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ÄTT SE TILLBAKÄ OCH ATT
STRÄVA FRAMÅT

T\., häf.te av Credo som läsaren nu håller i sin hand avslutar den fem-
)r-l tionde årgången. En återblick på det första halva seklet kan vara på sin
plats.

Den redaktör som hittills under den längsta tiden burit ansvaret för Credo,
P. Josef Gerlach SJ, ger på de närmast foljande sidorna en redogörelse för de
ärgängar som sett dagens ljus. Tidskriften har framställt katolsk syn på livet
och därigenom gett upplysning åt utomstående och samtidigt varit etr sam-

manhåilande band och en impulsgivare för katolikerna.
Den tidshistoriska bakgrunden belyses av fil. lic. Rainer Carls (sid. zzoff.).

Av natudiga skäl speglar Credo den kulturella uwecklingen i allmänhet och
det inomkyrkliga skeendet i synnerhet, både i vårt land och i världen i övrigt.

Av en lycklig slump har under innevarande år en handbok i publicistik ut-
kommit (jfr sid. 4rL.). Den förtydligar det perspektiv som Credo måste ses

i. Det är verkligen en icke oväsentlig uppgift som Credo har både som >>ka-

tolsk tidskrift> bland andra pressorgan och som tryckalster bredvid de nya -högljudda - medel för offentlig kommunikation som kommit fram under

Credos tid.
Ett författarregister (sid. 44ff.) avslutar häftet och de första femtio år-

gängarna.
Åtskilliga har förbisett Credo och gör det fortfarande. Antalet läsare visar

emellertid under årdondenas lopp en visserligen långsam men stadig ökning.

Där historieskrivningen är medveten om sin funktion bedrivs den inte för
sin egen skull. Hågkomsten om gängna tiders prestationer och vedermödor
ger allt mänskligt görande och låtande dess >>humana>> karaktär. Det Credos
korta historia visar, framstår faktiskt som en uppmuntran till och ett bärkraf-
tigt underlag för en fortsatt insats. Genom att representera katolskt sätt att
tänka ämnar alltså credo atr förbli en faktor i det kulturella och det andliga
skeendet.

Ätt se tillbaka betyder att sträva f.ramät.
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FEMTIO ÅR CREDO

En händelse

Uppgiften atc till detta sista nummer av Credos femtionde årgång bidra
med en jubileumsanikel kändes i början rätt så betungande, men medan jag
bladdrade igenom ärgäng efter ärgäng, blev den alltmer en fascinerande upp-
levelse. Att en sådan kulturtidskrift lever genom femtio år 

- 
och fortfarande

har livskraft 
- 

dr ju alltid en remarkabel händelse, men i vårt fall tycks det
nårapä v ara ett mirakel.

Det otroliga ligger här nämligen däri att Credo var den första katolska tid-
skriften i Sverige, startad i en tid då ett sådant företag för de flesta i detta se-

dan reformationens dagar obrutet anti-katolska land tedde sig som en provo-
kation. Men nu efter femtio år framstår det som en signal för den katolska
minoritetens uppbrott mot en ny existens av växande självmedvetenhet och

vilja att ta sitt ansvar i ett samhälle, som alltmer syns lösgöra sig från sina

staakyrkliga traditioner och lämna den enskilde medborgaren och de enskilda
grupperna full frihet i religiöst avseende. I början var det en modig insaa
till självhävdelse och självförsvar, men under årtiondenas gäng har det även

blivit ett bidrag till befästande och fördjupande av den allmänna kristna med-
vetenheten om att det fortfarande 

- 
och nu kanske mer än någonsin 

- 
g^l-

ler att för samhällets eget bästa bevara och, i stor öppenhet för vår egen tids
förutsättningar och betingelser, utveckla de andliga och kulturella värden,
som utgör grundvalen för allt vad sant mänskligt framsteg innebär. Vad som

från begynnelsen har varit målsättning har kunnat förverkligas i stigande
grad: Tidskriften har blivit >ett organ för information, för tankeutbyte och
för katolsk opinionsbildning, en röst i kultur- och livsåskådningsdebatten, en
planform där principfrågor kan dryftas> (1968: r).

Miraklet framstår som desto större som hela detta företag från början in-
till denna dag, vad angår de ekonomiska resurserna, alltid levt från hand till
mun och i det väsentliga helt varit hänvisat till oegennytdga personliga insat-
ser. Att vara Credos redaktör betyder fortfarande att också ha bekymmer
om tidskriftens ekonomi, att skaffa pengar för de framställningskostnader,
som överstiger prenumerationsintäkterna och ägarens, Birgittaföreningens,
tillgängar. De enda som fått full materiell valuta är tryckerierna, fast man
även där med erkännande bör komma ihåg det generösa tillmötesgående som
vårt nuvarande tryckeri, som sedan fugäng r94r svant for tidskriftens typo-
grafiska gestalt, visat under de extra svåra första efterkrigsåren och alltjämt
visar.
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Femtio år Cred.o

Tillblivelsen

Ett romantiskt skimmer vilar över vår tidskrilts tillblivelse, över den lilla
krets av unga entusiaster, två svenskfödda präster och några svenska lekmän,

som gav sig i kast med vågspelet att äntligen ge katolikerna i Sverige en egen

tidning och därmed en egen röst inför offentligheten. Danmark hade då i re-

dan nära sjuttio fu hak sitt Nordisk Ugeblad. for Kabolske Kri'stne och

Norge i trettio är sitt Sankt Olaa. Den allt starkare framträdande önskan att
även i Sverige kunna få ett liknande organ stimulerades livligt genom ett ini-
tiativ som togs av den företagsamma och energiska polska grevinnan Julia
Ledochowska. FIon kom r9r4 till Sverige. >>Med sina trosfränder diskuterade

hon åtskilliga frägor, bl. a. möjligheten att få till stånd en katolsk tidskrift.>
Till att borja med utgavs under hennes ledning Solglirutar, >>små periodiskt
utkommande häften, som genom sitt livfulla, värmande innehåll gjorde skäl
för namnet>>, skriver baron Gustaf Armfelt i Credos tjugufemte årgång
(rg44: r). Hur det sedan gick till då planerna för den nya tidskriften >>under

det glada grundläggandets år> tog mera konkret gestalt, därom berättar Cre-
dos förste redaktör Bernt David Assarsson i wå versioner som kompletterar
vatanåta.

Den första versionen finns i Credos jubileumsbreu (r93o: r). >Tankarna
går tillbaka till r9r9, det år då grunden lades för vår tidning. I Nordens ka-
tolska värld härskade då ännu I'ancien r6gime, den period som fick sin prägel
av de trenne varundra så olika biskopar, som sedan omkring år r89o hade hu-
vudansvaret för Kyrkans öden i våra avlägsna länder Men ute i Europas cen-

trala delar hade världskriget ändrat mänga gamla lagar och gränser. En ny
tid började att gry också för de nordiska folken.

Över Credos tillkomsthistofia vilar en säregen tjusning. Det var en oemot-
ståndlig ungdomlig entusiasm som var verksam i Stockholms katolska värld
under det oförgätliga äret r9r9. En frisk arbetsglädje ryckte alla med sig. Allt
var friskt och nytt och spännande och intressant liksom skapelsens morgon.
Det var särskilt på tre ställen som den nya tidskriften diskuterades och plane-
rades. Det första var Stockholms katolska Biskopsgård, det andra låg i Dö-
belnsgatan ... det tredje låg på den berömda Fjä,llgatan med härlig utsikt över
hela Stockholm ej långt från det lilla kaffehus, som blev urbilden till Credos
Torn. Några penningar funnos ej för detta tidningsföretag, men listor utsän-
des till katolska församlingar och enskilda katoliker och återvände fullteck-
nade med bidrag. Alla förväntningar överträffades. Det var jubel atan nägra
gränser. Vilken spänning, då det första numret av Credo blev tryckt och kor-
rekturläst trodde knappast att det var verklighet, då det omsider ut-
kom i januaÅ rgzo - betecknande nog utan att varken månad eller år stodo
angivna på omslaget. Entusiasmen var så stor, an till och med redaktionsmed-
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Iosef Gerl'ach

lemmarna både tecknade och lämnade ådigen bidrag till sin egen tidning.>>

Den andra versionen fu trän fu ry44.
>>De som fingo vara med och samarbeta för den goda saken .. . vi kände

oss nästan som eft slags konspiratörer, då vi samlades i 'Credos hus', som i den
nyktra verkligheten tillhörde Franska Skolan, låg vid Döbelnsgatan och hade

en lagom framtids-romantisk utsikt över Johannes' kyrka och kyrkogård. Här
bodde redaktör Petrus Lindblom, och här samlades vi unga och ganska oer-
farna entusiaster, som fingo vara med att grundlägga det verk, som av konst-
nären Lennart Nyblom döptes med det vackra och välfunna namnet Credo,

Katolsk Ti.dskrift.>>

>>På sommaren utsändes listor för tecknande av ärliga bidrag till Sveriges

första katolska tidning. De utdistribuerades till våra små församlingar och
kommo snart tillbaka med överraskande glada budskap. En uppmuntrande
frikostighet och ett intresse, som var vida större än vi väntat, sdkrade det nya

företagets ekonomiska existens. Enskilda katoliker tecknade både två- och tre-
siffriga årsbidrag. Den av baron Gustaf Armfelt ledda Birgittaföreningen för
spridande av katolsk litteratur i Sverige visade sig från borjan som en både

trofast odr verlsam vän till den planerade publikationen.>> Senare hölls även

basarer för Credo. >Grunden lades till och med till en Credos Fond, som se-

dermera varit oss till rätt mycket hjälp. I den svenska katolska aktionens his-
toria kvarstår fu t9r9 som en tid full av nästan ogrumlad grundläggare-

glädje.>

>>Det är ganska nöjsamt att nu studera de stämningar, som värt Credos

framträdande väckte i olika kretsar. Till och med bland våra katoliker fanns

det sådana, som närmast verkade förskräckta .. " De hade tydligen fått för sig,

att de hörde till den tigande och ej den stridande kyrkan. Ävenledes över-

drevo de i hög grad riskerna av den offentliga diskussionen i de konfessio-
nella frågorna, som blev en ganska vanlig företeelse i rgzo-talets Sverige ...>>

>>Nu efter ett kvanssekel kunna vi finna all denna uppskrämdhet ganska

roande, ja, åven på sätt och vis löjeväckande. Både i det katolska och det pro-
testantiska lägret funnos personer, som tycktes vänta både snabba och iögon-

fallande verkningar av en liten katolsk framstöt i vårt land och våt tid. De
förra voro merendels idealister av det mest renhjärtade slaget, som inbillade
sig att alla andra människor voro likadana. De senare, dvs. de oroade prote-

stanterna voro merendels av den typ, som känner katolska kyrkan mer ur

böcker än ur det levande livet och därför sitter inne med en alltigenom verk-

lighetsfrämmande uppfattning av denna lryrkas hemlighetsfulla 'makt' och av

katolikernas oerhörda 'iver' att utbreda detta maktområde med allehanda f.ar-

liga och försåtliga medel . ..>>

>>Vi kunna emellertid också utan överdrift tillågga, att vår tidskrift i all sin

anspråkslixhet icke blott har existerat utan också hunnit uträtta åtskilligt. Vi

2o4



Fenztio år Cred,o

som började med, Cred.okommo icke utifrån och behövde ej först taga itu med
den svåra uppgiften att sätta oss in i det svenska kultutlivet. Själva hade flera
av oss gått i Uppsala och Lund och icke blott studerat utan också genomlevat

de andliga problem, som sysselsatte vår svenska samtid. Också gåvo vi i vår
tidning under dess första år ordet åt typiska representanter för olika av rg2o-
talets svenska kulturriktningar .. . Vi ville stå i levande kontakt med vår
svenska samtid ...>>

>För det omfattande grundläggnings- och konsolideringsarbete, som vår
kyrkliga ledning utfört på rgzo- och r93o-taIet, var Cred.o och den verksam-
het som vdxte fram kring vår tidning helt säkert både en värdefull förbere-
delse och ett välkommet stöd> Q944: 4ft.).

Finanserna

För att återkomma till den ekonomiska situationen, så måste vi konstatem att de

allta första årens optimism betydligt dämpades i fortsättningen. Visst kvnd,e Cted.os

Nyårsbrea rgzr ännu konstatera: "Med frikostiga bidng ha Credos vänner alltifrån
tidningens grundande understött arbetet, anordnat bazarer och insamlingar, och i öv-
rigt verkat för att Lä nya prenumeranter. Credo har allmänt betraktats som en hjärte-
sak för alla Sveriges katoliker. I var och er av vfua församlingar har kyrkoherden
som den naturliga medelpunkten kraftigt arbetat för vår betydelsefulla pressaktion.
Framförallt har Hans Högvördighet Biskopen på mångfaldig sätt visat sitt livliga in-
tresse för Credo" (r9zr:. t5). Men redan i samma års tredje nummer läser vi en väd-
jan: "Om vi vilja fortsätta vår verksamhet som förr 

- 
än mera om vi ytterligare

önska uwidga den, 
- 

behöva vi pengar och återigen pengat. En uppmunuande erfa-
renhet har lärt oss, att vi aldrig behöva förgäves vädja till våra vänners offervillighet.
Men också goda fonder försvinna snabbt under nuvarande ekonomiska förhållanden.u

Med stora förhoppningar sökte man bygga upp en Credos Fond., och så kommer
rgzz ärs vädjan: uDet torde vara Credos vänner välbekant, att vi ingalunåa förf.oga
över de imponetande'ptopagandafonder', som våra vedersakare synes förmoda. I stäl-
let äro vi helt och hållet hänvisade till det ekonomiska stödet från Sveriges katoli-
ker ... För att säkra vår tidnings framtid ha vi nu anseu nödvändigt att med förtrös-
tansfull bön om himmelens välsignelse bilda en 'Credos Fond', vilken småningom ge-
nom ftikostiga bidrag år efter år kan bliva tili ett kapitai, vars årliga rånta tryggar vär
tidnings existens. En gTva på z ooo kr från Birgittaföreningen härstädes ha vi redan
f&tt mottaga som grundplåt till denna fondu (en notis rgzz;5, utvisar, att detta be-
lopp lämnats av Biskop Bitter, med anledning av hans z5-årsjubileum såsom biskop,
till Birgittaföreningens tidningsfond), en fond )som genom gåvor och bidrag under år
r9zr, särskilt behållningen av Credos fest på Gmnd hotell i april detta är,föt närva-
rande hunnit växa till mellan 5 och 6 ooo kr. Men skall denna Credos Fond kunna
fylla sin uppgift, måste vi hava minst tio gånger så mycket. Med kännedom om det
livliga och allmänta intresse, som uppbär vårt arbete, kunna vi också hoppas, att en
tillräcklig Credos Fond skall kunna insamlas inom en icke alltför avlägsen framtid.,

Man kan stålla ftägan, huruvida 19z6 fus uppdelning i wå tidninga4 Cred.o och
Hemmet och Helgedonen samt r9z9 ärs övergång, för Credos del, till den interskan-
dinaviska linjen verkade gynnszunt eller hämmande för ekonomin. Cred.os ,jubilearnt-

breu r93o konstaterar: >Mera oroande är Credos eäononziska problem. Vi talade nvss
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om de generösa bidragsgivare som säkerställt tidningens existens det ena året efter det
andra. Det vore orimligt att tånka, att denna penningflod alltjämt skulle fortsätta att
rinna lika ymnigt. Flera av våra understödjande vänner ha redan lämnat detta jordiska

liv. Andra ha icke samma resus€r nu som är t9zo. Andra ha kanske möjligheter att
visa oförminskad givmildhet ännu nägra är. Men hur skall det väl bliva sedan? ...
Men om tidningen icke har tillräckligt med pengar att leva av dör den ... Om varje
vän till Credo lyckades vinna endast em ny abonnent, så skulle de aktuella ekonomiska
bekymren med ett slag vara ur världen." Och beträffande Credos Fond heter det vi-
dare: "I februarinumret tgzz börjades redovisningen för densamma. Vid årets slut
hade den stigit till 7 ooo kronor. Sedan dess ha magra är kommit, då vi varit nödsa-

kade att använda en del av dessa hopsparade medel till löpande utgifter. Innedigt hop-
pas vi, att dylika tider ej måtte återkomma. Vi börja nu åter, att redovisa för fondens
storlek med förhoppningen, att den nu måtte öka för varje år." Men fonden, som re-
dovisats r9z8 med runt rr ooo kr, utgjorde 1933 endast 9 5oo kr, och när den 1953
övertogs av Birgittaföreningen var endast 4 ooo kr kvar. Även om den senare genom

ett frikostigt legat ökade med eo ooo kr, kan man inte påstå att den har blivit till >ett

kapital, vars årliga täntatryggar vår tidnings existens, (ryo: 4),

Målsättningen

En tidskrifts existens - och existensberättigande - betingas natudigwis
i första rummet ay dess syfte och detta syftes effektiva förverkligande; vilket
i sin tur väsentligen beror på ledningens möjlighet och förmåga att inte bara
själv vid sin redaktionella och litterära insats hålla den standard som motsva-

rar målsättningen, utan dven att vinna kompetenta medarbetare. Vad beträf-
far Credos redaktion och redaktörer under dessa femtio år, kan vi här inte i
detalj gä in på personer och insatser; en särskilt redovisning, som bifogas
denna artikel, må räcka som allmän orientering (se nedan sid. zrSf.). Men
vån fortsatta försök att ge nägra glimtar ur tidskriftens femtioåriga historia
låter nog - fär vi hoppas - åtminstone konturerna framträda.

För de första åren, då Credos framträdande inför offentligheten syntes

ännu mer accenfllera det hot mot gammal god sed och ordning i Sverige, som
allmänt betecknades som >>den katolska faran>>, kan vi hänvisa till en veten-
skaplig undersökning av Bengt T7adensjö i Kyrkohistorisk Årsskrifr 1968
(sid. zo5-zz4). Där konstateras angående Credo: >>En annan oro för männen
bakom internationella förbundet var att det gavs ut romersk-katolska tid-
ningar i landet. Om detta kan rent faktiskt sägas, att Credo borjade utkomma
med början av är r9zo. Den nya tidningens uppgift var at klarlägga för
Sveriges folk vad romersk-katolsk tro egentligen var. Syftet skulle enligt re-
daktören vara, att gå till storms mot den fördomsfulla traditionella bilden av

den romersk-katolska kyrkan som Peder Svarts krönika uppmålat, vilken
ännu enligt honom behärskade synsättet hos svenska folket. Tidningen skulle
också verka till uppbyggelse för de romerska katolikerna i Sverige. Det fanns

sålunda en viss missionerande attityd. Denna inställning var dock begränsad
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till att gälla bekämpande av vanföreställningar om den tomersk-katolska kyr-
kan, inte att producera konvertiter, i varje fall enligt vad som öppet sades.>>

Själva målsättningen var klart utformad vid starten och den har i det vä-

sentliga behållit sin giltighet intill nu. Den bestiimdes av ett verkligt behov,

främst hos de svenska katolikerna men också hos andra. Den var emellertid
så omfattande att den inte kunde förverkligas av en enda tidskrift utan i läng-

den måste leda till startandet av andra katolska tidningar inom Sverige och

t. o. m. inom det övriga Skandinavien.
I den första anmalan presenteras tidskriften som >såningsmannen>), vars

uppgift det är att >>så ut den goda säden på hemmaplan, på den övervuxna

Vår Herres åker. Egentligen går han ej på okända marker, nej, med den

svenska jorden år han sedan gammalt väl förtrogen. Under hela 7oo är har
han där outtröttligen utsått livets säd och alldeles borta har han egentligen

aldrig varit.>> Han vill >säga ett ord>> till och med till >den religiösa likgiltig-
hetens män>>, också >den rena förnekelsens män>>, för att möta dem på deras

egen mark genom att ))visa att religionen är bättre begrundad än de inbilla
sig och att deras invändningar mot den kristna tron ingalunda våga så tungt
som de själva tyckas mena>>. Han riktar sig till >våra troende protestantiska

landsmän>>, som >>ofta äro fulla av misstro och fördomar mot den gamla äre-

vördiga Fädernas Kyrka, som de egentligen på sätt och vis ha att tacka for all
den goda säd, som ännu vdxer på deras marker. Denna deras mowilja mot ka-

tolsk kristendom har emellertid till rot ren okunnighet och en förvänd upp-
fattning av vär Kyrkas lära, särskilt beroende på skoltidens partiska historie-
undervisning. För Credo blir det därför en helig och kär uppgift att efter för-
mäga råtta deras felaktiga föreställningar. Icke genom kiv och strid, icke ge-

nom ofruktbar polemik vill han övertyga om sanningen. Med saktmod och
kädek, med förståelse och deltagande vill den stillsamme såningsmannen visa
dem den katolska tron i dess verkliga gestalt, hänvisande dem till dokument
mh förstahandskällor. >>

Det är naturligtvis >en självklar sak, att Credo framförallt vänder sig till
våra svenska katoliker. Dem har han särskilt mycket att säga. Ofta vill han
berätta för dem om den sköna forntiden, om det gamla katolska Norden, om
Kyrkans underbara öden i vårt land. Men ännu mera vill han tala till dem om
nutiden, verka till upplysning och uppbyggelse. Han vill åter så den ofelbara
sanningens, den äkta kristna fromhetens sådd över den svenska marken. Den
kan och måste bliva starkare än allt det ogräs, som frodas där. Fromma be-

traktelser, kyrkliga ledare, korta berättelser och historiska uppsatser, bokan-
mälningar, till och med vers kommer att finnas i Credos spalter.>>

>Credo vill dessutom icke endast yara en svensk utan också en skand.ina-

uisk tidning. Ingen kan som vi katoliker ha den rätta förståelsen för nordisk
samhörighet, som genom historien är så innerligt förbunden med våra skö-
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naste minnen. Både i Danmark, Norge och Finland ha vi mänga förstående,
för det nya företaget varmt intresserade vänner.>>

>Också med den katolskwänliga riktning, som på sista tiden vunnit allt
större utbredning inom svenska statskyrkan, vilja vi stå i vänlig och livlig
kontakt>> (r9zo: z f..).

I sitt Nyårsbrea r9z8 kan redaktionen konstatera: >>Credo har försökt att
fullfölja sitt program att bliva ett den katolska tankens språkrör i vårt lands
intellektuella och religiöst betonade kretsar såväl som annorlunda troende.
Credo har härutinnan en stor uppgift att fylla, så länge den är den enda plats,
där vi kunna fä giva uttryck ät vära tankar och försvara oss mot oberättigade
angrepp, då tidningarna, även sådana, som kalla sig kristna och orda om krist-
lig karlek, innehållit spaltlånga hetsartiklar, men alltid 'sakna plats' eller in-
taga det på sådan plats eller med sådana kommentarer, att det förlorar sin be-
tydelse, och läsarna avsiktligt vilseledas. Att Credo läses även av våra mot-
ståndare och även fruktas, det hava vi under Credos korta tillvaro tydliga ut-
talanden från deras sida om. Varför skulle man eljest göra så mycket väsen av
den i annorlunda tänkande kretsar? Credo skall emellertid icke frukta att
säga sitt ord till sanningens försvar och alltjämt kämpa mot fördomar och
okunnighet. Därtill uppmuntras vi av alla de sympatibevis som komma oss

till del ... av mänga uppriktiga vänner också bland annorlunda troende i vårt
land såväl som utom dess gränser. Även ädiga och rättänkande statskyrko-
prdster ha icke fruktat att gentemot oss beklaga sina konfratres' oädla till-
vägagångssätt ... Några av dem ha också med glädje ställt sin penna i Credos
tjänst i ämnen, i vilka katolik och protestant kunna mötas i samförstånd och
kärlek.>>

Men >>Credo anser som en sin högsta uppgift atthäIla särskilt sina katolska
lösare, som själva icke ha möjlighet därtill pä annat sätt, i kontakt rned ka-
tolsk iära och praxis och föra dem in i Kyrkans rika och sköna liv och utveck-
ling över hela världen genom goda artiklar av upplysande och vägvisande na-
tur i historiska, apologetiska och kulturella ämnen>> (1928: 3).

I själva verket fanns i Credo de första åren "wå tidningar: ett församlingsblad i
uppbyggelsens och församl.ingslivets tjänst och en tidskrift som företrädde den katol-
ska Kyrkans intellektuella och kulturella inuessen. Då vår tidning srartades, fanns ju
ingen katolsk svensk press. Den länge efterlängtade nykomlingen måste söka fylla
olika behov. Det kunde inte undvikas, att tidningen på grund härav ofta kom att verka
alltför sammansatt och i sin strävan att tillfredsställa två olika önskemål i längden
hindrades att nöjaktigt tillfredsställa någondera.,

>Detta missförhållande började rättas, då tidningen Hernmet ocb Helged.ornen (nu-
varande Katolsk Kykotid.ning) började aa utgivas fu 19z6 som etr utpräglat försam-
lingsblad för själavårdsintressen. Därigenom hade Sverige fått sin motsvarighet till
Nord.isk Ugeblal' och Sankt Olao, början till en katolsk aeckotid.ning med för alla lårt-
faaligt och uppbyggligt innehåll.>

"Credo kan nu också taga steget fullt ut, bonskåra de delar, som naturligen hör
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hemma i ett församlingsblad och i stället förverkliga i någon mån det stora önskemå-
let ... 'att bliva ett den katolska tankens språkrör i vårt lands intellektuellt och religi-
öst betonade kretsar'> (t929:3).

Interskandinavisk period

Nu var också vägen fri för en slutgiltig övergång till en interskandinavisk
inriktning, som ju ifrån början hade satts som måI, i synnerhet av Bernt
David Assarsson, som av Anna Lenah Elgström en gång har kallats t den av
svensk kultur mest genomandade katolska prästen i Sverige>>. Han blev nu
huvudredaktör med biträdande redaktörer i alla skandinaviska länder. Denna
nya status godkändes uttryckligen av de Apostoliska Vikarierna för dessa län-
der och stadfästes s€nare en gång till högtidligt i en resolution av det Nor-
diska biskopsmötet i Stockholm 22-23 april ry36:

>De i Stockholm församlade Biskoparna och apostoliska Prefekter anbe-

f.alla varmt tidskriften Credo i katolikernas omtanke både fcir prenumeration
och medarbete. De äro eniga att Credo som skandinavisk katolsk tidskrift är
av stort värde för främjandet av den katolska ranken och av katolsk kultur i
Norden och att den därför har en viktig plats att fylla vid sidan av vära vika-
riatsblad> fty6:97).

Nyårsbreu 1929, som inleder den tionde årgången, talar om denna nya ut-
veckling med stor optimism, trots medvetenheten om att uppgiften, att fylla
en sådan utvidgad ram, också skulle föra med sig en del nya vanskligheter.

Genom att bli >den katolska Kyrkans språkrör for hela Norden, som vår Bis-

kop har formulerat det nya programmet>>, hoppades man att lättare kunna nå
sitt syfte också för Sveriges del. >En sådan uppgift mäkta vi icke ensamma,

Nordens katoliker måste arbeta viribus unitis, med förenade krafter .. . Vi ha
sålunda från och med detta år redaktörer för Norge, Finland och Danmark
(under årets lopp kom en redaktör för Island till), som var och en i sitt land
skall arbeta för det stora gemensamma intresset. En stab av fasta medarbetare
från hela Skandinavien bildar en ytterligare galanti för verkets lyckliga fort-
gång. Danska och norska språken komma hädanefter att i Credo regelbundet
växla med det svenska.>> Men detta var inte något absolut nytt. >Den katolska
tankens språkrör i Norden är ingalunda en ny skapelse, utan både till namn,
innehåll och program ett barn av äret r9zo, den ena av de båda tidningar,
som innehöllos i det ursprungliga Credo ... Vi ställas emellertid nu inför nya
problem, nya hinder möta, nya svårigheter måste övervinnas .. . Det finns ju
lika många omdömen, åsikter och önskemåI, som det finns människor. Oclså
den välvilligaste tidning kan omöjligt tillfredsställa alla. Må vi därför lära
skilja huvudsaken från bisak, vi äro ju eniga i allt väsentligt>> (r929:3ff.).

Att bl. a. just språkfrågan vållade vanskligheter f.ramgfu ur det ,Memorandum an-
gående Cred.o,katolsk tidskriftr, som den ro december r9z8 undertecknades av däva-
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rande Äpostoliske Vikarien för Sverige,-biskop Johannes Erik Miiller 
- 

ett memoran-
dum som på samma gärg kan tjäna som bevis för den betydelse, som tidskriften till-
mättes även av den högsta kyrkliga ledningen i landet.

"Med anledning av Credo's förestående utvidgande vill jag för att underlätta över-
gången och säkerställa åt Credo en lugn uweckling och en framgångsrik verksamhet
inskärpa följande:

r. Åv förändringen skall göras så litet uppseende som möjligt. Detta fordrar hän-
synen till de saenska prenumeraoterna och gynnarne, vilkas trohet och offervilja ge-

nom prenumeratioo och medarbete måste för Credo's vidkommande bevaras som dess

bärande kraft.
z. Både ur ekonomisk synpunkt och av hänsyn till Credo's penska uppkomsthis-

toria och läsekrets kräves, att det saenska inslaget liksom i redaktionen förblir tillräck-
ligt starkt till språk och innehåll. 

- 
Två uedjedelar av Credo's innehåll måste därför

vata författaåe pä saenska språket.
a. I allmänhet skall som ändring framställas endast, att Credo ännu nzeru än hit-

tills skall aara en på högre plan stående hatoh6 tid.särift för katoliAerna i. alla d.e nor-
d.iska länd.erna och att därför r) i Credo böra intagas på danska och norska språker
författade artiklar för danska och norska behov 

- 
meo av hänsyn till den stöffe sven-

ska läsekretsen icke i större omfattning an zf z av texten; z) skall i redaktionskommit-
t6n intagas en dansk, en norsk och en finsk redaktör. Dessas uppgift skall utom med-
arbetet i redaktionen .vata att vinna medarbetare och prenumeranter i resp. länder.

4. Credo's program är i framtiden liksom förr: Den hatolska tanken pä alla omrä-
den i Norden, och målet: Förståelse och respekt för och kärlek till Kyrkan och hennes
liv och verksamhet. 

- 
Särskild vikt torde läggas vid utmärkta ledare, som precisera

Kyrkans ställning till vår tids livsfrågor och som kunna främja Kyrkans sak i Norden.
Men för att göra Credo lättläst och tilltalande även för en vidare krets av prenume-
ranter, skall som hittills även införas tilltalande och intressanta drag ur det dagliga li-
vet, poesi, nyheter ur den katolska världen, etc. Viktigt synes framförallt även vata ir-
förandet av aktuella apologetiska artiklar och artiklar som ur katolsk synpunkt och på
vetenskaplig grund framstdlla de nordiska ländernas bistoria före och efter reforma-
tionen. Skatter ur medeltidens kyrko-, kloster- och fromhetsliv, liksom även dess konst
och litteratur skola även föras fram i dagsljuset.

5. Politik och allt som kunde tydas som sådan dr av princip uteslutet.
6. I Credo's torn eller i extra avdelning skola läsarne underrättas om de stora före-

teelserna i den katolska världen och i allmänna drag om det katolska livet i de nor-
diska länderna. Angrepp på katolikerna och Kyrkans representanter samt vanställ-
ningar av katolsk lära och liv skola kort och värdigt, bestämt och förnämt tillbaka-
visas och rättas.

7. Originalartiklar av nordiska författare äro sdrskilt värdefulla. Men detta får icke
hindra intagandet av goda översättningar av den katolska världens hårliga litteratur-
skatter eller av goda artiklar av främmande författare och fackmän över aktuella frå-
gor.

8. l}Jät bestäms redaktionens sammansättning ...1
Jag beder Redaktionsmedlemmarna innerligen att insätta sina bästa krafter för sin

upphöjda uppgift att genom ett förstklassigt redigerat Credo vara den katolska tankens
fanbänre (och spridare) i Norden.>

Credos interskandinaviska period varade ett decennium. Man kan knappast
såga alt det verkligen blev en nordisk tidskrift, därtill var både det personella
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och det litterära fundamentet för litet och intresset bland katolikerna alltför
ljumt - och antalet >infödda skandinaver>> nog alltför ringa. Det var egent-
ligen blott nigra f.ä personer, bland dem framförallt Bernt David Assarsson,

Alois Menzinger SJ, redaktören för Danmark, och K. Kjelstrup, redaktören
för Norge, som helhjärtat stod bakom denna form av katolsk skandinavism.
Prenumeranternas antal ökade föga. De förblev alltid få i Danmark och ännu
färre i Norge, och en närmare grarukning skulle nog visa att de avtog även i
Sverige och ökade obetydligt i Finland. Under hela denna period var det allt
i allt sällan fleraät 3oo.

r93o ärs rapport låter visserligen förhoppningsfull: >>Credos ekonomiska
Idrge har i någon mån f<;rbattrats. Vi äro till och med i stånd att restituera en
del av det belopp som under mera bekymmersamma tider lyftats av Credos
fond . .. I särskild tacksamhetsskuld stå vi till våra nordiska biskopar for de-
ras hjälp> (r93o: z). Men redan t933 heter det: >>Credo bOrjar det nya de-

pressionsåret med en vädjan till sina vänners givmildhet . .. Prenumeranter-
nas antal hat minskats, frivilliga gåvor och bidrag inströmma mindre rikligt
än förut. Ätskilliga abonnenter ha ännu inte betalt sin avgift för åreo>

(ry3: z).
Till otur för Credo sammanföll den nya given med den allmänna ekono-

miska kris, som också för övrigt pä mängf.aldtgt sätt verkade hämmande på
det kyrkliga arbetet i Norden. Men mest hindrande låg nog i vägen det fak-
tum att kontakterna de nordiska katolikerna emellan i allmänhet var Iä, f.ör

att inte säga i stort obefintliga. Betecknande ar att t.ex. de nordiska katolska
akademikerna möttes till gemensamma kongresser först pä 4o-talet efter kri-
get. Under krigets gång avbröts de interskandinaviska förbindelserna för Cre-
dos del allt mer, f.ör att slutligen helt upphöra. Frän och med fugäng ry4o
blev Credo åter en enbart svensk tidskrift.

Den första >entusiastiska>> generationen av redaktörer och medarbetare
b<;rjade på trettiotalet am alltmen sldppa taget, med Bernt David Assarsson

i spetsen; ry37 lämnade han ledningen i andra händer - men stannade kvar
som ansvarig utgivare intill sin död år 1955. Och efter pater Menzingers och
K. Kjelstrups bortgång fanns inte mer någon som på allvar ville satsa på ett
interskandinaviskt Credo. Pater Menzinger fick visserligen ännu officiellt en

efterträdare i Heinrich Roos SJ, men då hade i Danmark redan tankarna på
en egen katolsk kulturtidskritt fätt luft under vingarna - och Norge var
mera beredd att ansluta sig till ett darrskt företag dn att hålla fast vid den
gamla >unionen>> med Credo.

Ännu i sista numret av ärgäng ry39 böt pater Menzinger en lans för
>Katholsk Skandinavisme> som en >>Synthese af Skandinavisme og Katholici
tet>), en >bindeled mellem de forskellige nordiske Landes Katholikeo. >Den
katholske Kirke er i fdrste Linie international eller rettere overnational. Vi
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har dog ogsaa Lov tii at hygge os i en national Krog af den store Verdens-

kirke. Derover skal vi ikke glemme, at vi Skandinaviens Katholiker danner

en Enhed, der er h4jere end en enkelt nordisk Nationalitet for sig . .. det

varige og levende Baand mellem Nordens Katholiker er og b6r vaere Tid-
skriftet Credo> (1939: l>). k 1944 kunde Credo emellertid anmäla >en

glädjande nyhet från våra katolska vänner i Danmark: första numret av den

nya kvartalskriften Catholica" (tg44:38). >Danske Katholikker>', skrev pater

Roos, >>har lange savnet et intellektuelt Organ, hvor de kan orientere sig i
Aandslivet inden for og uden for den katholske Kirke, tage Problemer op til
Drlftelse og forelaegge deres Syn paa dem som Katholikker. Fra omkring

ry29 arbejdade det interskandinaviske Maanadsskrift 'Credo', hvis danske Re-

daktion leddes af. Pater A. Menzinger SJ, i samme Aand, men forskellige

Vanskeligheder viste sig, saaledes at 'Credo' fn ry39 blev rent svensk, sam-

lidig med at det udkom som Kvartalskrift.> Credos redaktör anmärker lako-
niskt: >Vi konstaterar denna litterära händelse i Norden med uppriktig glädje

och lyckönskar vära vänner i Danmark av hela vfut hiäna till detta stora

framsteg, fastän vi på samma gång beklagar, att det närmare samarbete under
Cred,os fana, som sedan P. Menzingers dtid alltmera avstannade, nu helt upp-
hör. Kanske får vi i all enkelhet framhålla att det bland de omnämnda
'forskellige Vanskeligheder' inte har funnits ett svalnande intresse för detta
samarbete ftänvät sida> (r944: 38).

Credos >interskandinaviska experiment>> syns mig vara intressant bl. a. så

tillvida som tanken på en sådan gemensam tidskrift brukar dyka upp i var;'e

ny generation. Iag för min del har kommit till överrygelsen, att en nordisk
katolsk kulturtidskrift på denna nivå är meningslös - och detta väsentligen
på grund av följande faktum: Det gäller ju här att hjälpa >>vanliga bildade
läsare>> till att lättare folja med och förstå samt djupare tränga in i detaljer
och nyanser - och detta kan blott ske genom att f.ä en kunnig och smidig
tolkning på sitt eget modersmåI. Det gagnar framförallt föga att översätta
från icke-skandinaviska språk till svenska för danska läsare resp. till danska

för svenska. Det finns ju redan hos de flesta läsare - och lyssnare, sorn

radio och w har riklig erfarenhet av - ett irriterat och irriterande motstånd
mot att liisa nordiska f.örfiattarc av anflan nation på originalspråk. Saken lig-
ger till pä annat sätt när det tu fuäga om en gemensam nordisk tidskrift på ve-

tenskaplig facknivå. Där kan ett sådant samarbete vara önskvärt och effektivt
dven med bibehållande av varie medarbetares eget språk - och ett sådant

samarbete på nordiskt katolskt håll existerar ju i själva verket sedan 1957 i
tidskriften Lamen, som i viss mån och i sin tur kan anses ha vuxit fram ur det

ursprungliga Credo av äret r9zo.
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En ny generation

Kanske är det enklast att vi nu genast fortsätter med att berätta Credos vi-
dare öden. r94o fanns sålunda av den gamla redaktionen ban en enda man
kvar - och han forblev i själva verket ensam intill r95o. Han hade inte bara
att svara för redaktionen och expeditionen utan även för ekonomin. Därmed
skall inte v^ra sagt, aft det inte fanns vänner och medhjälpare för den inne-

hållsmässiga sidan. Just under lidget och efter kriget vaixte alltmer en ny ung
katolsk akademisk generation fram - särskilt under ACS:s egid (Academi-

cum Catholicum Sueciae - den katolska akademikerföreningen for Sverige).
Märkliga konversioner i författarekretsar väckte också nya förhoppningar.
Något av den optimism och entusiasm, som var utmärkande för eo-talets ge-

neration, levde upp igen, och så hölls Credo, alla vanskligheter till trots, vid
liv, ja, började gå en ny framtid till mötes.

Jag nämnde just expediti.onen och vill gärna begagna tillfället att med
särskilt eftertryck f.wrhäxa, att Credos existens och välgång det är
fallet med alla tidningar - till betydande del beror på en effektiv expedi
tion. Och här tillkommer för Credos del hela förtjänsten igen några få en-

skilda personer som skötte och sköter denna besvärliga uppgift utan något

som helst ekonomiskt vederlag.
För att bättre kunna planera innehållet och disponera de enskilda häftena

på ett vettigt sätt, i synnerhet så att mera omfångsrika artiklar bekvämare
kunde placeras - det var märkvärdigt nog lättare att f.ä sädana - beslöts

att täta Credo som dittills varit en månadsskrift, frän och med r94r komma
ut som kvartalskrift. I årgångens sidoantal skedde dock praktiskt taget ingen
större förändring.

ry46 äterknöts förbindelsen med Finland på redaktionsplanet genom att
först Jad Gall6n, som tidigare i många år varit redaktör för Finland, och se-

nare pater N. Veenker inträdde i redaktionen. Credo har alltid haft och har
fortfarande trogna medarbetare och prenumeranter i Finland. Men efter kri-
get växte där antalet katoliker med finska som modersmål till den grad att
behovet av en egen kulturtidskrift med väsentligen finskspråkigt innehåll
blev alltmera trängande, och så startades 1956 tidskriften Documenta - i
viss mån även den en ny länk av den uweckling som tog sin början rgzo
med Credo-

Fastän Credo sålunda fortsatte att komma ut, blev det för >de invigda>,
dvs. för de få personer som med personlig risk bar upp företaget, alltmera
uppenbart att så kunde saken inte fortsätta; det var nödvändigt att skapa en

för tidskriften mera >>institutionell>> status. I själva verket kunde ju situa-

tionen på fyrtiotalet - så otroligt det låter - karakteriseras på det sätt som

r95o skedde i ett brev från redaktören till den ansvarige utgivaren: >>Rent
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nyktert talat, är ju Tidskriften Credo inte mer än ett namn, ett mycket gott
visserligen, men inte någon ekonomisk realitet man boftser från de

häften som varje gångs trycks. Om det finns någon annan realitet så är det
bara den goda viljan och ekonomiskt mycket otacksamma insatser av nägra
få, som jämt skapar fram ännu ett nrunmer. Visst finns en 'fond', men den är
med tanke på nutida tryckkostnader fullständigt obetydlig. Den räcker just
för att man får väga att trycka ännu ett nummer, for vilket man inte har nå-
gon annan täckning, utan att f.öfi.ara brottsligt; ry det finns åtminstone medel
till.en hederlig likvidation. På så löst sätt kan Credo inte fortsätta.>>

Det blev nödvändigt att först en gång slutgiltigt fastställa, vem som egent-
ligen juridiskt betraktat var tidskriftens ägare, och det fastslogs att det var
>Monsignore Bernt David Assarsson, Credos grundare och hittills ansvarige

utgivare och tillika skapare av 'Credos Fond'>. Ingen annan hade någonsin
gjort anspråk på denna åganderått, ej Biskopsämbetet eller någon annan
kyrklig institution eller något förlag. Det fanns vissedigen ett >Credos för-
lag>>, som på ouppklarat sätt kommit till vid ungefär samma tid som tidskrif-
ten startades och som har utgivit några småskrifter, men med tidskriften
Credo hade det intet att göra.

I samband med dessa sonderingar bcirjade nu åter några lekmän att pä all-
var intressera sig även för Credos finanser. Så kom det r95o/5r till ett upp-
rop, att bilda >>en krets av Credos vänner>>, vars uppgift det skulle vata afr ge

tidskriften >>en fastare ekonomisk grundval. Credos vänner böra därför, var
och en, fc;rbinda sig att premrmer€ra på minst två ex. helst flera av Credo.>>

Uppropet var undertecknat först av 16, senafe av 24 namn, bl. a. av Anna
Lenah Elgström, som var den drivande kraften. Man beslöt att bilda >>Före-

ningen CREDOS VÄNNER>. Stadgar utarbetades och medlemsförteck-
ningen omfattade slutligen ro9 namfl. Men uppgiften att hålla ihop det hela
sköts snart över till huvudredaktören 

- 
som ju egentligen skulle befrias från

att även i fortsättningen dra hela lasset ensam! Att eventuellt på denna väg
få en ny dgarc f& Credo visade sig vara ogörligt, men föreningens medlem-
mar betydde i varje f.all nägra är f.ramät genom sitt intresse och sitt ekono-
miska stöd en välkommen uppmuntran.

Diskussionen om Credos framtid blev allt livligare i de intresserade lek-
mannakretsarna och förde slutligen till ett beslut, som banade vägen för en
fortsatt gynnsam uweckling. >Från och med första numret r95r kommer
Credo delvis att dndra karaktär. Förändringen beträffar inte själva kärnan,
det program som uttryckes klart och utan omsvep genom tidskriftens namn.
Alla som var med i övedäggningarna om en uwidgnin g av vär tidskrifts inne-
håll 

- 
och om möjligr också omfång 

- 
yx ense om att namnet skulle bibe-

hållas, inte blott darför att det är ett bra namn, rent tekniskt, eller därför atr
tidskriften under detta namn skaffat sig ett gott rykte, utan först och främst
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därför att Credo klart framhäver vår tidslaifts särart bland alla andra kultur-
organ i vårt land: den vill stå i den katolska trons tjänst> (r95r:3). >Tid-
skriften utkommer sålunda ... i sex fyrtioåttasidiga nummer. (Det blev bara
fem.) Som medredaktör inträder vid pater Josef Gerlachs sida författaren fil.
lic. Sven Stolpe. Credo ämnar som tidigare yara ett katolskt forum, men större
utrymme kommer att ägnas åt aktuella kulturfrågor. Det är sålunda avsikten
att från katolsk synpunkt i dessa spalter belysa också litteraturens, konstens,
psykologiens och det allmänna kultudivets problem.>>

>För att möjliggöra denna planerade insats har Credo försäkrat sig om en
rad fasta medarbetare. Den svenska medarbetarkretsen omfattar bl. a. förfat-
tarinnan Anna Lenah Elgström, musikskriftställarinnan Kajsa Rootz6n, fil.
mag. Gunnel Vallquist, teaterchefen Herbert Grevenius, regissören Olof Mo-
lander, författaren dr. phil. Robert Braun, fil.lic. Tryggu. Lunddn, fil.lic.
Torgil Magnuson. Tidskriften kommer oclså att mottaga bidrag av lektor
Lechard Johannesson och författaren Östen Sjöstrand.

Tidskriftens exped.ition och distribution kommer hädanefter att handhas av

Norlin Förlag A.B. Stockholm> (r95o nr 4, omslag).
Nodin Förlag övertog sålunda r95r expeditionen och förvaltningen, men

inte det ekonomiska ansvaret eller någon form av födagsrättigheter. Credo
kom nu bättre ut till bolåandlarna genom den allmänna bokdistributionen,
med en stigande försäljning av lösnummer som resultat. Tidskriften tryckes
sedan den tiden i en upplaga av r ooo exemplar.

Episoden med Norlin Förlag blev tyvärr kort, men än en gång trädde den
trofasta Birgittaföreningen in och övertog dganderätten på uttrycklig önskan
av Biskopsämbetet, som uttalade förhoppningen >>att Credo på detta sätt ba-
serats på en god grundval för fortsatt välsignelserik verksamhet såsom ett an-
sett organ för den katolska tanken i Norden ... Birgittaföreningen f.är hår-
med en stor och viktig konkret uppgift .. . Till sist vilja vi uttala vår varma
uppskattning av vad Birgittaföreningen och Credo hittills uträttat i Kyrkans
tjänst med önskan om och välsignelse för en god framtida uweckling av bå-
das verksamh et>> (23.2.1953).

Sedan årgång 1953 utges tidskriften av Birgittaföreningen. >>Denna katol-
ska lekmannaförening med säte i Stockholm har sedan r9o7 verkat för utgi-
vande och spridande av katolska skrifter, på senare år huvudsakligen genom
understöd till Credo. Då föreningen nu övertagit åganderätten och - 

gf1s1

Nodin Förlag som upphört - det direkta ansvaret för förvalming och expe-
dition, hoppas vi, att detta blir till gagn for tidskriftens läsare. Ingen för-
ändring sker i Credo's program eller redigering> (r95o nr r, omslag).

Sedan Credo på så vis kommit i hamn, var vdgen öppen för en fortsatt
gynnsam uweckling. På markerat sätt framträder nu i dess spalter, vid sidan
om det gamla beprövade gardet av trogna medarbetare, den generation av
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svenska konvertiter ftän 4o- och 5o-talet, som också och ännu mer genom

sina övriga litterära insatser i böcker, essäet och artiklar m. m. väsentligen

bidragit och bidrager till befästandet och utbyggandet av den katolska och

överhuvudtaget den kristna existensen här i landet. Även inom Credos redak-

tion intog nu lekmännen mer än någonsin förut den plats som enligt Credos

tradition och program ifrån begynnelsen tillkommer dem. >>Ja, vi arbetar för
en 'katolsk renässans' . .. Men denna katolska renässans kan blott komma till
stånd, om också de katolska lekmännen ffu lämna sitt bidrag till utformandet
av Sveriges fuamtida katolska kyrka. Det är därför som vår tidskrift ifrån bör-
jan var avsedd icke blott som teologernas språkrör utan lika mycket som de

katolska lekmännens. Och nu, då den lilla skaran av kompetenta lekmanna-

krafter har fätt berydande tillskott, vill Credo ännu mera konsekvent markera

denna linje> (r95r: 3 ff.).
Det må vara sä, att samarbetet mellan sådana starkt individuellt präglade

personligheter någon gång förde till spänningar, också inom redaktionen,

men Credo var ändå det forum, där olika åsikter bland katoliker kunde

komma till tals och >Pro et contra> Iöru f.ram sina synpunkter. Om det av

ledningen tillämpades någon >>censur>>, så var det bara den att hejda angrepp
på personer och försök att upphöja den egna åsikten i frågor, där olika me-
ningar kan finnas, till den enda >>integrala> katolska.

Det är självklart, att Credo - 
just också efter konciliet - i stort följde en

bestämd linje, utan att dock f.0fi.alla till tråkig eller föga intelligent ensidig-

het. I sitt första skede framförallt såg sig >Credo ställd som den religiösa och

kulturella konservatismens, som det konsekventa bejakandets och uppbyggan-
dets ende representant inom den svenska pressen>> (t924: ro5 f.). Nu är

Credo inte mera ensam med denna uppgift, inte inom den katolska Norden
och ej heller inom det kristna Sverige. Även på tidskriftsfronten har den allt-
mer framväxande ekumeniken lett till gemensamma positioner och ställ-
ningstaganden. Det program, som den nya katolska akademikergenerationen

inom ACS uppställde för sig och fullföljde med nästan oväntad f.ramgäng,
präglade också Credo ju i någon mån var dessa akademikernas eget

organ. >Hur oifrånkomlig vi än finna vår egen ståndpunkt äro vi lika varmt
besjälade som någonsin nägra andra kristna av efl uppriktig önskan, att kris-
tenheten på den enda framkomliga vägen, förståelsen, en gäng skall kunna
enas till verkligt samarbete>> (r94o:. rrz).

Men just denna hållning förutsätter och kräver en klar medvetenhet om
den egna identiteten. >>Såsom tramgät av namnet, vill Credo vata en katolsk
tidskrift med uppgift att ge uttryck åt katolsk ståndpunkt och uppfattning.
Vi tror att en på så sätt begränsad målsätming är riktig så länge vi inte har
flera katolska publikationer här i landet. Redaktionen eftersträvar att göra
realistiska bedömningar, och under det postkonciliära uppbrottet har regeln
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varit att'skynda långsamt'; vi har inte onödigwis velat bidra tili den oro,

som är en natudig folld av ett i många avseenden genomgripande lryrkomöte.
Vi finner inga skäl att andra denna vår hållning men å andra sidan har redak-

tionen ingen önskan att arbeta for likriktning>> (1967: r).
Både inom ramen av en sund och sann ekumenik och i samverkan med all

katolsk existens och aktion i vårt land var det Credos uppgift att ställa fram
>>det katolska alternativet>, både religiöst, socialt och kulturellt så att det kan
accepteras som ett vettigt alternativ också för människan i Sverige.

>Det faktum att Credo medtogs bland de fyrtiofem tidskrifter, som ut-
gjorde r95B års utställning av 'svensk tidskriftskonst 1954-56', innebär ett
erkännande av dess yttre gestaltning; det skedde på grund av juryns motive-
ring som lydde: 'Bra tryck, i ren typografi.' Vilket beröm innehållet even-

tuellt förtjänar, mä vära trogna prenumeranter och flitiga läsare döma om>>

(t9r9: r). Titl sitt innehåll speglar de femtio ärgängarnas mer än rz ooo si-

dor den religiösa och kulturella situationen i en vädd av oerhörda omvälv-
ningar på det mänskliga livets alla områden, så som det tedde sig >Från Cre-
dos Torn>> och under >Katolska perspektiv>, en kringsyn och granskning som

alltmer fick erkännande också här i landet som >>Perspektiv> för all upprik-
tigt kristen humanism.

Credo har aldrig velat inskränka sig till att vata >vetenskaplig> i ordets

tekniska mening. Men i tidskriften finns uppsatser på filosofiskt och teolo-
giskt fackområde, historiska framställningar, undersökningar och analyser,

litteråra essder och originaldiktning och 
- 

inte gninsl 
- 

översättningar till
svenska av klassiska texter, kyrkliga dokument och källskrifter av förblivande
värde. Medatbetarna, inhemska eller utländska, som anlitades eller självmant
ställde sin penna till förfogande, har i största utsträckning varit kunniga på

sina fackområden; det har varit redaktionens strävan att undvika välmenande
dilettantism.

För att Credo ännu bättre än hittills skall kunna bli den katolska svenska

tidskrift den vill vara och förväntas vara, behövs en fortsatt, samfälld insats

av alla krafter, av alla Credos vänner, inte minst av dess litteran medarbe-
tare. 

- 
Vilket i sin tur till slut betyder, att det behövs ännu en ny generation

med intresse och vilja att fortsätta och efter b?ista fc;rmåga vidarc utbygga

Credos femtioåriga tradition.
Iosef Geilacb SI
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Petsonet och firmor

Under de femtio ärgängarna har i Credo, katolsk tidskrift, ett stort antal per-

soner och flera tryckerier haft med tidskriftens utgivning att göra, vilket redo-

visas här nedan.

Ansaatiga utgiuare

Petrus Lindblom r96m9z8
Bernt David Assarsson r929-rg5j
Josef Gerlach 1956-

Redaktion

Under ären tgzo-r928 fungerade redaktionen som ett teamwork, organise-
rad som en styrelse med Bernt David Assarsson som ordförande, Sven Stefan

Nordmark, vice ordförande, Benil Bodström, sekreterare, Edvin Sandqvist,
kassaförvaltare och Petrus Lindblom, teknisk redaktör och ansvarig utgivare.
Från och med nummer 5, t928, tillhör även August Brunner och Oscar

Lewin redaktionen dock utan särskilt angivna funktioner. Redaktion och ex-
pedition var under denna tid f.örlagda till Stockholm.

Från och med nummet t, r92g, flyttas tidskriften. Både redaktion och ex-

pedition förläggs till Hälsingborg. Monsignore Assarsson står flu som huvud-
redaktör och ansvarig utgivare. Härmed inleds också Credos skandinaviska
period med redaktörer för de olika nordiska länderna (se nästa avdelning).
Monsignore Assarsson forblir huvudredaktör till och med nummer 4, 1937,
då pater Josef Gerlach SJ från och med nummer 5, 1937, övertar redaktörs-
posten.

Under kriget försvåras givetvis de internordiska kontakterna och upphör
helt år t94o. Frän och med t94r 6inner man således Josef Gerlach som en-

sam redaktör. Efter krigets slut återtas de nordiska forbindelserna men endast

med Finland, och inte förrän r95r sker en markant förändring då Sven

Stolpe inträder i redaktionen. Man måste således konstatera att Josef Gedach
i stort sett ensam utgivit tidskriften under tio år. Med honom flyttar Credo på

hösten :^939 via en kort tid i Stockholm till Uppsala, där tidskriften sedan

hållit sig kvar.
Medan pater Gedach redigerat Credo till och med är ry67 har redaktions-

medlemmarna växlat. Således tillhörde Sven Stolpe redaktionen åren r95r-
196r, Herbert Grevenius 1952-1953, Leif. Carlsson t95z-t958, Gertrud
Krooks ry55-r958, Alf Äberg 1959-1966, Eva Alexanderson 196r-1968,
Stig Lindholm t96z-r967, Lars Melin x967-r968. Sedan redaktörskapet med
fugäng 1968 tivergått till pater Tfilhelm Köster SJ, drog sig pater Gerlach
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tillbaka till posten som enbart ansvarig utgivare - och givewis medarbetare.
Till redaktionen har sedan 1969 fogats Sverre Sörenson och Bengt Thorell.

Åv ovanstående framgår att Credos rcdakröru bildar fc;ljande lista:

Monsignore Bernt David Assarsson rg2o-r937
Pater Josef Gerlach Sl t937-ry67
Pater Sfilhelm Köster SJ 1968-

Redaktörer f ör de nord,is hz. IAnd.erna

Danmark:
Älois Menzinger SJ rg2g-rg4o
Heinrich Roos SJ r94o

Finland:

Johannes von Gijssel r92g-r93j
Jarl Galldn r934-r94o, ry46-r947
Nikolaus Veenker SCJ r948-r95o

Island:

Johannes Gunnarsson rg29-rg4o
Norge:

K. Kjelstrup r92gFrg4o
Sverige:

August Brunner SJ r9z9
Bertil Bodström r9z9-t937
Edvin Sandqvist r938-r94o

Tryckeri.er

Linkoln Bloms Boktryckeri, Stockholm rg2trg24 ff 3
Bröderna Sandbergs Boktryckeri, Stockholm rg24ff 4-rg2j ff t
Gustaf Lindströms Boktryckeri, Stockholm rg25 nr 2- rg27 ff 4
Svenska Landsbygdens Tryckeri, Stockholm t9z7 m 5-6
Tryckeri AB Gripen, Stockholm 1927 ff 7 - r9z8
Aktiebolaget Boktryck, Hälsingborg r929-rg4o
Almqvist & Ifilsells Boktryckeri AB, Uppsala r94r-

Red.
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CREDO OCH SÄMTIDEN

f redos väg genom de första femtio åren av sin existens måste ses mot bak-
l-rgronden av samtida strömningar och idder. Djupa förändringar i det sam-
hälleliga livet och i ett mångskiktigt kulturellt skeende har präglat den värld,
i vilken tidskriften levt och med vilken den brottats. Credo har vuxit fram
till sin nuvarande gestalt i en miljö som knappast i alla avseenden var gynn-
sam, ja, som inte sällan visade sig vara ovänligt, om inte rentav cyniskt in-
ställd mot den tankevärld som tidskriften velat representera. Här kan endast

huvudlinjerna i det gängna halvseklets iddhistoria ritas upp, vilket kommer
att medföra de ofrånkomliga förenklingar eller till och med förfalskningar
som varje schematisering innebär.

Vårt århundrade kännetecknas i sitt första skede av avsevärda motsätt-
ningar och motsägelser på det kulturella, det ideologiska och det teologisk-
kyrkliga planet: nationell romantik och franskinfluerad impressionism hos
tonsättarna, naturalism och idyll hos diktarna, nykantianism och positivism
hos filosoferna, liberalteologi, nationalism och en ny konfessionalism hos teo-
logerna. Allt detta vittnar om att den tidigaste mellankrigstiden var en tid
av stora omvälvningar. Denna period efterfciljdes sedan av en mera stabil
fas, och först under de senaste åren har nya rörelser uppståtr som pekar mot
en ny, oviss framtid.

Det är i viss mån betecknande för tidens teologiska bakgrund att ärct r9r9,
alltså ett år innan Credo borjade komma ut med sina första beskedliga häften,
den reform av kristendomsundervisningen genomfördes, som skar ned timan-
talet från sex till två veckotimmar och som tog bort Luthers lilla katekes som

lärobok i folkskolan och ersatte den med Bibeln, nd'rmare bestämt med vissa

utvalda delar så som bergspredikan, liknelserna m. m. Undervisningen I kris-
tendomen blev till undervisning om kristendomen, och Luthers lilla katekes,

som så länge hade betraktats som eft adekvat uttryck för lutherdomens ut-
formning av kristen tro och sed, skulle endast fattas som >>ett historiskt
u t t r y c k fOr Luthers uppfattning om kristendomens huvudstycken>>. Denna
reducering och >>avkonfessionalisering> av ftristendomsundervisningen vat ett
uttryck för den religionshistoriska skolans och den ryske teologen Ådolf v.
Harnacks id6er, vilka var liberala och dogmatiskt tämligen indifferenta och
vilka sedan mer än ett decennium hade präglat den svenska teologin. Även
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Nathan Sörderbloms ekr'-eniska verk måste delvis ses mot den liberala bak-
grunden. Dogrnatiska motsättningar ansågs vata av mindre betydelse än

>Jesu enkla lära>>.

Men avkonfessionaliseringen och den begynnande internationella oriente-

ringen på det kyrkliga planet (Ekumeniska mötet i Stockholm t9z5 >>Lif.e

and work>>) innebar knappast en vänligare inställning mor påvekyrkan.

Samma period kännetecknas nämligen ä andra sidan av nationell romantik
och politisk och kyrklig konservatism. Svenska kyrkan domineras - åtminstone
vad, betrd'Ifar de tongivande kyrkomännen - av ungkyrkligheten, som på en

moderat teologisk liberalisms grund ändå var starkt nationell (>Sveriges folk
ett Guds folk>) och konservativ (Fädernas kyrka). Gustav II Adolf ansågs

vara >>hjältekonungen>>, och man talade mycket om >den katolska f.aran>>.

Ungkyrkligheten präglade det kristna student- och ungdomsarbetet, liksom
hela den församlingsvårdande verksamhet, som inspirerades av och utgick
från Svenska Kyrkans Diakonistyrelse.

Samtidigt framträdde med lundaskolan (Gustaf Au16n, Anders Nygren) en

viss konfessionalisering av teologin. Man strävade å ena sidan efter att för-
sona den kritisk-historiska metoden med en djupare förståelse av trosinne-
hållet och ä andra sidan skapa en ur vetenskaplig synpunkt oangripbar teolo-
gisk metod. Man genomförde programmet i Kants och Schleiermachers anda,

således inte genom att sammanfoga det vetenskapliga tänkandet med den

religi<isa tron till en högre syntes utan genom attbrya ned fc;rbindelsen mel-
lan dessa båda plan, som vart for sig uppfattades såsom slutna helheter. Reli-
gionen fick sin grund i ett >>religiöst apriori> och kristendomen ansågs vara
endast en historisk given realisering av religionens allmänna kategori, en

bland andra lika möjliga. Bakom den i historien givna dogmatiska formule-
ringen försökte motivforskningen finna >grundmotiv>, vilka står religionens
allmånna kategori närmare än dogmernas speciella utformning. Motivforsk-
ningen ville se det genuint kristna hos Paulus och Luther (agape). Även
denna skola visade en t'airnligen negativ inställning gentemot katolsk teologi
och filosofi; framförallt opponerade man sig mot analogiläran och mot alla
försök att sammanfoga tro och vetande till en högre enhet.

Från wå håIl började man emellertid hysa en viss förståelse för katolska
tankar och livsformer. Den under mellankrigstiden framväxande nya hög-

kyrkligheten var visserligen lutherskt bekännelsetrogen men med tiden också

mer höganglikanskt inriktad (Albert Lysander, Sam Gabrielsson, Gunnat
Rosendal). Man strdvade efter att förena det allmänkyrkliga med det evange-

liska och b<;rjade intressera sig för katolskt gudstjänstliv, för en rikare sakra-

mentspraxis, för biskopsämbetet och för åtskilligt annall samband därmed
blev ordet >katolsk>, tolkat som >allmänkyrklig>>, ett slags honnörsord. Även
i exegetiken bOrjar uppsalaskolan (Anton Fridrichsen) få en viss förståelse
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för katolska synpunkter på lryrkan, sakramenten och ämbetet. Inställningen
gentemot den katolska kyrkan forblev dock på det hela taget reserverad.

Credo försökte väcka förståelse, intressera sina läsare för andra synpunkter,

lämna bidrag till den allmänna teologisk-kyrkliga debatten.

På det filosofiska planet såg det inte mycket annodunda ut. Den filoso-

fiska diskussionen före det första världskriget var präglad av nykantianismen,

som även var bakgrunden till Axel Hägerströms filosofiska verk och till den

så kallade uppsalafilosofin. Men under mellankrigstiden skedde en omorien-

tering till en alltmera empiristisk och analytisk grundinställning. Väsentlig

i dåtida svensk filosofi var en antimetafysisk hållning, som också trängde in
i den allmänna livssynen. Världen identifierades med den erfarbara verklig-
heten i tid och rum. Filosofiska begrepp som vilja, värde, plikt, rätt, försökte

man komma ifrån genom en filosofisk begrepps- eller språkanalys. Filosofin

skulle inte ha någon annan uppgift än att analysera begrepp och ord. Man

hoppades kunna befria sig fån alla metafysiska problem genom att visa deras

meningslöshet eller inre orimlighet. Det tu lått att förstå, att denna filosofiska

riktning måste anse katolska bidrag till debatten såsom känsloladdade och

ovetenskapli ga. Däfi.ör tog man knappast hänsyn till dem.

Ny inspiration kom pä t93o-talet från den nypositivistiska wienskolan och

litet senare från analytiska riktningar i England, framför all;. fuän cambridge-

skolan (Bertrand Russell, George Edward Moore). I samband med andra

världskriget borjade man lösa de band som tidigare hade knutits till kontinen-

tala former av filosofi, och angloamerikanskt tänkande vann ett större infly-
tande än tidigare. Detta medförde en tilltagande empiristisk och pragmatisk

inställning. Den allmänna uppfattningen gynnades dessutom av den natur-

vetenskapliga utvecklingen och de tekniska framsteg som hade giorts under

de gångna årtiondena. En allmän vetenskapsoptimism btirjade sprida sig. Vad

som inte var naturvetenskapligt vedfierbart eller matematiskt bevisbart och

därmed >objektivt>, möttes med förakt. Den objektiverbara verkligheten ut-

forskades, medan den nyktra reflexionen över människans möjligheter och

gränser såväl som över människans värde som fri person i stor utsträckning
undveks. Denna nya utåtriktade livssyn var förknippad med en awisande

hållning mot allt slags religion. >Metafysik> blev ett skällsord, och religionen

ansågs av mänga vara endast en form av kompensation för svaga individer.

Den nya människan sades inte behöva räkna med en andlig verlighet. Vis-

serligen skulle det alltid finnas brister, men man hoppades kunna förändra

människorna till det bättre genom att skapa allt bättre villkor och genom

att öka välfärden. Tekniken skulle fullkomnas. Man vinnlade sig om ännu

bättre serviceinrättningar, men man glömde att beakta människans egna vill-
kor och förutsättningar. Ja, man förnekade helt enkelt att det finns dimensio-
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ner hos människan som aldrig gär att tillfredsställa genom yttre förbätttingar.
}Jår var det Credos uppgift att peka på andra aspekter av verkligheten.

Den kulturella miljön, sådan den nyss tecknats, har knappast genomgått
större förändringar under de wå årtionden som fc;ljde efter det andra världs-

kriget Avståndet mellan det profana och det religiösa liveq mellan natur-
vetenskaplig forskning och filosofiskt tänkande syntes bara växa. Den katol-
ska kyrkan upplevdes fortfarande som något främmande, fastän det natio-
nella draget hade försvagats och de religiösa föreställningarna blivit allt
mindre konfessionsbundna.

Under de senaste åren har dock skett vissa påtagliga förändringar. I kyrk-
liga kretsar har intresset för den katolska kyrkan blivit starkare än tidigare.

Möjligen var det en verkan av den allt större internationella öppenheten på

det ekumeniska planet och ett resultat av Andra Vatikankonciliets nya eku-

meniska inriktning. Man kan också spåra ett samband med ett krav som

framkommit under den senaste tiden: nämligen att inte fördjupa svalget mel-
lan tro och vetande utan i stället sdka förbinda dem till en högre enhet. En

viss förståelse för katolska synpunkter har tydligen vuxit fram. Som bak-
grundsfenomen f.fu ses en viss antiteologisk inställning, som håller på att ut-
breda sig framför allt bland ungdomen. Man tror sig kunna förena det posi-

tiva i alla former av kristendom och på så sätt skapa en ny >kädekens kyrka>.
De teologiska problemen åsidosätts, och man glömmer alltför lätt bort, att
man kanske i samma ögonblick f.örlorar något av det arv som Krisrus har an-

förtrott åt sina trogna. Fastän den nya antiteologiska inställningen medför ett
närmande, så innebär den på samma gång stora faror. Man kan nämligen
mycket lätt drömma om en gud eller en kyrka enligt egen vilja och eget

tycke.
Även på det filosofiska planet kan ändringar registreras. En granskning av

människans roll i vetenskapen avböjs inte längre. Resultat, vilka den natur-
vetenskapliga och den matematisk-logiska forskningen för flera årtionden
sedan kommit fram till, börjar att verka i det allmänna medvetandet. Som

viktiga exempel kan nämnas Heisenbergs upptäckt av osäkerhetsrelationen

och Gödels teorem. Vissa gränser för den mänskliga kunskapen såväl i natur-
vetenskapen som i matematiken har kommit inom synhåll för forskarna. Fak-
tiskt betyder den därmed pågående nyorienteringen en återanknytning till
den äldre europeiska tanketraditionen. Dessutom har den optimistiska bedöm-
ningen av teknik och vetenskap försvagats. Miljöförstörelsen och narkomanin
är wå olika sidor i dagens situation, som manar till eftertanke. Ldrkare, lårare
och andra som är ansvariga för samhällslivet börjar avstå från en alltför en-

tusiastisk människosyn.
Dagens ungdom är inte längre nöjd med hittills gällande tankevanor och
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med stelnade livsmönster. Alienation hör visserligen till våra dagars favorit-

och modeord, men den däri framträdande oron får inte bagatelliseras. En om-

orientering av livssynen tycks vara påkallad.

Credo bör känna sig medansvarig, ndt det gäller att fänga upp dagens

trend och gestalta framtiden. Det har alltid varit tidskriftens syfte att se och

tolka de olika tidsfrågorna och att utifrån katolsk synvinkel ta ställning till
nya uppfattningar och växlande idder. Det är dess givna uppgift.

Rainer Carls SJ

CONCILIUM VÄTICÄNUM PRIMUM

J],;trru Vatikankonciliet öppnades för nu roo år sedan den 8 december

I t869 av påven Pius IX (om vilken en inskrift i Peterskyrkan i Rom för-
täljer att han, som regerade fån Å46 till 1878, är den ende påve som lett
kyrkan lika lång tid som aposteln Petrus, Petr'i annos in ponti'ficatu Romano

unus aequauit). Konciliefäderna, huvudsakligen biskopar, var drygt 7oo till
antalet om än aldrig samtidigt närvarande. De var alltså tre gånger så många

som någonsin var samlade till det långa Tridentinska konciliet (t545-t56).
De utgör dock bara ungefär en tredjedel av antalet konciliefäder vid Andra
Vatikankonciliet (r962-tg6). Medan konciliet i Trento ännu var en uteslu-

tande europeisk affär, framställde Första Vatikankonciliet för första gången

kyrkan som världskyrka inte endast till iddn utan även i realiteten: drygt z5o
konciliefäder kom från icke-europeiska länder. Visserligen härstammade mer
än hälften av dem personligen från Europa, men det bor andå ses som ett av-

sevärt antal i en tid då kyrkans medlemmar till tre fjardedelar bodde i europe-
iska länder.

Andra Vatikankonciliet har som vi väl minns tilldragit sig ett långt gående

intresse världen över och pä mänga håll väckt ett vänligt eller åtminstone ny-
fiket eko. I motsats därtill framkallade Första Vatikankonciliet inte endast en
storm av indignation från kretsar utanför kyrkan. Det till och med ledde till
splittring. Det var visserligen inte många som gick i schism, men eftersom de

organiserade sig som >gammalkatoliker>> i en egen lryrkogemenskap kastade

deras nej till påvens funktion sådan den fasalogs av konciliet en skugga över
händelserna som möjligen var ännu mera oroande än de isärgående krafter
som håller på att skaka kyrkan efter Andra Vatikankonciliet.
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Två avgöranden hann Första Vatikankonciliet träffa, innan man på grund
av det tysk-franska krigets utbrott var tvungen att ajournera sig. Den z4 apil
r87o antogs den dogmatiska konstitutionen om den katolska ton, Dei Filius,
där förhållandet mellan gudomlig uppenbarelse och människans förnuft blev
det >>hetaste>> ämnet. Den 18 juli samma år genomfördes den slutgiltiga om-

röstningen om den dogmatiska konstitutionen om kyrkan, Pastor aerernus.

Dess neuralgiska stycke innehåller fullmakt för påven at tråf.Ia definitiva av-

göranden i lärofrågor, hans så kallade ofelbarhet. Bägge dokumenten berör
problem som både inom kyrkan och mellan kyrkan och världen var kontro-
versiella.

Dei Filius

Angående tron, närmare bestämt dess innehåll, hade under det tidiga r8oo-
talet från teologiskt håll, sålunda inom kyrkan, wå försök gjorts till en utiäm-
ning mellan uppenbarelse och förnuft. Båda hade dock visat sig vara kortslut-
ningar. Det var framför allt franska teologer som var påverkade av romanti-
ken och ville återföra uppenbarelsen till forntidens vördnadsbjudande halv-
mörker och därmed förpassa tron till ett själsskikt där ett kritiskt medvetande
har svårt att fungera och sprida sitt ljus. Vad som var ämnat som en accentu-

ering av traditionen och tron (fide$ hade alltså pressats upp till traditiona-
lism och fideism. Tyska teologer hade under samma tid mera inriktat sig på
att - med vissa inskränkningar 

- 
härleda tron gelrom tänkandet. Ett berät-

tigat förtroende för förnuftet och dess idder hade därigenom i kölvattnet efter
vissa filosofiska system blivit >idealistiskt>. Utanför kyrkan hade den vak-
nande historiska vetenskapen och de ymnigt växande naturvetenskaperna
gynnat ett avståndstagande från allt kristet. Ledande personligheter ville från-
känna den kristna religionen dess gudomliga ursprung och upplösa den i rent
mänskliga komponenter. Så var läget.

Enligt konciliedokumentet Dei Filius har nu inte endast Kristi verk 
->>gärningsuppenbarelsen>> 

- 
befriat människan från en börda som hon av

egen kraft inte förmått bli av med. Därutöver har Kristus såsom lärare beri-
kat människan. >Orduppenbarelsen>> har uwidgat människans kunskap, till-
lagt någonting som förnuftet, överlämnat åt sig självt, inte mäktat nä fuam
till. Frågan om förnuftets förhållande till uppenbarelsen är därmed besvarad.

Det är sant att människor kan råka i strid med varandra därför att vissa är
fyllda av tron medan andra drivs av vetenskaplig upptäckarglädje. Ja, en tros-
sats kan f.öref.alIa falsifierad inför en vetenskaplig framstöt, så att en troende
forskare kan försättas i samvetskonflikt. Så länge han inte vet bärre kan han
lägga n i en trossats något som den i sin egenskap av trossats inte innebär.
Men någon f.ara f.ör kollision mellan tron och vetenskapen som sådana före-
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Iigger inte. Tron syftar ju till sist alltid till något för vetenskaplig forskning
oåtkomligt. En trossats kan aldrig innebära något som vetenskapen kan mot-
bevisa. Med vetandets framåtskridande mognar alltså även tron i den me-
ningen att det blir allt klarare, vilket som inte kan höra till tron. I och med
att tron har sitt egentliga område utom gränserna för vetenskaplig metod och
avgörbarhet blir vetenskapen en av tolkningsprinciperna för själva tron.

För att ta ett exempel: man tydde - åtminstone i teologiskt mindre insatta
kretsar (till vilka även vissa vetenskapsmän fär räknas!) - skapelsetron som
om Skaparen kallat varje enskilt vaxtart och varje djurklass för sig till liv.
Men upptäckten av reella sammanhang mellan de levande varelserna på
grund av uwecklingen omöjliggjorde en sådan tolkning och gav därmed
själva skapelsetron ett förfinande tillskott. Vad ledande teologer sedan sekler
tillbaka varit på det klara med måste nu även gemene man f.atta. Skaparen
sfuom sådan står för tingens existens. Att inte bära upphovet till den egna
existensen i sig, just detta betyder attvara skapad.

Den sista grundvalen för att förnuftet och uppenbarelsen inte kan motsäga
varcndra ligger i att bäda har ett och samma gudomliga ursprung, vilket
Första Vatikankonciliet också uttryckligen störder sig på.

Medan konciliet med allt detta så att sd.ga vände sig utåt, betydde des kon-
stitution Dei Filius för kyrkans medlemmar - alltså inåt - både en gräns-
dragning för förnuftet och ett erkännande av dess oumbarlghet just för tron.
Om människan inte kunde få någon som helst insikt om den gudomliga di-
mensionen bakom den empiriska verkligheten, om hon saknade all möjligher
att ana att det finns en högre personlig makt, så skulle tron hänga i luften.
Om vi inte från borjan hade öra fcir Guds röst, skulle vi inte kunna förnimma
Guds uppenbarelse. Förnuftet måste således bana våg, föra människan fram
till trons tröskel.

I en tid då förnuftet höll på att skaf.f.a sig ett allt starkare självmedvetande
har alltså konciliet klailagt att människans verklighetskontakt genom gu-
domlig uppenbarelse har breddats. För att tala mera tekniskt: konciliet har
hävdat att nya påståenden har fogats till de satser som människan själv kan
verifiera, vilket har skett genom den i Kristus avslutade gudomliga uppenba-
relsen. Därmed förutsäter konciliet någonting det inte uttryckligen uttalar
sig om, att nämligen alla mänskliga satser, vardagliga och vetenskapliga,
ihoptagna bildar ett system som inte i den meningen är slutet att nya satser

inte skulle kunna läggas till. Just detta låter sig anmärkningsvärt nog visa
med övervdganden som ett konsekvent mänskligt tänkande helt oberoende av
någon uppenbarelse på egen hand förmår genomföra. Ja, vad som är ännu
mera anmärkningsvärt, den nutida, profanvetenskapliga uwecklingen - fort-
sättningen på den vetenskap som under r8oo-taler och in i rgoo-talet åbero-
pades mot kristendomen i allmänhet och mot kyrkan i synnerhet - denna ve-
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tenskap alltså har på egna vägar nått fram till att upptäcka människans öp-
penhet i ovan anförda mening. Vetenskapen har alltså i efterhand levererat

en befträftelse, visst inte på konciliets teologiska förkunnelse, men på dess

f örteologiska implikationer.

Pastor aetefnus

Infallibilitetsförklaringen, kärnpunkten i dokumentet Pastor deternus, in-
tar i det konciliära skeendet för ett århundrade sedan en liknande ställning
som pastoralkonstitutionen om kyrkan i dagens väid, Gaud.ium et spes, i
r96o-talets koncilium. Id6n om ett utforligt uttalande om lryrkans attiryd
gentemot de profana livsområdena uppkom ju under Andra Vatikankonciliets
lopp. Ingen förberedande kommission hade tänkt på något sådant. Gaud.iunz

et tpes var en frukt av konciliet självt. På ett liknande sätt innehöll den text
som framlades för Första Vatikankonciliets fäder som grundval för överlägg-
ningarna ingen punkt om påvens ofelbarhet. Först under konciliets gång in-
lämnade en majoritet av deltagarna en anhållan till Pius IX om att konciliet
skulle ta upp frågan till behandling. Man har inte helt utan fog klagat över
att konciliesekretariatet behandlade fiiderna endast som artiga ia-sägare
ställda inför fardiga dokument. Ingen sådan klagan är alltså berättigad när
det gäller en så grundläggande detalj som påvens ofelbarhet De förbere-

dande kommissionernas dominans knäcktes - såsom det skedde även på

Andra Vatikankonciliet. År 196z kom konciliefäderna sina bedömare att
häpna då de genast vid mötets början avsafte de förkonciliära kommissio-
nerna och valde nya. 1869 och r87o visade >>aulan>> sitt oberoende genom att
väsentligt tillspetsa den av kommissionen utarbetade texten. Klimatet hos de

båda senaste koncilierna ges för övrigt en god belysning av det som vuxit
fram ur och under koncilierna sjåIva. Andra Vatikankonciliet ville öppna sig
för världen och behärskades av en strävan som i enskilda fall tycktes slå över
i världsförälskelse. Första Vatikankonciliet däremot var mera inåwänt. Det vi-
sade en skepsis utåt som ibland verkade en smula krampaktig. Det är inte en-

dast på den punkten som de båda koncilierna kompletterar varandra.
Den innehållsdigra texten, frukten av länga och sega förhandlingar, har

fOljande ordalydelse: >När Roms biskop talar som kyrkans lärae, dvs. när
han i sin egenskap av herde och lärare f.ör alla kristna på grund av sin högsta
apostoliska auktoritet definitivt tar ställning angående tros- och moralläran
och därmed vill binda hela kyrkan, förfogar han genom gudomligt bistånd,
utlovat åt honom i den helige Petrus, över den ofelbarhet med vilken den gu-
domlige Frälsaren ville utrusta kyrkan för uppgiften att definitivt ta ställning
i tros- och moralläran. Därför är avgörandena av samme Roms biskop genom
sig själva, ex sere, och inte på grund av kyrkans samtycke, oåterkalleliga.>
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Infallibilitetsförklaringen, fastän satt på programmet genom konciliefäder-
nas eget initiativ, var under månader omstridd. Kampen koncentrerade sig
kring detaljer i formuleringen. En del av de röstberättigade biskoparna ansäg

en uttrycklig f<;rkladng vara inopportun. De var övertygade om aft påvliga
avgöranden >)ex cathedra> är oåterkalleliga, men ville inte väcka onödig irri
tation genom en högtidlig proklamation. Efter att en del av biskoparna av
olika skal redan lämnat den eviga staden genomfördes den slutgiltiga omröst-
ningen i 535 konciliefäders ndnaro. Det visade sig att endast rvå inte kunde
bestämma sig att samtycka. Den ovan anförda texten uppnådde alltså en ma-
joritet av 533 ja+öster. När påven bekräftade resultatet lär ett mäktigt åsk-
väder ha dragit fram över staden på de sju kullarna. Det uttyddes av somliga
som ett uttryck för himmelens vrede, av andra som en gudomlig bekräftelse
i stil med åska och dunder på Sinai när Mose tog emot tio Guds bud.

Textens mening öppnar sig (r) när man liiser den i sammanhang med hela
konstitutionen, (z) nar man dessutom sätter in den i dess dogmatiska kontext
och (e) när man slutligen tar hänsyn till dess samband med samtida profana
uwecklingar.

r. En närmare förklaring om vad som avses med den citerade kärntexten
ges i samma kapitel av konstitutionen Pastor derernus, Kyrkans högste bärarc
av läroämbetet står inte över Guds ord i Bibeln och inte heller över den från
kyrkans äldsta tid traderade tron. Tvärtom har han sin fullmakt endast såsom

tjanare. Han bär fortfarande i Kristi efterföljd den f<;rpliktande titeln seraus

Jeraorurn Dei, Guds tjänares tjanare, alltsedan Gregorius den stores tid (59o-
6o4). H:an kan varken räkna med inspiration eller med nya uppenbarelser.
Vad han har att förlita sig på är gudomligt bistånd. Hans uppgift tu att
>>vördnadsfullt bevara och troget förklara>, sancre custod.i.re et fid.eli.ter expo-
nere, den från apostlarna nedärvda förkunnelsen. Han kan inte lägga till nä-
gonting till den sedan apostlarnas tid en gång f& alla avslutade uppenbarel-
sen. Det är sant att omdömet om huruvida han i enskilda fall håller sig inom
sina gränser eller ej, är hans eget. Hans funktion kan jämföras med det som
man i rättsteoretiska sammanhang kallar för kompetenskompetens. Hans för-
klaringar >ex cathedra> bär alltså i sig själva garuntin för att vara det de
skall vara. Men det forblir lugnande att veta att Roms biskop inte kan för-
kunna någonting nytt, att det i stället är trons identitet med sig själv han står
för.

z. Vill man värdera 
- 

eventuellt kritisera 
- 

konciliets ord så måste man
se dess förankring i hela den kristna tron. Påvens ofelbarhet är i själva verket
inte något aflnat än en konsekvens av Kristi gudom. Fenomenet påve feltolkas
i alla de fall där man inte uppfattar det som ett delfenomen av fenomenet
kyrka och där man inte i påven och kyrkan dllsammans ser ett fölidfeno-
men till fenomenet Kristus. Är Nasar6en inte den han sagt och visat sig vara,
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så störtar med kyrkan även påvedömet ihop. Det var inte av en slump som

Herren inledde sin första antydan om Petri ställning i lcyrkan med frågan:

>Vem säger r-;-att jagär?> (Matt. 16: ry).
3. På samma sätt som i konstitutionen Dei Filius kan man även här finna

ett samband mellan dokumentets innehåll och något som människan som så-

dan bär inom sig. Rätts- och statsteoretiska principreflexioner har förberett
konciliets uttalande. De har i själva verket under r8oo-talet fört till insikter
i vilka suveränitetstanken kom att inta en central plats. Statsteorin så väl som

statslivet krdver klarhet i vem som förfogar över >suprema potestas>, den
högsta fullmakten sorn är suverän. Även sådana statsteoretiker som
tillskrev själva folken suveränitet och som betraktade folket som upphov till
all annan makt i samhället forblev medvetna om att en mäste avgön, åtmin-
stone i extrema fall. I den mån var alla >decisionistiskt> inställda - 

eller,
att tala modernt, >situationsjuridiskt>>, även om de i övrigt var 

^v 
den >>nor-

mativistiska> åsikten att det åt allmännq av en reell makt ganntetade, lag-
liga normer som bör råda i samhällen. Mot bakgrunden av samtida stats- och

rättsteoretiska diskussioner är tanken att även i kyrkan en mäste ha befogen-
heten att avgöra inte helt främmande. Det är sant att den därutöver innebär

något specifikt kristet. Är kyrkan den gemenskap som förutom att förvalta
Kristi sakrament bär även Kristi förkunnelse genom tiderna, så måste suve-

räniteten inom kyrkan innefatta att den ene, högste ledaren definitivt säkrar

vad som är den äkta lfuan. Detta är meningen i koncilieförklaringen om
påvens ofelbarhet. Ingen har lov att lättvindigt tala om sanningen. Men se-

dan Nasar€en i sin konkreta historiska existens har gjort anspråk pä, an >vara
sanningen>> (jfr Joh. l,4:z), kan Kristi kyrka inte undgå att såsom Kristi och

hans verks f<;rlängning i tiden resa ett analogt anspråk. Ändå får hennes upp-
gift som >sanningsbärare> ingalunda isoleras. Hur mycket kyrkan än är en

unik sammanslutning och en engångsföreteelse, har hon ändå inom sig ele-

ment som redan i profana sammanhang spelar sin självklara roll genom att
de helt enkelt är mänskliga. I ett första ögonblick kan det låta skrämmande

att kyrkan säger sig vara ofelbar och att hennes förhållande till sanningen

betraktas som koncentrerat i hennes suveräne ledare. När en nyvald påve sä-

ger sitt ja till att han blivit vald är det något oerhört. Om det skall hålla
måste det bygga pä något mer än hänsynslös karierism eller ett starkt psyke.

Tron måste vara grundvalen för de anspråk han ikläder sig. Men själva tron
får en avgörande stöd i de bakom liggande allmänmänskliga strukturerna.

Världens larm inför irreformabiliteten i Petti och hans efterföljares ord kom-
mer aldrig att tystna. Inte ens apostlarna kunde avhålla sig från att skrika
högt inför något de bedomde som ett spöke. Men efteråt kände de

igen Mästaren (Matt. t4: z6). Så har inte heller världen en barkraftig anled-

ning till motstånd. Det är ju samme Mästare som nu talar i kyrkan. Såsom
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han frambar gudomlig sanning såsom människa, så ville han även under his-

torien ha den framburen av människor. Inget mänskligt var f.råmmande för
Nasarden. Inget gick förlorat i honom. Allt fc;rblev kvar dven i hans kyrka,
så att hon helt igenom visar upp mänskliga ansiktsdrag. Det är därför som

vetenskapliga och samhälleliga händelsekedjor, så invecklade som r8oo-talet
är fyllt av, bildar både den psykologiska anledningen till och den sakliga ut-
gångspunkten fc;r åtskilligt i koncilieskeendet för roo år sedan. Klarnande
mänskliga sammanhang resulterade i att konciliefädena förmådde artikulera
en dittills inte närmare preciserad punkt i kristen tro"

Första Vatikankonciliets avgöranden kan verka utmanande. Till en början
väckte de våldsamma reaktioner. Men ställda mot bakgrunden av vad som

samtidi$ hände på vetenskapens och på samhällslivets plan och sedda i sam-

manhang med vad en reflexion över människan ger, visar de sin förnuftiga
mening. En jämförelse med det närmast foregående och med det närmast föl-
jande konciliet belyser r8oo-talets koncilium ännu mer. Under Tridentinum
var man framför allt angelägen om att klarlägga kyrkans tro med hänsyn till
vad reformatorerna förkunnat. Under Första Vatikankonciliet var fäderna

däremot avgjort inriktade på den icke-kristna världen, medan man under

Andra Vatikankonciliet företrädesvis bemödade sig om en inre vädring av

lryrkan. Sammanfattande slagord om de tre senaste kyrkoförsamlingarna
skulle kunna formuleras så här: kyrkan som förvaltare av sakramenten, kyr-
kan garanterad genom dmbetet, kyrkan levande såsorn Guds folk. Det är en

uweckling av trosmedvetandet på det ekklesiologiska planet som stegvis upp-

nåtts.

Det gick mänskligt till på konciliet. Intrigspel i kulisserna, oartigheter kon-

ciliefäderna emellan, dragkamp mellan ledningen och >>aulan>>, mellan grup-

per bland deltagarna med olika inriktning, allt sådant förmörkade koncilie-
fädernas dagar. Yad mänsklig otillräcklighet har lett fram till är trots allt
mycket mer än lösa infall eller wedräkt och grä1. Vad som åstadkommits

under omstdndigheter som delvis kan väcka misstänksamhet har visat sig vara

vägledande. Det har rensat luften. Älla - icke-kristna eller kristna - gior'
des mera medvetna om sin ståndpunkt. Alla var ju wungna att ta ställning.
De är det fortfarande. Vaticanum primum är ännu i dag aktuellt.

V/ilhel,m Köster SJ
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Journalistik under 5o år och mera

En gång i tiden var det skalderna, senare

tala;1;ra 
- 

politikerna eller advokaterna
gav uttryck åt och påverkade den

allmänna opinionen. Under medeltiden
tillföll samma uppgift predikanterna. De
förkunnade Guds ord men hade också att
sörja för information och åsiktsbildning
ibland 

- 
beroende på personlig lägg-

ning 
- 

även underhållning. I dag har
publikationsväsendet blivit ett eget livs-
område så till den grad att det har blivit
föremål för en handbok: Hand.bacb d.er

Publizistik, herausgeg. von Emil Doaifat,
\Talter de Gruyter & Co, Berlin. Bd I:
Allgemeine PablizioiA uon Ertil Doui-
fat, 1968, XII och 333 s- DM z8:-,
bd II: Praktiscbe Publizistik I 1969, XY
och 583 s., DM 68:-.

Under loppet a't 2oo fu har de perio-
diskt utkommande pressorganen i själva
verket uwecklats till de former de har i
dag och samtidigt blivit en allestädes
verksam faktor i livet. I vårt modetna
samhälle deltar allt fler människor i den
offentliga åsiktsbildningen. Kommunika-
tionsorganen har fått ett ständigt växande
klientel. Film, radio och w har dessutom
mångdubblat deras angreppsfront. Sedan

ry64 gör nyhetssatelliterna det möjligt
att med ljud och bild samtidigt nå fram
till alla jordens människor. Av goda skäl
har publikationsorganen väckt både rege-
ringarnas intresse 

- 
framför allt i de to-

talitära staterna 
- 

e6fi livsåskådningsre-
presentanternas. Uwecklingen har fått
sitt utslag i att kommunikationsmedlen
under de senaste årtiondena har blivit fö-
remål för vetenskapliga studier. Instirut
för meningsforskning har uppstått (t. ex.
i Berlin, I7ien, Amsterdam, Lille). Vid
universiteten har professurer för tid-

nings- och kommunikationsväsende upp-
rättats.

Det är Emil Dovifat, född r89o, en av
pionjiirerna för den nya vetenskapen, som
nu framlägger för samtiden och framti-
den frukterna av en lång forsknings- och
lärarverksamhet. Under sio aktiva profes-
sorstid i Bedin utgav han sin Zeittngt-
lebe i wå små band (5:e uppl., Berlin
ry6'l). I sin handbok inskränker han sig
inte längre till periodiskt utkommande
tryckalster. Journalistiken har blivit

"publicistiko. Handboken behandlar såle-

des även massmedia, grammofon och te-
ater inbegripna. Om någonting saknas så

skulle det i så fall vara konstutställning-
arna. De samlar ju inte endast konoiis-
sörer och turister utan har blivit en form
för masskommunikation (vilket utställ-
ningen Sex in art i Stockholm under
sommalen ry69 visat). På grund av den
bredare planläggningen av sitt verk teck-
nar sig Emil Dovifat inte ensam som för-
fattarc. Han har samlat ett team av fack-
män för enskilda områden, framför allt
när det gäller kommunikationsväsendets
praktiska sida. Själv behandlar han i
band I de allmänna frägorna: meningen
med och arbetsformerna för publicistisk
verksamhet, dess behov av och anspråk på

frihet, slutligen dess tillvägagångssätt:
det praktiska handlandet, det talade or-
det, bilden, det skrivna ordet. Band II äg-

nas åt praktiska problem, ekonomiska och
juridiska. Yttedigare ett baod väntas.

När det gäller publikationsväsendets
mening och uppgift, håller sig Emil Do-
vifat mellan wå ytterligheter. Han rir inte
uteslutande intresserad av kommunika-
tionsorganens verkningar; hans vetenskap
är för honom mer än empirisk sociologi
och åsiktsstatistik. Men han vill inte hel-
ler stänga in sig i den rena teorins elfen-
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benstorn. Han är på det klara med att
publikationsorganen inte kan avhålla sig
Irän att ta ställning, ja, att de lever på
värderingar. Han är oroad av vem som i
en framtid kommer att behärska de pub-
likationsmöjligheter som tekniken ställer
till vårt förfogande. Han ser et fan i att
anooyma krafter har chansen att dirigera
åsiktsbildningen. Därför är det den ska-
pande personligheten bakom massmedia
professor Dovifat inriktar sig på, Veten-
skaplig teoribildning har inte hos honom
släckt det publicistiska engagemanget,
Handboken härstammar från en prakti-
ker. Därför är den också praktiskt an-
vändbar. Goda register och en detall'erad
innehållsförteckning höjer dess värde till-
lika med rikhaltiga litteraturhänvisningar
(man undrar bara om tyskspråkiga arbe-
ten dominerar i så hög grad som Dovi-
fats förteckning ger sken av).

Men handboken kräver eo komplette-
ring. Den behandlar nämligen i stort sett

endast frågan, bur det går till när sty-

rande mekter med hjälp av massmedia
gör historia. Obesvarad lämnas däremot
den viktiga f.rägan, aad' sm spritts och
aad, som fortfarande sprids i den störtsjö
av optisk och akustisk påverkan som vi
alla dagligen utsätts för och som många
trivs med att välua sig i. I och med att
både kunderna och publikationsformerna
har blivit flera och eftersom driften av

massmedia kräver större och större eko-
nomiska insatser har den tekniska perfek-
tionen ledsagats av en sjunkande nivå när
det gäller innehållet. Detta faktum fram-
tvingar frågor. Vilka id6er fyller våra tid-
ningar, vilka attityder pråglar massmedia,
var står alltså våra kommunikationsor-
gan? Vilket stoff och vilka värderingar
tillåts slippa in? Vad är de breda lagren

- 
och gräddan också 

- 
beredda att

kasta ut sina slantar på? Frågorna kan
inte undvikas. Svar är så mycket mera an-
gelägna som de skulle föra till precise-

ringar i beskrivningen av kommunika-
tionstekniken själv.

För aa ta ett iögoofallande exempel,
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så räcker det faktiskt inte längre med att
tala om endast wå sorters filmer: med
story och utan, dvs. dokumentära, som

Theo Fiirstenau gör (band II sid. r85).
Det finns i dag ett tredje slag: filmer
som varken har story eller dokumente-
ring. De sprutar eobart ut isolerade fan-
tasiprodukter. Själsliga skeenden utställs
till beskådande utan att de ordnas upp i
en mer eller mindre roande händelse-
kedja. Här har den själsliga dispositionen
hos dagens människor fön fram till en
ny form hos ett av de mest inflytelserika
massmedia. Står vi i själva verket inte
längre ut med artiga och möjligen snill-
rikt ihopfantiserade - händesleförlopp?
Vill vi inte längre nöja oss med bara do-
kumentation av fakta? Dagens människa
vill tydligen befria sig från sina mar-
drömmar. Hon tycks vilja exponera sig
för aa på så sätt göra sig fri från de
stämningar av förwivlan som hotar
henne inifrån och som kommer hennes
fantasi att måla ut perversiteter som hon
i verkligheten inte praktiserar. Men hon
är samtidigt ärlig nog 

- 
eller frigjord?

- 
att utan försök till bortträngning

möta situationen sådan den är. Hon vill
inte ha sin inre börda bagatelliserad ge-

nom att få den projicerad i underhål-
lande stories. Hon vill helt enkelt ha sitt
livsläge framställt i sin totala nakenhet
och misär.

Modern bildkonst och skulptur och
framför allt film och w-piäser 

- 
pät

grund av sina speciella möjligheter 
-förråder den här antydda uwecklingen,

åtminstone i Sverige. Kanhända är de
nordiska länderna en aning mera försig-
komna på området än de kontinentala.
Vissa framtida uwecklingar i hela Europa
tycks i Norden redan kunna skönjas.

Vad som efter Dovifats verk återstår
att behandla är alltså kommunikationens
innehåll, det är idderna och deras histo-
ria. Ett första steg har tagits med hand-
boken. Emil Dovifats engagemang ät
smittande. Kommer någon fackman att
lockas till att ta ndsta steg? V/. K.
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Döden i tv

Dö&programmet i w den 3o oktobet
1969 .var väl ämna,t som ett djärvt grepp
men kom tyvärr att präglas av ensidig-
het. Ä,rnnet ,är nog inte så w-vänligt.
Följa&tligen ktil sig tesonemangen 'i
periferin. Man ägnade sig åt att visa hur
döden framställs i konsten, kom med
synpunkter på kyrkogårdarnas udorm-
ning och existensberättigande, och slut-
ligen tog mao upp den svåra frågan om
hur sjukhuspatienter som ligger för dö-
den bör behandlas 

- 
det vill siga frägor

av inte särskilt cenual karaktär utan sna-
rare special.frågor för konsthistoriker,
kyrkogårdsnämnder, läkare och sjukskö-
terskor. Det som ernellertid gjorde pro.
granmet ännu rner ensidigt 

- 
för att

inte säga enkelspårigt var att endut en
uppfattni.ng av döden fi& komma till
tals: dörden som slutet på allting. Långt
ifÅn alla som såg programrnet torde dela
en så onyanserad uppfattning. Inställ.
ningen till döden är säkerligen diffus föt
många men de ställer sig snarast frå-
gande inför "det oupptäckta landet, var-
ifrån man inte återvänder".

Det finns faktiskt rt| andra sätt att se
på döden, som är minst lika akuella,
meo de behandlades bara som om de,inte
funnes. Inte ens teologerna på podiet,
,kristendomens officiella representan.
ter>, drog sig till rninnes vad sådana
kristna grunddokument som bibeln har
att säga om döden, nämligen att det sker
ett avgörande av rnänniskans moraliska
värde i dödsstunden. Det är ju innebör-
den i talet om domen och att naften kom.
mer då ingen kan verka längre. Det fanns
a,kademiska lärare bland deltagarna rnen
de tycktes inte ha lagt märke till att mo-
derna filosofer och diktare påpekat att i
döden är vi ensamma. Var och en dör
sin egen död. Den åskådare som bär på
en dödlig sjukdom, den som är gamrrnzl

och vet att slutet måste vara 1i12 
- 

sfl-

dana som när detta liises kanske är
döda 

- 
lämnades allaå i sticket.

Ännu viktigare är det ändå att upp-
märksarnma människans särställning.
Bland allt dödligt är människan den enda
som ae, att hon skall dö. Hon faller inte,
som ett djur, hon kan ta ställning till sitt
öde. Det fönbigiaks i w-rutan. Även ve-
tenskapsmän var nöjda med en tolkning
av döden som visserligen har förkämpar
men som saknar allt stöd av vetenskaplig
bevisföring. Man släppte fram åtskilliga
enkla och snusförnuftiga funderingar
som endast avslöjade att de medverkande
aldrig på allvar konfronterats med dö-
dens råa verklighet.

De mest realistiska inläggen kom ty-
piskt nqg från praktiker, sjuksköterskor
och läkare. De hade ju sett människor
dö. Men de sökte inte dölja sina svårig-
heter och sin villrådighet. De kom inte
med några patentmetoder för samtal med
d<iende människor och visade på så sätt
hur individuellt det är att dö. De gjorde
inte aospråk på att ha till hands bekväma
och alltid framgångsrika mediciner mot
människors d'ddsfru.ktan och därmed er-
kände de hur gådull dirden är. Ingen
tänkande mäoniska 

- 
med eller utan

kristen övertygelse 
- 

kan weka att dela
deras äkta rådvillhet antingen man ät
rädd, lugn eller rnöjligen glad med tanke
på sio ege,n död. Har man rätt att undan-
hålla åskådarna rnöjligheten att uppleva
nägot av de allvarliga och smärtsarnma
fuägotna kring d<iden eller försökte de
medverkande intala tittarna 

- 
och sig

själva 
- 

att det är nog inte sä failigt i
alla fall, skall du se? Har inte licensbe-
talarna i stället rätt att få sina behov av
allsidig belysning tillgodos€dda?

Kvar satt åskådarna rned sina frågor,
sin ensamhet och si.n fru.ktan.

Nej, döden är nog inte något w-vän-
ligt ämne.

Bengt Tborell

.:l
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REGISTER OVER CRED O
ÄncÅNG r-to

Redaktionen avslutar härmed den femtionde årgången med en expos6 över de femtio
åren i form av ett register över tidskriftens medarbetare. Det är uppdelat i wå avdel-
ningar: dels ett register över direkta medarbetare, svenska, nordiska och utländska,
som bidragit med artiklar och annat, dels ett register med rubriken rTexterr, där
C.redo i original och översättningar meddelat sina läsare prov på äldre och nyare litte-
fatur.

Eftersom registret omfattar tidskriftens medarbetare har osigne,rade artiklar, sam-
mandrag ur andra tidskrifter och bidrag med oidentifierbara signaturer och pseudony-
mer i de flesta fall icke medtagits.

Registret är uppställt så att den försa kursiverade siffran efter författamamnet betecknat
årgångens flummer, medan årgångens årtal utsatts därefter inom parentes. De diirpå föliande
siffrotna h2invisar till respektive sidor i årgångens löpande paginering. Häftesnummer har ei
angivits.

Medarbetare

Adams-Ray, Dagmar, t (rgzo) 93,94
Ådams-Ray, Mary,7 Q9z6) 274
Äguirre, Ifiaki de, SJ, -:o (rg6g) S8
Ahlberg, Älf, r (r9zo) 5y 3 j G9j4)

17I
Alardo, Joseph Odon, abbot, ro (1929)

fis
Alemån, Jos6 Luis, SJ, ,o Gg6g) 6t
Ålexanderson, Eva, 43 Gg6z) r94, 2o7;

z8 (rg6t) 2t,2o7i qg 0g68) 18, 6o,
II3, 2t4

Ammann, A. M., SJ, 3 ft9zz) 277i 37
Oss6) r18; 4j Qe64) r4r

Anckarsvärd, Ellen, 6 (t925) tz4;7
(tez6) fil

Ånker, Amy, 14 Ggl) zqg
Ånkwicz-Kleehoven, Hans z8 (rgq)

r09
Äntell, Karin, z (r9zr) zz; j (r9zz)

84, zo7; a Ggz) 2r7,299:' j
(tgzq) zj, 278; 7 G9z6) qz; q
(rgz8) 2j3; ro (tgzg) 17,2r:-; rr
(rglo) 9c, r.27, r7r,232,283;' rz
(rSar) 234,3251' t3 Qyz) 73i r4
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(rSZ, t; rj G934) t,52, r48; t6
(r93) zq

Arbman, Dagny, 3 j Gg14) 14; 39
(r958) 8o

Årmfeldt, Gustaf, friherre, r (r9zo) 5; z
(r9zr) 1851' 3 Q9z.z) r4o; 4 Q94)
rr j, r47, zl6; j Ggzq) 6, Ig; 6
(rgz1) 34,90;' z Ggz6) 68,267; 8
(rgzl) 3t,238; g (rgz8) 17,45,66,
rr6; ro (rgzg) 72,263; tt (r93o)
2t,83,2r2, zj9; tz (r93t) 23,92,
rrgi 13 GgZz) ro3,24o; 14 G%3)
86, ry9; r j G%d 74, r51., zoz; 16
(rg1) 87, 186, 257; 17 Qy6) 84,
266; t8 (rgll) 7, roo, zo81' t9
(rqa8) 9r, 116, zo6; zo (1939) r5o,
r82,343; zr (r94o) t13, 1611' zz
(tg+r) 81, r39; z3 Q94z) t46; z4
(tg+l) zo; z5 Q944) r, ro9; z6
(1945) zr; zZ Ggn6) 6r, zoo; z8
(rgqt) r88; z9 GsqS) 87; 3o
(rS+il r;3r (r95o) r; 3z (r95r)
r96

Årmfelt, Josefa, r (r9zo) r87; z (r9zr)
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88; 3 Ggzz) r91; 4 Q9z3) 48,
295;8 (1927) z7z; rz (r93r) 67,
2rji r3 GgZz) 87, r5r

Åssarson, Bernt David, rnsgr, r (r9zo)
2, ro; 2 (rgzt) 33, zo8; S Ggzz)
32, !22, fi8; A Ggzl) t7, 42,64,
96, rr8, r5r, r8o, 2o7r 232, 244,
264, z9o,1r4; 6 (1925) rzg1' z
(1926) r4r, r84,2oo,23j, z6o, z6z,
z89,3zr1, 8 (1927) z6r, z96; g
(r928) r3oi ro (rgzg) 37, r33, 186,
224, zz8,2g7; rr (rpeo) 23, ror,
rg3, 17j; tz (r93r) 27o,293; r3
(rslz) 43, 26j; 14 G%3) 166, z.oz,

zo4,z84; rj G%4) 92,r37; 17
(tgz6) 166, 17z, 185, zzo,272; 20
(rgzil 289; zz (rg+r) rj3; 2j
(ts+D t

Astrid, prinsessa,T Ggz6) 326
Äthanasiadis, Tatiana, 5o (1969) 9z

Backer, Anna,7 Ggz6) 6l
Bahr-Bergius, Eva von, t4 Qy) 6o
Ballin, Olof Jan, OPraem, t (r9zo) zrt;

rz (r93t) zz; tg (t938) rg+
Balthasar, Hans Urs von,48 Gg6l) S8
Bang, Hans, zS Qglz) r34; 24 GS{Z)

88
Bea, Äugustinus, SJ, kardinal, zr (r94o)

276
Beaulieu, Olivier H., SJ, -t (tgzz) z6
B6chaux, H. D., OP, 8 (tgzl) 64; to

(rgzg) 174, zo6
Bencsik, Josef, SJ, 49 Q968) ry4
Benedictus XV, påve, t (r9zo) rr3
Benson, Robert Hugh, msgr, t (r9zo)

ry;9 ft928) zzr
Benzon, Cay von, z (r9zt) 35
Berg, Helene, 14 fty3) 85
Bergel, Sture, 3: GgSr) zz3
Berggren, Edward, 6 (r9z) ryz; 9

(r928) 267; t9 (rsa8) 88; z8
(rgqt) 8z; 36 (1955) rr4

Bergius, Niklas, r4 G%t 78, ro9
Bergwitz, H. Kjelland, z9 Q948) z7
Beskow, Nils rz (rSlr) 38, z53,3zo;

t3 Qg3z) r4r, r7o; 14 G%, 14i
4 Q94z) r74

Beskow, Pes 4z (rq6r) 8q; qs Gg6+)
Å4; 46 Gs6) 6g; qz Gg66) st

Bessodes, Maurice, g (rgz8) zt6
Betz, Regina, 39 Q958) 8z
Bevenot, Maurice, SJ, 3o (t949) t93
Bielke, Brita,6 (1925) 3t3
Birgitta, syster M., OSsS, 4r (196o) rc3
Bischofberger, Erwin, as Gg6z) u9;

4j Ge64 t; q6 (rg6) s
Bitter, Albertus, biskop, r (r9zo) r; 3

(r9zz) 25, 246, 283; j G9z+) z8l
Bittner, Karl, z3 Q94z) r4z
Blom, Edv., 8 (t927) 5o
Blomqvist, J. N7., , (rgz+) r34, 167
Bobrowski, Frans, SAC, +q (rg6, 8+
Bodin, Berndt,33 $952) 43
Bodström, Bertil, r (r9zo) 7,2t,34, ,2,

68,82, ror, r r8, t4o, t7o, t88; z
(r9zr) 5, r49, zoo; j (r9zz) 6; 5
(rgzq) r9o; 8 (rSzl) 14, 37, j5i
15 Ge34) 3

Bonaventura, syster, 2 (r9zt) 4t
Boots, G., 6 (r9z) 66; to (t929) 8z
Borka, F., SJ, r (r9zo) ry5; 4 Q94)

j4, 2o3) S Gszl) t6, t57; 9 Q9z8)
r55, 2r5

Borst, Adrian, SCJ, 5o (tg6g) 8t
Botsjö, Arwed, 14 ft9y) 49
Bourne, Francis, kardinal, 3 $9zz) 299
Brabrooke, Neville, sg Gg;8) 6g
Brandell, Gunnar, 3z (r95r) 163
Braun, Robert, professor, z3 Q94z) 34,

tzz, t8o; 24 Q9$) r44, t69; z6
(ts4) 67; z7 ft946) 42, rg3, zz5;
z8 (t947) 27, t2j; z9 Q948) 5o,
6o, rz3, t69, r8z,2o7i 30 (tsqg)
6t,72, roo, r21 , t98, zzz; 3r
(rs:o) 2o2; 32 (rs:r) j4, rjo; 33
(rs1z) 264; 34 GS;, 66, zr5; 35
(tgs+) 8r, r87, zz9; j6 (1955) 4o;
st Gss6) r8o; 38 (rs1.t) 38; 40
(rg1il r2ri 4r (rg6o) rrg;43
(rg6z) 47; 45 Gg6q) 116; 46
Gg6;) qo; 48 GgQ) rro:,4s
Gg68) 86

Br6chet, Raymond, ag Gg68) rl
Breitenfeld, !?'alter, z7 Q946) zo5
Brems, Jos., ro (1929) 3
Brogren, Erik, z (tgzr) rz7
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Bruhn, Rose, 14 Ggl) zl8
Brunner, August, SL 8 (rgzl) 8z; g

(rpz8) 7r,94,96, zt8; to (1929)
rro; 12 (rglr) rr,7r, r2r, t7o) 23
(rglz) 17; z8 (1947) toz) 3o
(rgqg) 14, 33 GgSz) 181' Sa
(tssil 22o; 43 Gg6z) ftr

Brzezinska, Halina, 39 ft958) r3
Bucaille, Viktor, 9 $928) ro9,244
Buckx, J. M., msgr, z (tgzr) 49
Buckx, M. H., ro (1929) z
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z; 33 Ggtz) to9
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(rgqo) t8

Mörner, Magnus, 34 $9y) rz
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Nakhla, Rafael, SJ, a Ggz:) r8l:' z
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Neal, syster Marie Åugusta, SND, 49

(tg68) z6
Nell-Breuning, Oswald von, SJ, 45

(1964) rrr; A6 (rg6>) rts
Nelson, K. Ansgar, OSB, biskop,4e

(196r) 5z
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Nielsen, Ellen, r9 GglS) ryq
Nissiotis, Nikos Ä., professor, ag Gg68)

54, Io9
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76, r88, 247, 27ji j Qgzz) 29,83:'
+ (tgzil ro6, 17t,3lo; j Ggzq)
\34,234,263:6 (r9zs) rzo, t44,
24r, 29o) g (rgz8) 4, r24, 265; to
(rszil jr; 14 Ggz) ro5, rz8; zz
(tgqr) 18,61, to7

Norling, Erik, 6 (rszS) rr9, rr3
Nyberg, Tore,4z (196r) 29,22o; 43

(rg6z) 8t; <q (tg6i ztt
Nyblom, Helena, t (r9zo) 63, tr7; z

(r9zr) roo; j Qgzz) 43, 69, zo9,
254, 273; 4 Gg4) 35, r74, 258; 6
(1925) 166

Nyblom, Lennart, r (r9zo) rto, r27: 4
(r94) 3r7

Nycander, Aiaa, 43 Gg6z) S8
Nygren, Olga Alice, zo (1939) 3rz

Nöigaard, Niels, ro (r929) tzo
Nörregaard, Mogens Kai, 15 G934) rg,

ro3, 164; 16 (ry5) t27, rrj; 17

Ggl6) r33,23ot tg (ry8) 38

Odenius, Oloph, 2s G94d 88; zg
(rs+8) r92; 30 (tgqil 2r, r}j'> 3r
(tgso) zrz

Offerdahl, Olav, biskop, r (r9zo) 6; 4
(rSz, 13; 6 (r9z) 4q ro (rgzg)
3i rt (tg3o) 163

Olavamio y Huerte, Eugenio de, 8
(t927) Å6

Olivant, P., SJ, 8 (1927) zr4
Olrik, Jakob, biskop, r (r9zo) 6, v7;

z (r9zt) 55; 3 Qgzz) 13,256
Orwed, Edw., 9 Q9z8) 2r2; ro (rszs)

54
Osten-Sacken, Otto von det,8 (1927)

ro8
Otto, Alfred, SJ, t9 Qy8) 36,77, roz
Overschie, P., 3 Qgzz) zo6; 4 Ggzl)

77, r3r; S Gsz+) r5r; 6 (rgzs)
rzz; 7 $926) lz; g (1928) 49,
z6z,287

Paasche, Fredrik, professor, tt (r93o)
r64

Paillard, Jean, OP, <q (rg6i 591' 4s
Gg6+) 16;;46 (re6) 63,82

Paillerets, Michel de, OP, 30 (1949)
2ogi 3r (rg:o) r83; 33 Q95z) 6t;
s6 (rgss) so; qg (tg68) fig

Pal-rnerini, \tr. U., 7 ft926) zoz
Palmqvist, Arne, biskop, j9 Q958) 84
Paton, David M.,49 Q968) 16r
Pauli, Karl, SJ, rr (r93o) 29j) 2r

(rgqo) zzo,256
Pedersen, Olaf, zg (rsa8) 7,24 35

(rgi4) i, ri7
P6guy, Charles, t7 Q936) r
Pellens, Karl,44 $96) 17

Perch, P. H.,8 (t927) 9; zo (1929) 36,
98; 13 Gglz) r84; 16 (rgt) rz;
17 $yG) z4r; 18 (ry7) 276

Pemån, Jos6 Maria, 4t (196o) 86
Persson, Per Erik, professor, ag Gg68) I
Peterson, John, 4r (rg6o) r23, r24; 43

(rg6z) 6c; as Gg6q) t6; tt Gg66)
6s
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Pickles, Christopher, 4z (196r) 68 Richstaener, Karl, SJ, z4 Q94) z5
Pilgrim, 5., zz (r94r) r,6r Riebeling, Åndr6, rz Ggz6) rzo
Piltz, Elisabeth, qZ Gg66) rg7; 48 fueber-Mohn, Hallvard, OP, z9 GsqS)

(t967) zrt 8r, t74; S6 (rss) 12; 37 (rs:6)
Pipping, Gurli, 4 Ggzi z8z; 7 Ggz6) r47,2or; 5o (t969) r57

222 Roeger, Cult, z9 Gga,8) 6+
Pius XI, påve, j Ggzz) ;l Roelvink, Henrik, OFM, 49 Q968) v7
Plovgaard, Karen, t9 GSzS) r, t6t, Roesler,E., 3 ft9zz) 294

279; 20 (tSlil ro9, r43, 2o9, 23r; Roggen, E., SJ, eo (tglil zq:
zt (t94o) t9,64,76, Rolland,8.,7 $926) 295

Podskalsky, Gethard, SJ, 5o (1969) r8o Roos, Heinrich, SJ, rr (rsao) 288; t4
Pohl, Å., SJ, t8 (1937) zzz (rsz3) z6; zz (rsqt) 4j; 2j (rgq$
Pollak,,Stephan \7., 5o (rg6g) ng z9; z9 Gg48) rog; a6 Gg6>) rt,
Pornian, S7'. de, g (1928) r34; t6 sl; 4g G968) zrz

(ty1) 276 Rooth, Lars, SJ,4z (196r) 48;- 43
Pousard, Elta, j5 (1954) r85 Gg6z) 1, 247:' 44 G96, r3r, r4o;
Pribilla, Max, SJ, r9 (1938) 2j9; 20 ss Gg6+) 6o,143

(rSlil 297,323, jjj; 2r (r94o) rg1, Rootz6n, Kajsa, jz (rS:r) ro2; 33
22j; 22 (rSqt) 7r; 24 OSq) ;+; (rg;z) 1481' 4t (196o) 19;42
2j G944) rj7; 3r (t95o) t77 Gg6r) 6

Profittlich, 8., ärkebiskop, z9 Qy8) 49, Rosenörn-Lehn, Erikke, baronessa,

74, 99, t22, r47, r8r, 234, 261; zo t (r9zo) 6; z (r9zr) r74; 3 Qgzz)
(rglil 47, ro4 rz4,285;6 (tgz;) t3;7 Q9z6)

Pörzgen, Hermann, 5o (1969) r38 r29; ro (rgzg) rz8, t56; tz (r93r)
4t,296; t3 Ggzz) 64, 196, zo8 t4

Rahner, Hugo, SJ, zr (r94o) 237 Ggl) 16r,255; ri G%4) zz4i 16
Rahner, Karl, SJ, az Gg66) fis Ggz) to, rli, 2i2; 17 Qy6) 4r
Ramananjara, Daniel, SJ, j Qgzz) 4o Rossum, \flillern van, kardinal, z (tgzt)
Ranheimsaeter, örnulf, j9 Q958) r79 97; 4 Gg4) zz5; 6 (t925) 287

Rask, Arne, OSB, zo (rszil 2o4; 23 Rothstein, Ulrika, j7 Q956) r3z
(rgaz) 74, r91; z6 (tgq) r1-7; 27 Rusche,Th.,MSF, t9 Q938) zoo

GSq6) t4; 28 (rSCl) 93; 29 (rp+8) Riischkamp, Felix, SJ, zo (t939) 365
4r,64; 40 (r9j9) 8t; 4z (t96o) Rynell, Äina, 35 Q954) zzr
r74, r75; 4z (t96r) 4z Röhr, J., rg (t918) zs+

Rasmussen, Jörgen Nybo, 4z (1961 r5r Rönnow, Emil Frans, rz (t93r) zr8
Rasmussen, T., zr (r94o) zr3 Röstad, Helge, z9 Q948) zo
Raulin, Älbert, OP, 38 (rgSl) S; Sg

(rs:8) I
Rauterkus, Franz, SJ, z (r9zr) zz8 Salmson, M,8 (1927) n
Recktenwald, !os., j (tgzz) r99; 4 Samuelsen, Joh., SJ, t9 Qy8) r3o

(1923) 4o Sånchez de Le6n, Baldomero, 7 ft926)
Refonl6, Frangois R., OP, sl GSS6) z6

77; jB (1957) r48 Sandqvist, Edvin, r (r9zo) 18, t37; z
Renard, Ändr6, OSB, jo (t949) zo5 Qgzr) r78, 256; 3 Qgzz) ro, 3o3
Renwall, Jarl L:son, 8 (1927) r75,25j, AGgz) 14 5 Q9z4) ro,tB61'6

292; 9 (i928) 38, z9z; to (1929) GSzS\ 8, 2oo, 24j, 2g3; Z Ggz6)
84, r97,249; rr (rglo) r95, zr8, 4,24o,724' 8 (1927) 7; 9 ft928)
2j2,3o4; rz (r93r) 5o,86,226, 13; ro (tgzg) 27; rr (rSao) 3,o; t6
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G966) j7; 48 (rg6l) zz8 Suhard, Emrnanuel-C6lesdn, kardinal, 3o
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r49, t64,221 , 273; rz (t93r) zrz,
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(rgzz) t6r; 5 Q9z4) 8t, zt7; 7
(tgz6) r34,286) 8 (1927) tz8; 9
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Zaåtanias av Haanrlem, OFMCap., er

(rp+o) 27o) 22 Gsqt) rrsi 24
(rsq) 15; z5 ft944) rr5; z6
(t945) rz5

Åberg, Alf, 40 (r9r9) 8,79; 4t (rg6o)
24i 42 (rg6r) rr81' 43 Gg6z) r3z;

as Gs6q) 83, ztz; qz Gg66) t6;
a9 Q968) 2o7; jo (tg6g) 53, 16z

Åkerhielm, Annie, r (r9zo) 4z
Åkerhielm, Beth,44 Gg6i rr9; 46

(rs6s) ts

ötenstad, Ella, rr (tyo) 3fi

Texter

Anonyma texler:

tiiner, hymner, legender, liturgiska tex-
ter, predikningar, underv,isning i original
och översättning.

t (r9zo) roo, rrj, 2or; 2 (r9zx) 25,
jr,75, r94, 273, 289; 3 (tgzz) tro,
16r, t65, 175,297i 4 G94) r; s
(tsz$ 68, ryq 6 (tgz) 27,65,89,
rr3, r29, t8x,2t3,263, z88i 7
(tgz6) r,58, r8r; 8 (1927) 58;9
(rgz8) 27s; 17 Gst6) 169; z6
(t94) zl, 49,52i zZ Ggq6) t6,24,
35, rz6, 173; 3r (t95o) 78; 33
(rgsz) rz9; 36 (rS::) 24; 38
(rs1l) ror; 39 (rs:8) ro7, r2o; 4r
(tg6o) sa,

Dokumen ariska rexter:

Belgiens biskopar, herdabrev, So (rg6g)
24

Holländska katekesen, ag Gg68) trg,
r78

Skolöverstyrelsen, Kungl., S Ggzz) lg
Svenska katolikers inlaga för full reli-

gionsfrihet, 7 Q9z6) zz8
Tyska biskopar, herdabrev, z6 (tg+S)

2r'9
Vaticanum ll, 46 (196) 8g; qt Gg66)

24, 172
Vdrldskongressen för lekmannaapostola-

tet, 3:e, fu 1967, resolutioner,49
(rg68) zo

Ålbernrs, Magnus, r (r9zo) 33
Alexanderson,Eva, 45 Gg6+) 66
Alfons av Liguori, t (r9zo) 33
Alonso de la Rea, 4z (t96r) r8z

Åmbrosius, z (r9zt) 2421' 12 (rslr) Sl
Angela från Foligno, z Ggz6) z8t
Ansgar, 6 (t9z) 33; to (1929) z6
Atenagoras I, patriark, 47 Q966) tz7
Augustinus, z (r9zr) z4z; 5 G9z4)

rzr;8 (t927) y6

Balde, Jakob, 5J,49 Q968) zz9
Bellarmin, Robert, 'SJ, kardinal, q (rgzl)

r72
Benedicnrs XV, påve, z (rgzt) tor
Benson, Robert Hugh, msgr, r (r9zo)

33
Bergström, Magdalena, 3g GgsS) rgr;

40 (rgjil rr9) 4r (rq6o) r7t; 42
(rg6r) s6

Bernardo av Portoguaro, 7 Q9z6) r55
Bernardo av Siena, I Ggz6) 8g
Bernhard av Clairvaux, t (tgzo) 35
Billinger, Richard, r4 Qy) t
Birger Gregersson, ärkebiskop, z7

Gs+6) 16z; z8 (t947) l56
Birgitta, t (r9zo) t54; z (r9zt) zls; S

(r9zz) r45; 4 Q94) zot; 6 (t925)
r6t,236; 8 (t927) 6r,89, r2r, 149,
171, r97, 22j, 2r3, z8z, 3tt; 9
(t928) r78; 3j G9s4) 4z

Blomberg, Hatty, z7 Q946) 4o; 33
(rssz) zz

Bonaventura, OFM, kardinal, t (r9zo)
29, 46, 2o3; 3 Ggzz) s8; s Ggza,)
27, 5r, 75; 7 Q9z6) rz6, 3to; 9
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