han innan han dog skuiie nå samma
tro som en bretagnsk fiskarehustru. Mau-
riac säger att >i en ålder då man inte
känner några tvivelu, lärde han sig älska
och vörda den religion han fötts i, mindre
för dess egen skull än för "de resurser
den ställde till hans förfogande och som
bestämde hans förhållande till Gudu.

Samma svar som i sin ungdom kan han
ge på sin ålders dag. uMitt val var giort
i förvägr, erkänner han, ,mindre valet
av en viss religion och en viss kyrka än
valet av någon jag kunde kommunicera
med.,

I en blixtskiss över sin religiösa ut-
veckling berättar han hur han vid 18 års

ålder avnjöt den antiklerikale Anatole
France, som skrev Ametistringen, och att
han därmed gjorde sig fri från ett lång-
varigt hårt tryck under sin mots formalis-
tiska och puritanska religion. Hans barn-
doms religiösa mil jö förtjänade enligt
hans mening Frances skoningslösa satir.
Kontrasten mellan evangeliet och den gi-
riga borgareklass, full av hat och fördo-
mar, sorn avslöjade sig själv under Drey-
fusprocessen stod bjärt fram för honom.
Han trodde sig få en utväg genom att
följa Marc Sagniers rörelse, ,Le Sillon",
men kyrkan stärigde mycket snart denna
väg. Han upplevde modernismen och
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abb6 Loisys skrifter och mobiliserade alla
invändningar som en ung, grön historiker
måste förbinda med tron på det över-
naturiiga.

Men han förlorade trots allt aldrig sin
kristna katolska tro. Hur mycket han ren-
sade undan av legend och rmytu 

- 
och

en stor del av hans läsning gick ut på
is11a 

- 
blev det ändå tillräckligt kvar i

Nya Testamentet för att Mauriac ej skulie
kunna betvivla att den Kristus det hand-
lade om verkligen levat och sagt de ord,
som tillagts honom 

- 
ord som sedan i

Mauriacs liv i alla betydelser skulle
komma att livnära honom. De räddade
honom också från förtvivlan i de mörka
stunder, som kommer i varje människas
liv, då hon vilsen mitt inne i en nattlig
skog nätt och jämnt ser en enda liten
glimt av ljus. Men detta ljus var nog för
att leda honom till Herens hus: ,Dock,
för att fä stanna där måste jag vara !en>,
skriver han, "och hur kunna vata det då

ens unga kropp är vad den år. Jag gick
alltså in och jag gick ut 

- 
många gänger.

Men hur längt jag än gick vilse var jag

säker om att få se ljuset om jag klättrade
upp i en trädtopp.u

Sida efter sida följer vi i Mauriacs
bok hans stilia ömhetsfyllda tanke borra
sig våg genom hemligheten av Kristi
kärlek. På antagandet från icke-kristna att
fruktan för döden och ensamheten kan
ha uppfunnit Gud, svarar han att han för
sin del varit så medveten om detta, att
han aldrig velat lyssna till en inre appell
om inte något utifrån svarat 

- 
ett utta-

lande som kan verka otillfredsställande
men bara för den som inte inifrån kän-
ner det religiösa livets böljegång mellan
inre och yttre erfarenheter. rOch dockn,
fortsätter han lite längre fram, "det har
dock hänt något i historien. Ljuset existe-
rar, det har börjat brinna på ett visst av-
stånd i tid och rum.u Han tänker sig att
om en marxistisk ung man önskade en
definition av honom på den kristne skulle
han svara, att den kristne djupast sett är
en människa som nekar att acceptera der

t02

mysteriurn vilket materialisterna däremot
sväljer helt, ja, rent av belägger med tabu
och förbjuder vetenskapen och filosofin
att snudda vid. 

- 
,Vad är vi? Varifrån

kommer vi? Vart gär vi?" Medan agnos-
tikerna och materialisterna anser blotta
försöket att ställa frågor om vårt ur-
sprung och vårt mål som intellektuellt
bakåtsträveri vägrar den kristne att låta
sig nöjas utan att söka få svar på dessa

frågor. nMänniskan står där och jag stär
här. Ingenting kan förhindra att det för-
håller sig så och att jag verkligen står
här. 

- 
Med denna tanke som fattar,

detta hjärta som älskar och lider och som
trots allt gör varenda människa lika olik-
artad de andra miljarderna på jorden som
en människas ansikte är olikt alla andras."

Grubblaren och drömmaren Mautiac
fängslas av denna stora tanke om varie
människas oersättlighet, för vilken Kristus
dött. Det svar han själv fått pä gltan lig-
ger inneslutet i inkarnationen. Men ingen
människa kan där annat än tala för sig
själv. Hans erfarenhet är rent personlig.
Det är sorn om hans röst dämpades och
förinnerligades, då han liksom nedböjd
av vördnad och kärlek närmar sig Kristus-
gestalten erinras ofta om hans
underbara lilla bok Männfukosonen, utgi-
ven på svenska. I detta sammanhang talar
han förlösande, försonande ord om sina
känslor då han möter kristna av en an-
nan konfession men även ateister, som
helt oegennyttigt söker Guds rike och hos
vilka han igenkänner Kristi kärlek, vars
källa de själva inte känner. Här inskju-
ter han, liksom rädd för att bli missför-
stådd, några ord om sin egen kyrka som
den sanna kyrkan och om Petrus som en-
sam fått Kristi löfte att binda eller lösa

själarna. Men han tror att den ande, av
vilken kyrkan överflödar går utanför dess

synliga gränser och att det är därför den
på något sätt igenkänner sig själv i de
troende som tillhör andra samfund eller
riktningar. Han hat, erkänner han, svå-

tate att förstå och älska de egna trosbrö-
derna bland de katoliker 

- 
det finns
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mänga av dem i Frankrike, säger han 
-som visserligen är fromma meo anser att

i f.räga om politiskt ställningstagande
har de full frihet att använda vilka me-
toder som helst för att ta hem seger.

Här blir mystikern och drömmaren
Mauriac en även på sin ålderdom lika
stridsglad kämpe som någonsin förr då

han talar om att en politik, verkligt inspi-
rerad av kristen humanism, skulle bespa-
rat Frankrike floder av blod, skulle räd-
dat det fÅn otaliga brott och skyddat
hans foik från den skam varunder det tid-
vis dignat. Han är full av fasa vid tanken
på att Västerlandets kultur hotas att ut-
plånas med ett enda drag med allt det
dock givit mänskligheten. uVi kan inter,
skriver han, usom Augustinus under hans
sista dagar, då den romerska världen ho-
tade att braka samman, i de barbarer som
hotar oss se en väldig levande skörd för
kyrkan att inhösta. Ty vära barbarcr är
inte någta barbarer. De har varit kristna
men är det inte längre. De har mött
Kristus men awisat honom. De har för-
klant att Gud är död."

Men inte ens i detta fasans mörker
mister Mauriac tron på att Kristus lever
och verkar. Han har sammanfattat denna
tro i en intensivt skön och högtidlig bön.
Meri om den som f. ö. om hela boken
behöver man bara säga med den barnröst
som sjöng ut till den helige Äugustinus i
hans grubbel: "Tolle, lege, Tag och läs!,

Anna Lenab Elgstrött

Sven Stolpe: I d'öd'ens

skugga. Mernoarer del III. Stock-
hoLm 1962, Lindblads. Kr. z8: 5o,
331 50.

Tredje delen av Sven Stolpes mernoa-

rer, för fuen r9z7-3r, omfattar den fy-
siskt kanske mest hotade perioden i för-
fattarens liv. Han befann sig i ett schwei-
ziskt sanatorium på grund av akut tuber-
kulos. Många patienter med samma sjuk-
dom kom inte levande från sanatoriet och

Sven Stolpes egna chanser syntes så små
att läkaren alarmerade föräldrarna i Sve-
rige. Trots den plågande höga febern
kände sig den unge litteraturhistorikern
dock ingalunda förlorad. Han avhöll sig
inte från att följa de nyutkomna bck-
kerna 

- 
utom de svenska även tyska och

franska. Den dagliga bokkonsumtionen
bestod av inte mindre än tre volymer.

På sanatoriet gjorde Stolpe bekantskap
med en annan patient, en tysk jesuit, Sieg-
frid Huber 

- 
senale en figur i romanen

,I dödens väntrumr. Genom honom fick
Stolpe tillfälle attlära känna den katolska
världen. För en stockholmsstudent på
tjugotalet var ett sådant intesse något
oerhört. Han upplevde också efter sin
hemkomst den andliga temperaturen i
landet. Att han då reagerade så häftigt
var delvis ett temperamentsutbrott men
han hade också känslan av att stå inför
ett nästan oövervinneligt massivt mot-
stånd. Det är visserligen att beklaga, att
fiendskapen från denna tid fortfarande
är i virulent tillstånd. Emellertid söker

Stolpe i denna tredje del av sina me-
moarer isolera de trådar som senare skall
föra honom till konversionen. Och det
syns mig vara mycket värdefullt.

Motsvarande hans vida intressen möter
i denna del namn som till en del redan
är historiska: Nathan Söderblom, Einar
Billing, Manfred Björkquist. Bland för-
fattarna finner man Harry Martinson,
Årtur Lundqvist och i samband med ne-
gativa omdömen: Anders österling, Olle
Holmberg och Eyvind Johnson. En sär-

ställning intar Dag Hammarskjöld. Bland
utländska namn finner vi hans tyska lä-
rare Ernst Robert Curtius, Andrå Gide
och Roger Martin du Gard, vilka han
kände personligen, vidare Rainer Maria
Rilke och Stefan Zweig. Trots sin dåliga
hälsa, som slutligen skulle nödvändiggöra
en lungoperation, är Stolpe en man med
brinnande problem och nya planer.

Knappt har han lämnat sitt ,Zauberbergu

- 
mot överläkarens inrådan 

- 
förrän

han grundade eo ny litteraturtidskrift.
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Litteratur

Den hette ,Fronten,, kom ut hos Bon-
niers och hade under sin korta livstid

- 
tvä är 

- 
betydelse för den nya sven-

ska litteraturen.
Ett av de värdefullaste avsnitten inne-

håller minnen av Dag Hammarskjöld. De
båda möttes vid slutet av tiugotalet.
Stolpe, under denna tid hett kämpande
för sin fysiska hälsa och genom sin större
kännedcm om ule lenouveau catholique"
indragen i den katolska id6världen men
ännu inte klart engagerad, kände på nå-
got sätt hos Hammarskjöld en liknande
våglängd och var kanske också den förste,
som kunde konstatera en analog uweck-
ling hos honom. "Jag märkte till min
häpnad att han var kristenu, skriver han
(sid. rz5) 

- 
en annotation som sannolikt

gåller är r93r men måste förvåna i dag,
då ,Vägmärken" t963 bekräftar deaa
entydigt. Skillnaden i karaktär och tänke-
sätt verkade dock hämmande för ett verk-
ligt utbyte. Det blev aldrig vänskap mel-
lan dem. Ett finkänsligt brev av Hammar-
skjöld visar hans svårigheter att över hu-
vud kunna öppna sig mot en annan män-
niska. Den vitale partner, som Stolpe var,
förlorade också ofta tålamodet mot en
sådan distance. Han fann Hammarskjöld
talande >som geoom en glasrutar (s. re:).
Eller han fann sig själv kämpande "i le-
jongropen för mitt arma liv". Men uupps
på marmorkanten satt en skonad gentle-
man av stor fulländning och gav mig
goda råd 

- 
så kunde jag lite bittert for-

mulera min känslau (s. rl;). Trots denna
spänning hände det att det goistrade till
av djup ömsesidig förståelse, t. ex. vid ett
av Stolpe skildrat möte. "Jag mötte ho-
nom en gång i mellanakten på en teater
i Stockholm, där en pjäs av Graham
Greene spelades. Han var utomordentligt
upprörd över Stockholmskritikerna, som
awisat stycket som pelverst och sjukligt.
Det gällde just ett kristet offer. Jag tror
aldrig jag sett honom mer uppbragt 

-högt, så foyern hörde honom, och med
lyftade händer citerade han de stock-
holmska teaterkritikerna och deras awi-

ro4

sande domar. 'Det här landet blir out-
härdligt', ropade hanu (s. rlz).

Stolpe upplever den littetära svenska

situationen mellan världskrigen på ett all-
deles nytt sätt och skriver om den med li-
delsefullt engagement.

Robert Braun

Andr ea Lazzarir,i: PaPst
Paul VI. Freibutg 1963, Herder.
DM rz:8o.

Denna initierade och intelligent skrivna
skildring av vår Helige Faders "liv och
gestalt" är välkommen. Den bestyrker det
allmänna omdömet att Johannes XXIII:s
efterträdare på påvestolen är den Försy-

nens man som kan fortsätta och kanske

ännu bättre än Johannes själv lyckligt ge-

nomföra det stora verket att förnya kyr-
kan och anpassa deo till vår tids förhål-
landen.

Paul VI är själv fullt medveten om
den krävande uppgiften att rätt förvalta
sin företrädares arv. Hans sista predikan
som ärkebiskop i Milano bär tydligt vitt-
nesbörd därom. uJohannes XXIII har ut-
stakat vår väg i vissa riktningar; det är
det bästa att vi inte endast påminner oss

om dem utan också följer dem. Skulle vi
någonsin kunna lämna den katolska uni-
versalitetens och den romerska ekumenis-
mens väg som han med sådan djärvhet vi-
sat oss? Påven Johannes har tiil den grad
framställt denna för kyrkan väsentliga
egenskap i sin egen person att hennes för-
borgade krafter flödar fram därifrån så-

väl inåt som utåtu (s. raa f.).
Det finns knappast något område av

det kyrkliga livet där Giovanni Battista
Montini inte har förskaffat sig personlig
erfarenhet och vunnit allmän aktning för
kunnig och hängiven i15a15. l{a1 [1 

-det visar alla sidor i denna biografi 
-inte blott arvtagate utan även i hög grad

en man med framsynta initiativ.
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