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Sedan sist
Ärkebiskop Sundbys påveaudiens
Svenska kyrkans årkebiskop har för första gången
sedan reformationen besökt påven. Det finns givewis all anledning att med tillfredsställelse no-

tera att det ekumeniska klimatet i dag möiliggör
vad som endast för tio å,r sedan varit helt uteslutet. Den omedelbara anledningen till ärkebiskopens besök var att uttrycka sin tacksamhet för
att kryptan i Birgittahuset i Rom permanent upplåtits till gudstjänst åt den svenska församlingen
i staden. Det är endast att beklaga att ärkebiskopen inte hade något motsvarande fall av överlåtelse av gudstjänstlokal i Sverige åt katolikerna
att meddela påven.

Det som emellertid gör att verkningarna

av

ärkebiskopens besök inte ter sig odelat positiva,

tidningsreferaten av vad som därvid sades.
Pressen synes ha fätt uppfattningen att ärkebiskopen gav en förhoppningsfull och problemfri
bild av läget för katolikerna i Sverige, och påven
skulle ha uttryckt sin tacksamhet för vad som
sker. Huruvida samtalet av romerska myndigheter uppfattats som att hfälpbehovet till katolikerna i Sverige nu skulle vara mindre än förut,

är

därom vet

vi

ingenting. Men den svenska all-

mänheten bibringas av tidningsreferaten lätt en
helt missvisande uppfattning om hur man på
svenskt katolskt håll bedömer situationen efter det
att ansvariga inom Svenska kyrkan verksamt bidragit till att stiälpa den bebådade reformen av
förhållandet mellan samhälle och trossamfund, och
därmed de svenska katolikernas förhoppningar om
bättre arbetsvillkor och större rätwisa.
Vi är emellertid medvetna om att det rörde sig
om en informell visit med kort varsel, och att
det problematiska i saken är den bild allmänheten genom pressen fätt av den verkliga situationen

för katolikerna i Sverige.

L. E.
i Kat oh k I nformat i ons tjä ns t
at den jo aPril r973

9-732817

Credo

Pablo Picasso
är död. Det vore förmätet att komma med en
mängd värdeomdömen om en man som gjort så
ofantligt mycket och levat så länge som Pablo Picasso. Säkert kommer mänga att klassa honom
som en av världshistoriens allra största konstnärer.
Andra kommer att ta ställning för eller emot hans
politiska åsikter - det är iu så modernt nu att
bedöma konst, litteratur och till och med sportprestationer politiskt. Troligen är det riktigt att
Picasso är en av världens största konstnärer. Credo
har emellertid här ingen anledning att vardera
vare sig konstnärliga eller politiska prestationer på
ett så enkelt sätt. Vi vill låta Picasso vara Picasso
- även när vi hyllar honom vid hans bortgång.

Det finns konswerk av honom som roligen
fä människor skulle stå ut med att ständigt ha i
sitt hem. Han har också själv påpekat: nMåleriet
är inte skapat att pryda lägenheter med." Man
kan tycka om en eller flera av hans tavlor, man
kan älska dem, men man kan också nästan avsky dem. Något som man dock aldrig skulle
kunna göra år att rycka pä axlarna åt dem, vara
likgiltig inför dem. Picassos konstverk är alltid
intressanta från skulpturen i Kristinehamn till

Les Demoiselles d'Ävignoo (t9ol) - dessa två
har för övrigt vissa drag gemensamma. Man kan
aldrig vara oberörd av en skapelse av Picasso.
Och en omständighet torde i detta sammanhang
vara

för självklar för att egentligen behöva nämju aldrig havarit Picassos avsikt med

nas. Det kan

sin konst atr få människor att tycka om, att älska,
knappast ens att beundra det han giort. Möiligen
skulle Picasso ha kunnat känna sig störd av en
likgiltig attityd till hans konst.
Yarf& är man då aldrig likgiltig inför Picasso?
Utan att viLia göra anspråk på att kunna besvara frägan v2tgar vi, ändå tro att det beror på
konswerkens och konstnärens vitalitet. Det är
något självklart över hans konst, lika självklart
som att han levde. Nu när han är död kanske vi
kan fä svar pä nägra frägor. Yar han till sin läggning lika fräckt självsäker som han verkar i sin
konst? När en pianovirtuos som Mozart skrivit
en pianokonsert vid skrivbordet föreställer man
sig att han ändå skulle vara ffungen att öva in
pianostämman vid pianot innan verket fram-
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fördes med kompositören som solist. Så inte Picasso. Han har frän sin tidigaste ungdom, dä han
målade traditionellt, genomgått en naturlig ut-

veckling som err floster i moderlivet. Givervis
var han till en börian eklektiker och det är något sant mänskligt och helt naturligt för alla stora
konstnärer. Men redan vid z6 års ålder börjar
han sitt nyskapande. Han och mycket snart även
Georges Braque skapar kubismen och collaget.
Man kan givetvis även här taia om påverkan från
olika håll inte minst från afrikansk konst, men
det nya som sker och utvecklas har fått oanade
konsekvenser för hela vårt sätt att se. Kretsen
kring Picasso i Paris under tiden fram till katastrofen r9r4 har gripit djupt in i varje människas liv i den gamla och den nya världen fram

till i

dag. Ledande gestalt

i den kretsen var Pablo

vår tids skämtteckav många älskade
M. Schulz, Mr och Mrs Flint-

Picasso. Skulle exempelvis

ningar och serier som den

intresserade av, anför vi ett annat citat av Picasso
från våren 1945 - även det en ominös tid - där
han mera talar om det som kanske till slut är det
viktigaste hos honom, sitt mänskliga en1agem^ng:
"Vad tror ni en konstnär är? En sinnessvag människa som bara ager ögon om han är målare
Nej, han är samtidigt även en poliriskt medveten, social individ, ständigt öppen för hjärtslitande,

brännande

eller lyckliga rilldragelser som

han

reagetar för pä alla sätt. Hur skulle det vara mö jIigt att inte hysa intresse för andra människor . . .?, Det finns ett starkt frihetsparos hos Picasso, ett patos för människan, för människans
frihet och för människans tankefrihet. Det måsre
vara detta paros som skapat inte bara Guernica

utan även sådana verk som den 1933 med ljuva
pastelltoner och stor ömhet målade Bondkvinnan
på en stege. Bondkvinnan skulle man kunna ha i
en lägenhet - om den var stor och det var högt i
tak. Men den som sätter upp en reproduktion av
Guernica på sin vägg för dagligt betraktande har
troligen inte förstått den. Om båda tavlorna och
måleriet i övrigt gäller vad Picasso har sagt: ,Det
är ert vapen med viiket man gär till attack mot
fienden eiler försvarar sig mot honom.'
Man kan väl inte heller tänka sig Picassos, me-

Snoopy av Charles
stone, Staffan Lind6ns stollar och Tove Janssons
Mumin överhuvudtaget vara möiliga om inte
Picasso vid seklets början satt igång med att se på
verkligheten omkring oss på ett nytt sätt? Om
man nu kan säga ,romo i ett sådant sammanhang?
Viraliteren hos Picasso gjorde honom till 9r år.
Pä nägot sätt var han fortfarande en yngling på
vag art upptäcka världen åt sig själv och åt oss
betraktare. Siälvsäkerheten och fräckheten (i
god mening - påpekat för läsare som gärna missförsrår oss) gjorde honom till nyskapare men en
nyskapare som ofta återvände till gamla inmutningar - troligen inte enbart för att göra konsthistoriker grähäriga. Här kan em yttrande av Pi-

delhavsmänniskan Picassos produktion

casso från

är r93z säga det -"5s4; "I själva verket har man bara sig själv att lita till. Man siälv
är som en sol med tusen strålar. Allt annat är ingen-

utan också få veta vad han har tänkt.
Vi har alltså försökt undvika att värdera - det
fär andra ågna sig åt som är bättre skickade där-

ting.

till. Det är dock omöjligt att bortse från Picassos
betydelse för modern konst och modernt sätt arr

>

Gaernica är kanske hans mest kända - och troligen mest missförstådda verk därför aft det i grunden är surrealistiskt. Det skulle vara skönt att få
stå inför denna fantastiska tavla uran att veta att

den tillkommit med anledning av den nazistiska
bombningen av den baskiska staden. Guernicas
betydelse är givetvis inte bara historisk utan framför allt universell. I stället för art här analysera
Picassos politiska inställning, vilket vi inte är så
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utan

en

iberisk och kanske en smula gallisk esprit. Förstånd, klarhet, medvetenhet, nästan för håLrt pres-

sat förnuft men också humor - stundom galghumor och icke så litet ironi. Varför har han inre
skrivit en roman om "det liv som människorna
i sädant övermått bjuder en?" Det skulle vara
ytterst intressant att inte bara fä se vad han sett

se och uppfatta - alltså att tänka. Häri iigger givetvis också något av värdering. Men denna form
av värdering är mera en vördnad inför ett outtröttligt skapande och en outtröttlig strävan art
ge, än en geniförklaring och en panegyrik över
en människa, något som är svårt eller rättare omöjligt att göra samma dag personen i fräga gätt
bort. Picasso är visserligen död men lever i sitt
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verk och i sin betydelse för kanske ett heit sekel.
Man kan emellertid få en viss uppfattning av
hela hans sätt att se och skapa och en smula hjälp
att också förstå honom av nägra ord som kanske
skulle kunna stå som rubrik över hela hans vitala
konstskapande och liv: "Jag söker inte, jag
finner. "

Kopernikusjubileet
ger oss en påminnelse om den moderna väddsbildens uppkomst, men samtidigt om något för
oss alla Iångt mera närgånget, nämligen om den
moderna människans tillblivelse.
Nikolaus Kopernikus var prelat i Frauenburg
och föddes för 5oo år sedan. Han räknade inte
längre med att jorden var den fasta punkten i

universum. Han förstod att vår planet roterar
kring solen. För oss verkar det självklart. Men
Kopernikus' samtida blev skakade. Jorden var ju

människans hemvist, bostad åt skapelsens krona.
Hur kunde då dess stabilitet ifrågasättas? Hur

kunde

till och med en präst

överge de gamla

tänkesätten? Själva världsordningen tycktes rub-

bad. Kopernikus hade dock sin egen uppfattning
om väridens ordning. Slutledningen att människans värde ger henne hennes position i kosmos
imponerade inte på honom. Han såg resonemangets brister. Han klippte av tråden mellan människans värde och hennes placering i universum.

Kopernikus övergav inkörda föreställningar.
Det kom sig av en ny merod. Häri ligger det nya
och revolutionerande. Bakgrunden till Kopernikus' astronomi är ett nytt sätt att vara människa.
Kopernikus höll sig till erfarenheten. FIan observerade stiärnhimlen och sökte den enklaste förklaringsmodellen till rörelserna såsom han såg
dem. I stället för att konstruera invecklade spira-

ler åt planeterna fann han att de rörde sig i överskådliga cirkelbanor. Det är sant att hans nya syn
ännu hade brister. Han kände inte till vad Johannes Kepler (rjll-t63o) förmådde verifiera

genom Tycho Brahes (r546-16or) och egn
mera noggranna iakttagelser, nämligen att planeternas banor är elliptiska. Vi har av Albert Einstein lärt oss art förstå ännu mera av uoiversum
och har dä,rför fatt en viss inblick

i

hur invecklat

der i själva verket är. När vi närmar oss Kopernrkus har vi inte så lätt att inse det helt omvälvande
i hans insats. Kopernikus var helt enkelt nybörjare men därför också banbrytare. Det var han

som giorde den principiella nyupptäckten

på

astronomins område. Han såg skapelsen i Skaparens händer, men han var samtidigt fylld av en
ny mänsklig vitalitet. När det gällde att fä grepp
om empiriska realiteter lät han inte spela teologiska synpunkter någon roll längre. Det är detta
som gör hans astronomi till inte enbart astronomi.

för Nikolaus av Cues (14or-1464) var
iorden något rörligt. Men r4oo-talets kardinal
kom fram till sin insikt med utgångspunkt från
tron. Han var övertygad om att eftersom endast

Redan

Skaparen var orörlig måste därför allt skapat vara

lika rödigt som det är relativt. Kopernikus gick
atdra vlgar. När han fann att jorden rörde sig
medförde det att de iakttagelser människor gjort
blev mera lättförståeliga. I och med att den geocentriska världsbilden ersattes med den helicocentriska övergavs ett tänkesätt som under sekler
hade behärskat västerlandet.

Med sin metod har Kopernikus faktiskt presretill vå,r egen tillblivelse som människor. Som troende kristen och präst var han
vissedigen på det klara med att världen med allt
vad den innebär vilar i Guds vilja, men när det

rat ett bidrag

att klarLägga inomvärldsliga förhållanden
använde han sina ögon och sina mätinstrumenr.
Han var alltså inte beroende av den fromma
önskedrömmen att iorden som människolivets och
glillde

till och med det krisrna frälsningsverkets skådeplats skulle inta en särställning även i astrofysikaliskt avseende. Han tänkte igenom det material
hans iakttagelser givir honom. Hans tillvägagångssätt förde till nya resultat. Men viktigare är att
det var ett utslag av en omsvängning hos honom
själv. Med sin astronomi gjorde han många av
sina samtida förskräckta. Men med sin mänskliga
attityd var han med om att inleda en ny epok.
Med sin tolkning av kosmiska rörelser har han
detroniserat människan. Men med sin merod har
han på ett nytt sätt introniserat henne.
Kopernikus var en renässansmänniska. Till nam-

net var renässansen en pånyttfödelse av den antika kulturen. Men till sin egentliga innebörd var

T3I
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den ett mänskligt uppbrott. Den västerländska
människan upptäckte att hon var mäktig mer än
hon dittills kunnat tänka sig. Hon upptäckte art
världen styrs av inneboende lzgar och lärde sig
därmed att ta naturen i sin tiänst. Kopernikus'
astronomi - hans huvudarbete De revolutionibus
rerum caelestium utkom r543, samma är som han
dog vid 7o års ålder - hade knappast kunnat
övervinna det mostånd den stötte på om inte under hans ärhundrade en längtan efter och en

aning om något

nytt hade varit levande. Den

heliocentriska världsbilden var i och för sig inte
ny. Men inte förrän på r 5oo-talet slog den igenom. Då var tiden mogen. Villkoren för den kopernikanska omvälvningen var givna. Därför blev
Kopernikus' id6er trots allt accepterade, samtidigt
som de satre ny fart pä en pågående utveckling.
Två grunddrag är utmärkande för Kopernikus:
uppskattningen av erfarenheten och en ny mänsklig vakenhet. Med bägge står han i gryningen till
den nya tiden. Empirin och en ny lust att leva har
faktiskt allt sedan r 5oo-talet varit förbundna med
varandra. Den empiriska metoden ledde till ett
avsevärt utökande av vår kunskap och till tekniken. Den frigöreise som är utmärkande för renässansmänniskan slog emellertid över i rToo-talets
upplysning och rSoo-talets liberala framstegsentusiasm. Medvetandet om transcendensen bleknade.
Känslan för människans begränsning började nu
gå förlorad. Och anmärkningsvärt nog spelade

de empiriska vetenskaperna därvid en viktig roll'
Då den liberala emancipationens representanter
i människan ville se något absoiut menade de sig
kunna finna det bästa stödet därför i de nya vetenskapsgrenarna och i tekniken. Här framträdde
iu som tydligast mänsklig förmäga.

Kopernikus föll inte offer för dylika frestelser. Han avlägsnade sig inte från realiteten. Så

mycket mera öppnar hans insats långtgående perspektiv. Han hör till Västerlandets nydanare.

Från Vatikanen
har kommit wå nyheter som är av principiell
betydelse. Den ena gäller något förflutet, den
andra öppnar framtidsperspektiv.
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Den z7 februari detta år avskaffade Paulus VI
genom ett Motu proprio - en
"på eget bevåg>
utfårdad skrivelse - en av de äldsta vatikanska
institutionerna, det Apostoliska kansliet - Canceliaria Apostolica. Närmare bestämt blev det

reducerat till en underavdelning i Statssekretariatet. Någon form av 'cancellaria, fanns redan på
3oo-talet. Det var den instans som då hade att
sköta den ännu ganska måttliga påvliga kotespondensen. Men i takt med kyrkans tillvåxt
och med den alltmera framskridande förgreningen
av den rornerska förvaltningsapparaten fick cancellarian undan för undan lämna över sina uppgifter åt yngre instanser och förlorade därmed sin
ursprungliga betydelse. "Driven av den inre dynamik som kyrkans liv innebär" - för att citera
påvens Motu proprio - har Paulus VI nu bekräftat der läge som faktiskt redan uppstått. En in-

stitution vars rötter räcker långt tillbaka

i

his-

torien har upphört att existera som självständigt
arbetsorgan.

Viktigare är dock vad som hände i konsistoriet, kardinalskollegiets sammanträde, den 5 mars

1973. lnnan päven meddelade sin utnämning
av 30 r'ya medlemmar av kardinalskollegiet överraskade han den höga församlingen med ett
par meddelanden. Han framhöil att han ville
skapa en ny form för det antal personer som har
att vdrlja ny påve. Han maximerade antalet till
rzo. Och han uttryckte samtidigt en förhoppning om att även hans efterträdare skulle hålla
den regeln. Därutöver antydde han att han i en
nära framtid ville uröka konklaven. Rösträtt vid
påveval kommer att ges även åt andra än kardinaler. De österländska kyrkorna och väridsepiskoparet bör vara representerade vid val av Petri
efterträdare. Patriarkerna - de förnämsta biskoparna i östern - har bett Paulus VI arr slippa bli
utnämnda till kardinaler. De anser nämligen kardinalsvärdigheten vara av mindre värde än patriarkatet eftersom den är en yngre institution. I
egenskap av patriarker gör de därför anspräk på
att ha en högre rang än kardinlalerna. Pualus VI
anser dock att de börd medverka vid en så viktig
händelse som ett påveval. Dessutom tänker påven
ge medlemmatna
biskopssynodens ständiga
^v
sekretariat i Rom rått att delta i konklaven. På
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så sätt skulle biskoparnas inflytande på kyrkans
ledning stärkas.

En förenkling av den vatikanska förvaltningen
och en bredare bas för ansvaret i kyrkan är alltså
det principie.lla i det nya.

Forårsudstilling ry73
i Köpenhamn
öppnades den r; mars i Charlottenborg vid Kongens Nytorv. En talrik publik hade mött upp och

utställningen fört1änar den uppmärksamhet den
fick. Helt utan vissa reservationer kunde utställ-

ningen dock inte beskådas. Det är iu modern
konst som visas. Men på det hela taget har Köpenhamns vårutställning ändå något tilltalande över
sig.

I ett trefalt nvisserligen -

men>> kan

mycket av

utställningen fånga^s in. Det var tre synpunkter som
faktiskt trängde sig på.
För det fdrtta har något av danskarnas medfödda glädie och ostörda lätthet uppenbarligen
satt sin prägel på det mesta man fick se. Utställ-

med varandra. Den påfallande lågt placerade honsonten påminnrer den konstintresserade om Ferdinand Hodlers stil. Den ger människorna en klar
värdesaccent. Det utmärkande för H. C. Barenholdts porträtt av Hans Rasmussen (kat.nr 49)
är att hela tavlan ät centrerad kring den porträtte-

rades ansikte. Bakgrunden hat en viss oskärpa;

kroppen är mäIad med större teknisk noggrann-

het; men på ansiktet har konstnären koncenrrerat hela sin skicklighet att umgäs med penseln
och hela sin konstnärliga uttrycksförmåga. Betraktraren ser sig konfronterad med en utpräglad
personlighet. Gerda Swane visar i samma sal under den något svävande beteckningen oMennesker II" (kat.nr z5z) ett diskret förhållande mellan wå människor. De ser inte varandra i ögonen

men är förbundna med och bunda till varandra,
så mycket mer som den unga kvinnan är genomlyst av ett leende. Skulptörerna ställde ut flera
lyckade kvinnohuvuden, till exempel Birgitte Borch
(kat.nr 386) och Margrete Sorensen (kat.nr
46). Grafikerna återger gärna mänskliga scener.

Även Ove Irlind (kat.nr

tr9-t2r)

målar män-

ningen är inte ensidig. Mälares, grafikers och
skulptörers verk ställdes ut tillsammans med
konsthantverk och arkitektur. Härvidlag passar de
utställda skapelserna med sin grundkaraktär precis in i de mönster man i dag är van vid att möta
i alla europeiska länder, Amerika inbegripet: ett
vissr sökande och en viss rådvillhet. Ändå tycks

niskor som förtjänar denna bereckning. Fastän den
odifferentierade bakgrunden kan ge intryck av att
figurerna är relationslösa, visar ansiktena en beslutsam beredskap att ta Iivet såsom det är. Claus
Bojesen gör till och med sina hästhuvuden mänskliga (kat.nr 35-38).Och bildhuggaren Kuno
Norvark förfogar uppenbarligen över en god del

Danmarks konstnärsgeneration av i dag ha bevarat
en egen karaktar. Ett inslag av tillit och förhopp-

humor när han förmår framställa myskoxar

ning tycks framstä som dess bidrag till dagens
livskamp. Även såsom konstnärer eller möjligen
just såsom sädana år danskarna uppenbarligen sig
siälva. Visserligen dr de indragna i den allmänna
nödsituationen, men i djupet satsar de med ett
obekymrat förtroende på tillvarons vänlighet.
Visserligen blir det mänskliga förbigänget, men
människan förblir ändä i närheten. Detta är det
andra som kan sägas i sambandet. Faktiskt visar
bara en liten del av de utställda konswerken människogestalter eller mänskliga scener. Det fanns
lysande undantag, detta bör accentueras. Oluf
Skovs "hamnarbetare" (kat.nr 245-248) mlste
av allt att döma arbeta hårt, men de är ändå fortfarande människor, de har tid och lust att prata

så

kontemplativt (kat.nr 4zt, 4zz). Dessa diur borde
stä i entren till ett jäktigt modernt industricentrum! Allt detta kan noteras på kreditsidan. Men
en vaken besökare kan ändå inte undgå att beklaga, att endast ett fåtal konstnärer hade fåst sig
vid människan. oMänniskokärlekeno fick endast

i undantagsfall göra sig gällande.
Mot denna bakgrund kvarstår som förrädiskt

att människan visserligen endast i sällsynta fall
framställs tematiskr, men att hon ändå inte helt
kunnat negligeras. Ja, i enskilda fall fick man en
känsla av att de utställda obiekten visar att utställarna är mera mänskliga än vad de ville erkänna i sina verk. De förefaller att vara bättre
än vad de själva var medvetna om. De många
landkskap som utställdes - dels realistiska, dels
L3t

Sedan sist

stiliserade

-

är faktiskt koncipierade

sammanhang. Per Damm (kat.nr

y,

i

mänskliga

på det förra, Henri Rotschilds (kat.nr zz8-z3o)

54) ställer

på det senare.
Det saknas

ut tavlor med motiv från Färöarna. Landskapet

ger ett tungt intryck. Ingen mänsklig varelse finns
med. Men ändå ger kyrkobyggnaden, två båtar
och ett par små hus en antydan om att människan

finns där. Poul Anker Bech (kat.nr 16-zo) för övrigt debutant - vill uppenbarligen visa tomheten hos dagens släkte, vilket eventuellt säger
ännu mer. Han målar sålunda en interiör möblerad med en ensam, övergiven w-apparat. Men det

år

i

varie fall en produkt av människohand man

möter. Rummet har dessutom ett fönster. Det är
alltså öppet utåt. Det pekar ut mot en värld som

är större än vad man kan se. Tavlan är inget
undantag. Tvärtom, det finns på hela utställningen inte ett enda landskap som framställs som
något i sig avstängt. Birte Ohstens (kat.nr r99,
zoo) och Hanne T. Alkaersigs (kat.nr 3-l) arbeten kan anföras som exempel på landskap som
visar utöver sig sf älva. Hur eftertänksam man
alltså kunde bli med tanke på att människan råkat
i skymundan, kunde man dock inte undertrycka
sin rillfredsställelse över att det mänskliga inte
kunnat dömas till total frånvaro.
Slutligen var - för det tredje - ttisserligen fdrgerna på målningarna genomgående dunkla, men
mörkret var inte allenarådande. Det var dels uppluckrat genom ljusa inslag, dels levandegjort ge-

nom en dynamik som fick betraktaren

att

vid det dunkla. Hanne Swanes
verk (kat.nr 2:-1, 254) må nämnas som exempel
inte enbart
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inte utslag av lekfullhet på utställningen där det kan vara tveksamt om det rör sig
om konst. Det behövs ju inte mycket gestaltningsförmäga för att fylla en yta med geometriska
figurer. Skolungdom fördriver ibland tiden med
sådant. Geometrin har sin givna plats när det gäller dekorativ konst som Elsebeth Mollers väggbonader (kat.nr

47o, 47r), Grethe

Ssrensens

mattor (kat.nr +82) och Grethe Tsnnes Nielsens vävnader (kat.nr 47 1a, b). Men för tavlor
som gör anspråk pä att såga betraktaren något
tycks en så reducerad motivrepertoar inte räcka

till.

När allt kommer omkring är en sak klar. De
tavlor som ledningen hade utvalt i trappuppgången och som man därför stötte på allra först,
kan inte i något avseende betecknas som typiska
för utställningen i övrigt. Mest närgängen var

bilden av en pinad man med ett blodigt sår i
huvudet, med ansiktet förvridet av motvilja och
med förbundna ögon, vilket väl skulle betyda att
mannen inte kan finna någon mening med sin
kval. Till räga pä allt betecknar konstnären, Erling
Steen Petersen

-

en bland debutanterna

-

sitt verk

(kat.nr zo4) som självporträtt. Man är benägen
att fräga sig om det inte är ett misstag att lå:ta
något så skrämmande tröstlöst visa vägen in till
en utställning som trors allt har mycket tröstande
över sig.

Yara allena

LEIF CARLSSON

Funderingar om prästcelibatet
Anmärkning. Jagvarken kan eller vill skriva med notapparat. I all enkelhet
har jag anställt några reflexioner över argument som jag tyckt mig skymta
i de senare årens diskussion. Om det tilläventyrs förhåller sig sä, att jag
tagit fel, om alltså de resonemang jag trott mig förnimma aldrig hysts
elier framförts - desto bättre. Ingen har då anledning att känna sig berörd.

Det finns ett gott och starkt argument mot den latinska kristenhetens karakteristiska
institution att prästen skall leva i celibat. Argumentet är bibliskt, och mycket gammalt.
(r
"Det är icke gott att mannen år allenar, Mos z: r8). Tanken utvecklas och
ges en mera specifik motivering av S:t Paulus; texten borde vara bekant (r Kor

t: z ff.).
Så är det. Tanken är som sagt god, men lämpar sig

inte rätt väl för en principiell

diskussion.

Det är fräga om ett resonemang som, vill det synas, strängt taget endast kan
angä de närmast berörda - och de måste enligt sakens natur ta ställning var och
en för sig. Lika skarp som poängen dr när det gäller en enskild människas val
av livsväg, lika trubbig blir den om tanken införes i ett allmänt övervägande rörande
en av kyrkans, praktiskt sett, viktigaste institutioner.

Bland de motiveringar som nu ibland antydes för att aweckla celibatswånger har
tre förefallit mig särskilt intressanta.
Den första är en allmän hänvisning till de ortodoxa kyrkornas tradition med
gifta präster. I och för sig säger denna hänvisning s jälvfallet ingenting, utom nämligen
att prästäktenskap är nöjligt; och det visste vi förut.
För att lax ex oriente skulle vara oss till någon hjälp för att bedöma om det
också är lAnpligt - hos oss - krävs fortsatta överväganden. (Såväl okunnigher
som en naturlig taktkänsla wingar mig för ögonblicket att avsrå från att gä in pä
frägat om de österländska kyrkornas erfarenhet tillävenryrs även skulle rymma
några moment som tyder på att deras praxis inte är helt oproblematisk.).
Intressant dr an i förbigående notera ett speciellt problem för dem som, i dessa
stycken som i andra, söker ledning hos våra orientaliska bröder. Det förhåller
sig ju nämligen så, att de sakliga argument som kan anföras mot präslens celibat
självfallet i samma grad gäller beträffande bishopens. Jag minns mig dock aldrig
ha stött pä någon romersk katolik som i tal eller skrift förfåktat lämpligheten av
gifta biskopar. Lydnaden för traditionen - nämligen den österländska - är tydligen
så bergfast att den owunget tar över såväl egna anspråk på konsekvens som (i
förbigående sagt) Bibelns uttryckliga ord: skriver inte aposteln till Timoteus art
biskopen rbör vara en enda kvinnas mann?
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De finnas dock givetvis även bland celibatets motsråndare som inte alls rror arr
en tanke är riktigare eller lämpligare därför art den formuleras på grekiska, ryska
eller arabiska än om den uttryckes på latin. Eller, som vårt lands lutherske reformator
en gång fastslog: >Vi svenske höra ock Gudi rill, såväl som annor folk'.
Om den störsra grenen av kyrkan, efter mycket lång prövning av det andra
alternarivet, bestämr sig för allmänt prästcelibat, finns det i och för sig inte skäl
att lämna denna ståndpunkt endast diirför an mer konservativa kyrkor häller fast
vid en äldre ordning, som den romerska kyrkan för sin del efter hårda påfrestningar
fann mindre ändamålsenlig inför en förändrad tids krav. Varje genomgripande förändring - och en sådan är det förvisso frä.ga om - bor motiveras med goda
skäI. Dubbelt tung bör argumenteringsbördan vila på dem som i likhet med celibatets
motståndare förespråkar en i ordets egentliga mening reaktionär politik - en strävan
att vrida klockan tillbaka till en punkt historien redan gårt förbi, att återinföra
en redan prövad och passerad institution.
De skäl som oftast anförs är av psykologisk arr; man skulle kunna kalla dem pastorala.

Man kan därvid anringen ställa sig den enskilde prästens problem för ögonen,
eller taga sikte på hans möjligheter att lösa sin själavårdande uppgifr.
I det förra fallet tänker man tydligen inte närmast på dem som har vad jag
- utan avsedd brutalitet - kanske får kalla "triviala> problem med celibaret. Atr
utgä frär. detta, som förvisso inte är någon upptäckt av modern psykologi, utan
välkänt för biskopar och novismästare genom årtusenden, vore dock an alltför
uppenbart sätta kärran före hästen i resonemanget.
Nej, allvarligare dr en annan sak. Det gäller - om jag vågar gissa mig till vad
som kan döljas bakom slöjan av modernt pryderi, så främmande för Luthers och
Rabelais' tid - risken för dem som dras in i det celibatära livet av för dem själva
okända rnen betänkliga sexuella motiv. Förvisso är dema en av de större katastrofer
iagkan föreställa mig för en medmänniskas räkning. Likväl är det hart när omöjligt
att se vad den har med frågan om prästcelibatet att göra. Att vederbörand e sjäh
skulle befrias från sina problem just genom ett äktenskap torde tyvärr i alltför
mänga fall vara en vicroriansk illusion; att han i någon mån skulle bispringas av
att andra ämbetsbörder, kanske de flesta, levde i äktenskap synes vara en tanke
så konsrig atr rimligen ingen tänkt den.
Återstår en id6 som för mänga synes väga tungt - erfarenheteu betydelse för
s

jälavå'rden.

Vad vet egendigen prästen där han lever i sitr - förhoppningsvis obrutna celibat om vanliga människors problem, ungeffår så brukar fågan srällas.
svaret är i och for sig självklart. Ibland vet prästen märkligt mycket, i regel
ungefär detsamma som vi andra, en eller annan gäng besynnerligt lite - ungeFår
som vi.
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Viktigare än detta enkla konstaterande är emellertid att fundera något på två
ting som i detta fall hänger nära ihop: förestäliningen om den vanliga människan
och missuppfattningen rörande den personli ga erfar enhetens betydelse.

>Den vanliga människan' finns inte; i varje fall inte bland mottagarna av den
psykologiskt fiårgade själavård som tycks vara resonemangets förutsättning. Redan
att vara gift fu en ovanligare sak än mänga tror; än mera då att var^ harmoniskt
gift. Ingen människa år vanlig; åtminstone inte i biktstolen. Den ensamme och
förwivlade sextonåringen, den hatfyllda skökan, den till hälften resignerade ogifta
sjuksköterskan, den distingerade homosexuelle vetenskapsmannen - allahar samma
anspråk på s jälasör jarens uppmärksamhet. Att just äktenskapets erfarenhet här skulle

vara dll särskild hjälp, för prästen eller för den han möter, är en tanke gripen
ur luften.
Liksom, naturligtvis, tanken am en sådan erfarenhet skulle vara av väsentlig betydelse för att förstå de - lika komplicerade - människor som faktiskt är mer
eller mindre präkrigt gifta.
Psykologisk förståelse, i biktstol eller utanför, beror nämligen inte så mycket
på erfarenhet som på abstraktionsförmåga. Det låter för mänga fränstötande, men
är självklart, vid någon eftertanke.
Någon form av allvarlig erfarenhet måste givetvis finnas. Vad det gäI\er är emellertid att se igenom, att gå förbi denna egna, speciella erfarenher, arr inse att andra
människor är annorlundaän man själv, och sinsemellan olika.
Naturligwis kan pråstgärdsidyllen erbjuda en sådan psykologisk operationsbas
- liksom ett strindbergskt husligt helvete, en möjlighet som anmärkningsvärt sällan
anryds

i debarten.

Men ingenting, absolut ingenting, tyder såvitt jagkan se på art den gifte prästens
chanser i detta fall skulle vara större än de som, i någodunda drägliga fall, följer
av den celibatära positionen.

frivilligt vald undantagsposition som i varje fall erbjuder en ovanlig möjlighet
att utan distraktioner se oss andra som så ovanliga som vi faktiskt är.
En
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Heinrich Bölls problem'
ju
"Ni måste komma ihåg att alla kritiker är dumma, åfänga och egoistiska"
(En clowns åsikter).

Det är inte fä fläskben Heinrich Böll slänger omkring sig i sina böcker och han
är uppenbarligen inte rädd för att få dem i retur. Det är inte alltid lätt att veta
om han är ute för att roa, oroa eller bara skriva och berätta. I en egen liten kommentar
till romanen Slutet på en tjänsteresa, som utkom 1966, betitlad EinftiLhrung in
jagredan länge befunnit mig i ert stadium, där
"Dienstfahrt" skriver Böil: "Nu hade
ämnet inte längre lämnade mig någon ro, därför att det sedan länge inte var motivet
självt som intresserade mig utan formen. Vid denna tidpunkt funderade jag särskilt
på det faktum att samhällets fulländade artighet mot konsten inte var något annat
än ett slags gummicell. Samtidigt läste jag om hippies i Amsterdam, om happenings,
och insikten att all konst tas på allvar av detta Iika förvirrade som obegripliga samhälle ledde mig in på den tanke att konst, alltså även happening, kan vara en mö jlighet,
kanske den sista, att spränga gummicellen genom en tidsinställd bomb eller att oskadliggöra dårhusföreståndaren med en bit förgiftad konfekt., (fämför Credo 49, r968,

s. r76).

Det är nog inte helt korrekt att utsätta en text som ovanstående för en detaljanalys
och därur dra vittgående slutsatser. Men eftersom Böll berättar på ett elegant och
underfundigt sätt om hur Slutet på en tjänsteresa kommit till bör det vara tillåtet
att betrakta hans lilla artikel som något mer än ett till inret förpliktande kåseri.
Därvid framgär lätt att han finner att samhället är förvirrande, att det är obegripligt,
att samhället med fulländad artighet tar all sorts konst på allvar, att gummicellen,
samhällets attityd mot konsten, måste sprängas.
Sanhällsskildring
Hans Schnier,27, sotr dll en synnerligen förmögen man av en ansedd protestantisk
släkt har lyckats mindre väl i en katolsk skola, öppet förfört en katolsk skolflicka
av enkel härkomst, alltså gjort skandal, brutit med sina föräldrar och utbildat sig
till clown. Efter ett definitivt fiasko vid en föreställning sitter han i sin våning

i Bonn och ringer dll

sina släktingar och vänner. Han är pank, han är skadad
i ett knä, han år ganska berusad av konjak. Hans flicka, Marie, har övergett honom
och gift sig med en annan, en katolik. Clownen, som gjort bankrutt, är den spegel
Böll speglar det tyska undrets välfårdssamhälle i. Ur detta grodperspektiv skildras
samhället i romanen En Clouns åsikter (rs6l).
Konfrontationen med samhället blir särskilt avslöjande därför att det ärende
Schnier har, när han ringer till släkt och vänner, är att låna pengar. De sätts därigenom
på prov och deras reaktioner på Hans Schniers provocerande närmanden och

I

Ovanstående artikel är avsedd att vara den första i en serie på tre artiklar
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stundom aggressiva tilltal blir mycket avslöjande. Man kan givewis dela upp dern
Schnier ringer till i olikagrupper, dels representanter för de välsituerade, de borgerliga, de framgångsrika och dels representanter för den katolska kyrkan, präster och
väl ansedda, ledande lekmän, två grupper som för övrigt går in i varandra. Det
typiska är dock knappast deras grupptillhörighet utan deras attiryd till den misslyckade. De är till dels undanglidande, till dels glättiga och hurtfriskal till dels mer
eller mindre moraliskt indignerade å Schniers vägnar eller ä samhällets/kyrkans
vdgnar. Ur Hans Schniers perspektiv blir de andra, samhäller, groteska i sin valhänthet när det gäller att spontaot hjälpa en misslyckad, en urspårad, en s. k. antihjälte,
som tidens litteraturkritiker brukar kalla dem.
I den situationen blir Bölls samhällsskildring samhällskritisk. Ett tema som han
där får goda möjligherer att illustrera är den svåra konsten att hjälpa en nödlidande
och en nödlidandes svårighet att ta emot hjälp utan att känna sig förnedrad. Medan
han ringer till alla de olika vännerna och till familjen ger han återblickar på sitt
liv. Ungdomsåren, den döda systern, som stupade vid krigets slut, familjen, livet
tillsammans med Marie och alla motiven till att han inte ville och ville gifta sig
med henne och alla svårigheter som var förenade med att de levde ogifta rillsammans.
Detta sätt att skildra omvärlden eller samhället ur den misslyckades perspektiv
är ett ytterst elegantgrepp.En clowns åsikter måste engageraläsarr'a på flera sätt
antingen irriteras de av den nakna upprikdgheten hos den utslagne, misslyckade
eller retar de sig på clownens hänsynslösa, ironiska kritik av samhdllet och kyrkan,
hans anarkism, eller också känner de ett äkta medlidande med den utblottades
nöd, vanmäktig vrede över
"anrihjältens" siruarion som förblir hopplös och olöslig
romanen igenom.
I telefonsamtalen drar Schnier också upp det andra stora temat i romanen i
förhållandet rill Marie. De har levt tillsammans i flera år, i ett s. k. fritt förhållande,
men Hans Schnier tycks uppenbarligen ha tagit deras förhållande på allvar eller

försöker åtminstone nu, när Marie övergivit honom och gift sig med katoliken
Zupfner, intala sig att förhållandet varir allvarligt menat från hans sida. Han jämställer
förhållandet till Marie med ett äktenskap. "Om hon tu glft med Ziipfner, då först
blir hon riktigt syndig. Så mycket har jag i alla fall fattar av er metafysik: der
är otukt och äkrenskapsbrott det hon begår och prelaten Sommerwild spelar i
det sammanhanget kopplarens roll." Detta yftrar Schoier i telefonsamtalet med
Kinkel som ,hade studerat teologi, sedan avbrutit studierna för en vacker kvinnas
skull, hade blivit jurist, hade s ju barn och ansågs som en av vära dugligaste socialpolitiker . . . den man folk kallade den tyska katolicismens grå eminens>. Han framhåller
också för Kinkel i det sammanhanget att det enligt katolsk uppfattningfu de äka
makarna som inbördes ger varandra sakramentet. Och på ett annat ställe resonerar
han för sig själv:
kunde över huvud taget inte föreställa mig att hon skulle
"Jag
r39

Bengt Thorell

göra 'det där' med Ziapfner
.r, Ja, bara han tänker på att Marie och Ziipfner
gör
kanske spelade Fia med varann
honom rasande. Marie har också genomgått
två graviditeter, som båda slutat med missfall, ett slags misslyckad parallell till
Kinkels sju barn. När Hans Schnier tänker pä att de nygifta är på bröllopsresa
till Rom fantiserar han vidare på äktenskapsbrottslinjen for sig själv: "De skulle
säkert få audiens, den stackars påven, som skulle säga Min dotter till henne och

Min käre son till Zipfner, skulle inte ha en aning om att det var ett otuktigt
äktenskapsbrytande par som knäföll för honom." Höjdpunkter i den förtvivlan
och den Idngtan han lider av tar sig uttryck i krampaktiga, knutna utfall på samma
linje; hans förhållande till Marie hade i själva verket varit ett äktenskap. Hon
kunde ,rinte ens läsa bibeln tillsammans med Ziipfner utan att känna sig som en
förräderska eller hora." Hon brukade nämligen läsa bibeln tillsammans med Hans
Schnier. Ja, de hade ju tillsammans diskuterat igenom barnkläder från regnrockar
till undertröjor och strumpor och därför "
. hon måste låta sina barn springa

nakna genom Bonn om hon inte ville känna sig som hora eller förräderska .>)
När Hans Schnier som bittrast >gråter> över att Marie övergivit honom är det
inte längre fräga om ironisk samhällskritik eller elaka kommentarer till katolsk
äktenskapsmoral utan en bitter och gripande skildring av den urbana västerländska

världens allvadigaste sår i nutiden: äktenskapskrisen. Hans och Maries förhällande
ställs hela tiden i relation till andra äktenskap, mer eller mindre olyckliga, mer

eller mindre konventionella. De effekter Böll här uppnär beror till stor del på
att han låter Hans Schnier var^ en protestant som umgås i katolska kretsar och
som skildrar katolikens syn på och tal om äktenskapligafrilgor.
Ett samhällskritiskt drag kommer däremot fram i avsnittet om Hans Schniers
möte med fadern, som inte sker per telefon utan i Hans' lägenhet, dit fadern
kommer och hälsar på sin äldste son. De har inte setts på tre år. Hans har bara
sett sin far i tv som finansexpert i ekonomiska diskussioner. Fadern kommer dit
för att tala om pengar och om sonens framtid. Fadern/miljonären blir då praktiskt
rager en personifikation av det nya välfiirdssamhället. Han erb juder sonen utbildning
och stakar genasr ut riktlinjerna för den och givewis vill han dirigera och bestämma
med pengarna som påtryckningsmedel. Som finansman vill han s jälvfallet ha garantier
för att hans investering skall bli lönsam. Men det är inte barafrä.ga om det. Pengar
är makt. Den förmögne, kapitalet, kan förtrycka proletären. När Hans uppmanas
att precisera underhållets storlek begär han r ooo mark i månaden. Efter ett långt
räknande och kalkylerande svarar fadern: "Jag har grubblat fram och tillbaka på
det här, om du inte vill gå med på mitt villkor med rejäI, kontrollerad utbildning
utan vill arbeta här . . . (dvs. i våningen på egen hand, vilket är Hans' förslag)
då borde egentligen - nä,, jag tyckte att wåhundra mark i månaden borde räcka."
Faderns rädgivare, honorerad, ty givewis har han rädfågat en sådan, den bästa
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och kunnigaste som står att fä, han har påpekat, vilket fadern citerar: >. .. att
askes är s jälva grundvalen för pantomimen.' Clownen - proletären känner emellertid ingen vrede bara medlidande , . . . två hundra mark är verkligen inte så litet
som du tycks tro . . . men du måste i alla fall vet^ att askes är ett dyrbart nöje
. . . han menar nämligen diet och inte askes, mycket magert kött och sallader
- den billigaste formen av askes är hunger, men en hungrig clown - näja han
är i alla fall bättre än en berusad.'
Kulmen nås när Hans berättar för fadern om en arbetarfamilj där han ofta umgicks
när han var barn - han fick nämligen smaka på de godsaker och den extra förplägnad
som b jöds på fredagseftermiddagarn anär fadern kom hem med lönekuvertet. Barnen
Schnier hade alltid fätt för litet mat, otillräckligr med potatis hemma. De var hungriga
jämt. Han berättar alltså att föräldrarna skickade sina barn på bio för att far och
mor skulle fä vara ensamma och ägna sig åt intimt äktenskapligt umgänge eller
som Hans översätter det åt fadern ,, . . . ja', du skulle säga att de offrade till Venus>.
Clownen får därigenom tillfdlle att tala om för fadern: ,Du vet ju, arbetarbostäder
är inte så stora.' Då brister fadern i gråt och man kan inte helt förstå vad han
gråter ät. H.an torkar ögonen med en näsduk. >Varje morgon fick han wå rena
näsdukar fnmlagda åt sig och på kvällen kastade han dem i smutskorgen . . . inte
synbart nedsmutsade., Ett groteskt exempel: hans mor ger tjugofem pfennig i
nyårspresent till brevbäraren och blir uppbragt när hon får tillbaks dem nästa dag
i ett kuvert med ett brev: "Kära fru Schnier, jag kan inte förmå mig att göra
er

så

barskrapad.o

Sanbällskritik

i mer speciell form ger Böll iSlutet på en tjänsteresd - för att inte säga samhällssatir.
Han tussar här ihop två storheter och läter dem bryta sig mot varandra: den iuridiska
experrisen, bestående av domare, äklagare och försvarsadvokat och den tyska allmän-

i form av vittnen, åhörare och den lilla staden, idyllen någon mil utanför
srorstaden (Köln) samt i någon mån Bundeswehr - försvarsmakten. De tussas

heten

ihop vid en rättegång mot möbelsnickarenJohan Gruhl och hans son Georg, möbelsnickare, konstnär och soldat. Far och son hade roat sig med att tillsammans bränna
upp en jeep tillhörig Bundeswehr. Inför dessa båda originella herrars tilltag, som
de till räga pä allt erkänner oförbehållsamt, är rättsapparaten och samhället nära
att rasa ihop, skandal hotar och >även 'pä annat hålf - så kallades i dylika fall
den nzirbelägna storsradenr, är man bekymrad. Åtalet formuleras därför så hovsamt
som möiligt. En erkänt viilvillig domare får hand om proc€ssen och en nyligen
från Bayern till Rehnlandet inflyttad jurist blir äklagare i målet därför att han
inte alls känner till trakten och människorna där. Pressen tystas av höga politiska
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funktionårer på förbundsdagsnivå. En annan jurist har i tjänsten och i all tysthet
inställt sig för art bevaka det hela på order från högre ort.
Här laborerar nu Böll med en intressant berättarteknik. Handlingen framställs
huvudsakligen i indirekt anföring modell rättegångsreferat avbruten av korta partier
där de agerande tillåts agera fritt. På så sätt hålls läsaren hela tiden utanför berättelsen
och får samma distans till hela historien som vid ett marionettspel där allt är förutbestämt och oundvikligt leds mot målet. Händelseförloppet anförs i sin helhet
redan på romanens första sida i ett ytterligt knapphändrgt rättegätgsreferat hämtat
ur lokalpressen, likalydande - för övrigt - i alla tre tidningarna efter överenskommelse chefsredaktörerna emellan. Spänningen i handlingen är därmed undanröjd. Romanen drar nu fram i ljuset allt det som förtigs i pressen och visar hur
samhället söker skydda sig mot de lekfulla, omstörtande krafter som satts i gäng
av de tilltalades brott, en happening.
Vid domstolsförhandlingaroa läter Böll tilltalade och vittnen yftra sig mycket
fritt och ohämmat och göra uwikningar långt vid sidan om ämnet. Diirvid får de
rika tillfiillen att komma med samhällskritiska omdömen eller omisstänksamt och
skoningslöst avslöja vissa naiva drag hos sig själva och samhällsapparaten. En statligt
anställd trafiksociolog visar sig ägna en avsevärd del av sin arbetstid till att utröna
varför den ena körbanan, den nordgående, på en viss väg hat större trafik och
således nöts mer än den andra. Han har kommit fram till att det måste bero på
Rätten söker utröna huruvida polis"handelsresandebosättningskoncentrationen>.
mästaren stavar nhappening> med uat eller med >ä>. >Både rätten och försvaret
hade tillkallat vardera wå psykiater som sakkunniga,ibägge fallen en med professors
rang och en utan>). Två av de sakkunniga tillhör en skola, wå tillhör en annan

mot den första polemiserande skola. Det är på sådana punkter

i

referatet Böll

kan foga in vissa ledande, understuckna kommentarer och antydningar på ett smidigt
sätt.

När snickarmästarnas ordförande (72) hörs inför rätten ges han tillfiille till flera
samhällskritiska uwikningar av rent politisk art. Hans kommunistsymparier döljs
ingalunda. Han tillfrågas om den tilltalades ekonomi och vandel men hinner med
att tillfoga att skulden till den dåliga ekonomin också är att söka hos ,ren upprörande
neka sig att påminna om att snickare vid
medelklasspolitik". Han
"kunde inte
femtio
åren
av tysk historia hade nått statens allra
flera tillfiillen under de senaste
högsta ämbeten, en hade till och med blivit statsöverhuvud.> Rättens ordförande
känner bara till Ebert som varit sadelmakare och Hitler som varit målare och undrar
vem han menar. Men åklagaren har förstått och ingriper för att omed all, all skärpa
protestera mot att det fick talas 'här i en tysk domstol om sovjetzonen som en
." Då går det
stat och detta utan invändning'; ingen tysk rätt fick tåla detta
upp ett ljus för ordföranden:
"Aha . . . den där herrn', var eller hade varit snickare.
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Snickarmästarordföranden lyckas sedan försvara den tilltalades sätt att undanhålla
staten till skatteskuldernas gäldande utmätningsbara tillgångar genom aft
^rbea
svart, underläta att bokföra vissa avsevärda intäkter och ta emot lön in natura
och menar att han befunnit sig i "ett naturligt nödvärnstillstånd> vilket väcker
proresrer. Pä förfrägan av äklagarer, om vittnet hade känt till bokföringsbrottet
och varför han i så fall inre anmält det svarar den gamle snickarmästerordföranden
att >han inte var någon spion åt finansdepartementet>. När han då döms till en
ordningsbot på femtio mark att tillfalla statskassan och tillfrågas om han godtar
domen svarar han >>att om det nu var så dyrt att sdga sanningen så ville han gårna
betala . .." dock inte så gärna till statskassan utan hellre till "arbetarnas sociala
sriftelse". Därvid åläggs han att böta ymerligare sjuttiofem mark.
Objektiv, saklig kritik av skattelagarna och skattesystemet får sedan framföras

ftitt

av en civilekonom och docent: "det fanns inga moraliska aspekter på den
moderna ekonomin . . . det enda fel som han (den tilltaiade) hade begått var a(
han låtit ertappa sig, och det var inget moraliskt fel. Det fanns visserligen en rättsfilosofi men ingen skattefilosofi; den ekonomiska lagstiftningen gynnade de kor som
lämnade mest mjölk genom att inte slakta dem i förtid . . ."
Det mustigaste politiska utfallet görs under lunchpausen av snickarmästarordförandens hustru med anledning av herrarna Gruhls eskapad: "Tänk dig bara om
alla soldater kom på id6n att sätta eld på sina bilar och flygplan! Men de här
fega socialdemokraterna, dessa skenheliga bluffmakare, de har ju blivit ännu borgerligare ån borgarna.,
Men det som mest sätter samhället i gungning år avslöjandet av vad her.rarta
Gruhls brott egentligen inneburit. Ordföranden har under lunchpausen fätt låra
sig av sin hustru vad en happening egentligen är. Gruhl far och son har alltså
hällt bensin (som de köpt för egna pengar) över en jeep (som inte tillhört dem
utan Bundeswehr) och tänt på. Yarför? Jo, svarar unge Gruhl: >Vi frös litet (temperaturen den d ager'var c;a 29 grader i skuggan) och ville värma oss med en happening. ,,
De hade därvid sjungit allhelgonalitanian och dunkat sina pipor mot varandra. Ett
slags rytmiska knallar hade dessutom hörts i bensindunkarna alltmedan jeepen brann,
folk och bilar strömmade till, mindre krockar inträffade och obskyra bytesafFårer
gjordes upp.
Under den ominösa rätegångsdagen skakas det lilla samhället vidare av att det
avslöjas att värdshusvärdens sköna dotter blivit gravid genom unge - inte gamle,
lyckligwis - Gruhl vilket inträffat under häktningstiden. Avslöjandet fär till följd
am lunchen på värdshuset blir helt misslyckad och värdshusets gasrronomiska anseende sätts på spel. Vidare får en krigsänka ute i en av byarna reda på att kyrkoherden
tar nattliga promenader när han har svårt för att sova. Hon känner sig därför föranlånästan
ten att låta den förskräckte kyrkoherden höra sin ulevnadsbikt" inklusive
'ren
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komplett kärleksfilosofio. Dessutom tecknas snabbporträtt av domaren, domarens
hustru och deras barnlösa äktenskap - en charmfull liten novell. Den ständiga
kampen mellan de liberala och den radikala, katolska >P-piller-Elsa>, hustrun till
försvarsadvokaten, om vilka som är de mest radikala, aktualiseras i en liten skiss.
I artikeln Einftihrung in >Dienstfahrt" där Böll presenterar sin roman och hur
den kom till, berättar han att han under arbetet med romanen mesr intresserade
sig för uppgiften attfinnaden rättaformen för berättelsen. Man kan därvid konstatera
att hans formexperiment lyckats. Med ett stilla leende följer man marionetternas
krumsprång och avnjuter den indirekta anföringens eleganta om också något tunga
snirklar. Böll är nu en gång f& alla lättläst - särskilt i sina tidigare verk. Originella
personer, lustiga intermezzon flyter förbi läsaren, spetsfundigheter och naivitet
balanserar varandra och mitt i denna goda soppa ligger landsortsidyllen i solen
- fast Böll talar väl inte egentligen om hurudant vädret är. Kanske regnar det.
Nå, staden ligger i alla fall i solen - i solen från läsarens leende. Det leendet
år av ungefär samma aft som det leende som P. G. t$Todehouse's näsran lika befängda

berättelser brukar utspelas i.
Men samhällskritiken vart tog den vägen? I vilket angeläget ärende är Böll ute?
I början av denna artikel ser man i citatet ur Bölls kommentar till Slutet på en
tjänsteresa att han finner samhället vata fömirrat och obegripligt och finner dess
attityd av fulländad artighet gentemot all sorts konst alarmerande. Det är detta
samhälle han sätter på prov när han låter herrarna Gruhl udöra sin happening.
Flerrarna Gruhl görs emellertid inte till några marryrer för sin konst. De döms
till lika långt fångelsestraff som häktningstiden av den snälle, humane, gamle domaren
i hans sista rättegång före pensioneringen och till ett skadestånd som en gammal
förmögen fröken, kusin till domaren, erbjuder sig att betala. Sent på natten efter
den dagslånga rduegängen försätts de tilltalade således på fri fot utan att ens ha
avkrävts en smula ånger över sitt samhällsomstörtande brott. Böll menar säkert
detta som en skandal. Och i Kaiserns Tyskland, även i \fleimarrepublikens - för
att inte tala om den nationalsocialistiska tiden - skulle herrarna Gruhls happening
givewis ha betraktats som ett sabotage, ett högförräderi av grövsta sort utan några
som helst förmildrande omständigheter. I synnerhet skulle inte tilltaget ha kunnat
bortförklaras som något konstnädigt. Det torde ha ansetts som skandal även vid
mitten av r96o-talet, åtminstone av det gamla gardet, men nu låter Böll samhället
bestå provet genom att förhindra publicitet och fälla en mild dom.
Att samhället intar en undfallande håLllning, att samhället reagerr "modernt'
är säkerligen från Bölls sida menat som det anstötliga i romanen - som den i
romanen gömda bombkonfekten,
Bombenpraline>. Den som skriver en sådan
'rdie
roman och förser den med en sådan kommentar som Böll gjort borde ju lämpligen
själv vara skakad av det han skriver - om han nu menar allvar. Och Böll förefaller
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skakad. Han tänker och reagerar ofta synnerligen borgerli gtför attinte säga brackigt.

Han känner

i

alla fall väl

till

de borgerliga tankebanorna, det exponerar han i

En clowns åsikter. Ett liknande satiriskt motiv använder Böll också i satiren Dagbok
från hutudstaden i Doktor Murkes samlade tytnad. En svensk läsare har måhända

inte lika lätt för att bli chockerad av händelseförloppet vilket till dels torde bero
på att det inte är det svenska samhället som är föremål för satiren, till dels kan
bero på att vi inte är så högtidliga.
Der stora samhället, Förbundsrepubliken, består alltsä provet men den lilla idyllen
skakas i sin lantliga frid under processdagens gång. Men det är inte den ,rstora,
ftilgan om vad herrarna Gruhl egentligen menat med sin happening som berör
menigheten illa. Det som stör friden år alla avslöjandena
"ankdammsfriden" av erotisk, politisk, äktenskaplig och allmänmoralisk natur. Samhällskritiken, samhållssatiren inskränker sig när det gäller det lilla samhället, till att påvisa att konstverk
av så mobil art som en happening inte påverkar den lilla idyllen och dess innevånare
rdttegätg
em dyft i sin egenskap av happening, medan däremot den
"happeningo en
innebär vänder ut och in på det. Det lilla samhället, småstaden med omgivande
landsbygd, ligger öppet och oförberett och sårbart inte för de stora revolutionerande
id6erna, den konstnädiga fredsdemonstrationen utan för angreppen på de små vanliga människorna, avslöjandena av de intima personliga väl skyddade hemligheterna.
Mitt i de spralliga händelserna, i det folklustspel romanen skildrar kommer några
droppar malört i den landiga glädiebägaren. Hela boken är nägor av en marionetthappening. Detta är typiskt för Böll och leder över till att stanna vid
h.ildringen
Vilket angeläget ärende är då Böll ute i de här berörda romanerna En Clowns
åsikter och Slutet på en tjänsteresa? Ja, betråffande den senare har vi knappast
funnit något djupare liggande ärende. Hur är det då med clownen? Om Böll menar
att samhället har till uppgift att ta hand om alla som misslyckats i sina äktenskap

Persons

eller äktenskapsliknande förbindelser, blir En clowns åsikter på den punkten samhällskritisk. Om han är ute för att dra en lans för att de fria förbindelserna skall
fä en viss karaktär av äktenskap - aktuella svenska tankegängar - då blir samhällets
skandalhungriga, goda medborgare till megairor och samhällets sedlighetspoliser
även når de uppträder korrekt till självutplåning -,busar. Den katolska, institutionella kyrkans präster blir då benhårda vrdngarc av dogmatiska satser och moraliska
principer. Då blir kyrkan och samhället hjärtlösa mot den clown som blivit utslagen
därför att han gjort fiasko vid en föreställning där han inte var nykter. Men detta

-

fordrar också att Böll skulle idendfiera sig med Hans Schnier, clownen - eller
med exempelvis telefonisten Fred Bogner i romanen lnte ett enda ord (rg:a) eller
med Käte Bogner, hustrun.

ro-'llzSlt

Credo
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Hans Schnier och Fred och Käte Botner berättar i jagform. Älla tre är misshandlade, misslyckade, utslagna s. k. antih jältar. De beskriver sin ohyggliga misär genom
att berärta om alla oförrätter som begåtts och begås mot dem, om hur bra alla
andra har det, om det samhälle de lever i, det tyska undrets samhälle. Allt berättas
ur deras grodperspektiv. De är ktitiska mot samhället, bittra, hatiska. Deras sinnesstämning växlar mellan resignation, vrede och s jälvömkan. I dessa skärvor speglas
det tyska undrer, det samhälle som byggts och byggs av alla de redobogna som

lyckats och lyckas, de flitiga, de förståndiga, de balanserade. Det de emellertid
lyckats med är inte att leva ett enastående oegennyttigt och dygdigt liv, utan de
behärskar konsten arr komma ned på fötterna. Eftersom Böll inte identifierar sig
med sina "antihjältar" - att han skuile göra det failer iu på sin egen orimlighet:
Böll är ju mannen som lyckats mer än de flesta, en av det tyska undrets gullgossar
- använder han sig av ett slags dubbelspegling. Det är inte bara efterkrigstidens
förbundsrepublik som återspeglas i de misslyckade utan de misslyckade speglar
sig s jälva i dagens tyska samhälle. Samhällsskildringarna i dessa ffå romaner i jagform
blir i själva verket skildringar av huvudpersonerna själva. Hans Schniers groteska
porträtt av modern och fadern och i viss mån av brodern som går på att katolskt
prästseminarium, är porträtt av honom själv, en man i en försenad efterpubertet.
Fred och Käte Bogners syn på den krigshärjade storstaden Köln ger djupa inblickar

i dem slälva.
Givetvis är inte hela den omvädd de misslyckade lever i sympatisk. Givetvis
är de själva inte heller sympatiska. Den teknik Böll använder vid sin skildring
av dessa utslagna är synnerligen skicklig. Mycket av det Böll skildrar i deras karaktärer bär det s jäivupplevdas prägel om också inte identifikationens. Böll är uppenbadigen intresserad av formproblem och laborerar med olika grepp. Jagformen är pä
mänga sätt sårbar, stundom litet tung och tröttande men när det gäller att klä
av huvudpersonerna och visa deras psyken nakna är jagformen yrrerst verkningsfull.
Personerna blir levande inte bara huvudpersonerna utan även de personer Schnier
och Bogners skildrar trots att det sker med förvrängda drag och trots art man
förstår atr deras drag år förvrängda.
Inför Bölls persongalleri frestas man aldrig att ta till de generaliserande och

allmänt cyniska ord von oben Strindberg lägger i Indras dotters mun:
'Det är
synd om människorna>, * även om det är synd om människorna. Bölls personer
kommer man näta. Man kan inte instämma i deras sätt att lösa sina problem, man
har mängder med andra lösningar, men man är och förblir engagerad, beredd att
rycka in med ett handtag - om det nu inte vore diktade personer det gällde.
Böll har förmägan att känna och väcka äkta medlidande, ett sant katolskt drag
hos honom som tycks varasä självklart för honom att det måste vara insupet med
modersmjölken.
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Bernini och Teresa

Bernini
Gian Lorenzo Bernini föddes den 7 december 1598 i Neapel och dog den z8
november 168o i Rom. Han var den romerska högbarockens störste konstnär
och han dominerade konstlivet i Rom under sex påvar. I likhet med flera av renässansens och barockens konstnärer var han en man med ett mycket brett verksamhetsområde. En allkonstnår som sysslade med allt från poesi, över grafik, måleri, skulptur
och teaterdekorationer, till arkitektur. Själv såg han skulpturen som sitt huvudområde men det faktum att mänga av hans uppdrag, med ett modernt uttryck, skulle
kunna kallas för totalentreprenader t. ex. hans kyrkobyggen, gjorde att han kunde
utveckla sin konstsyn på de flesta av ovan nämnda områden. Han ritade kyrkan
och platsen framför, vilket innebär atthan även sysslade med stadsplanering. Han
försåg den med målningar och skulpturer och hans teaterkunskaper kom väl till
pass vid planeringen av interiören. Skulpturer na var så gott som alltid friskulpturer

men de var avsedda att ses mot en vägg, och de placerades

i en totalplanerad

Bölls problem

är flera och kan inte alla behandlas hZir. Det finns formella problem som han inte
lyckats lösa lika elegant som i här behandlade böcker. Han har uppenbarligen
problem med samhället och kyrkan och människorna. Men framförallt har han
tydligen problem med sig själv. Vad är det han vill veta? Vad vill han med sitt
författarskap? Den långa räckan noveller och romaner vill behandla samhället, men
Böll skriver om människor. Han vill skriva om kriget, men det handlar återigen
mest om människorna.H.ar han nu på slutet resignerat inför sig s jälv och sin författarteknik, när han skriver Grapporträtt med dam, sin första roman av tyskt format
- de tidigare har till omfånget varit nog så franska - och medvetet porträtterar
människor?

Hans människoskildringar fu fulla av detaljer, många gLnger meningslösa. Han
kan aldrig hålla inne med en sarkastisk anmärkning ens för formens skull. Bölls
kritik blir också den en kritik av detaljer, inte en kritik med stora linjer. Därför
kan man aldrig veta om han är ute för att oroa, berätta eller bara roa.
I intervjuer med anledning av att Nobelpriset i litteratur tilldelats honom fällde
han bland mycket annat nedanstående wå anmärkningar. Dels talade han om att
han planerade att skriva en detektivroman. Det skall verkligen bli intressant att
se

vad de små detaljernas mästare kan åstadkomma i den vägen. Detektivromansgen-

ren är ju först och främst ett form- och kompositionsproblem. Dels går det inte
att helt frigöra sig från att han en liten smula identifierade sig med Hans Schnier
och med den hemlöse Fred Bogner när han, Heinrich Böll, i intervjun uttryckte
sin förvåning över ar r91 z Lrs Nobelpris i litteratur inte tilldelats Graham Greene.
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miijö av arkitektur, skulptur och måleri. Att rycka en Berniniskulprur ur en sådan
omgivning är inte möjligt om man vill förstå vad Bernini menade med den. Det
är inte enbart skulpturen som skall ses utan helheten. I Coronarokapellet är teaterlösningen särskilt tydlig, Teresa framträder på en scen med dekor och scenbelysning
och på ömse sidor om scenen sitter Coronarofamiljen i sina loger.
Lorenzos far Pietro var också skulptör och det var när denne, för påven Paul
V:s räkning, arbetade i S. Maria Maggiore som nämnde påve fick ögonen på den
unge Lorenzo. Familjen Bernini hade då befunnit sig i Rom sedan 16o5. Påvens
intresse ledde till att Lorenzo fick uppdrag av dennes släkting den inflytelserike
kardinalen Scipione Borghese. En bättre start på en konstnärskarriär i dåtidens
Rom var knappast möjlig. Under sin karriär skapade Bernini en mängd gravar,
staryer, kapell, kyrkor, och fontäner samt icke minst den monumentala Petersplatsen. Det säger sig självt att en så omfattande produktion förutsatte en mängd
medhjälpare, vilket innebär att mycket är av Berninis tanke men av nägon annans
hand. Ett nödvändigt och normalt arbetssätt som ju inte behöver få "mindre
Bernini> till resultat. Ett område av konstnärens verksamhet som en romresenär
omedelbart Lägger märke till är fontänerna. Bernini skapade en ny sorts fontän
där vattnet våller och forsar fram ur skulpturerna och klipporna. Detta var en nyhet,
frän att ha varit adderade vattenstrålar till skulptur blev vattnet en integrerad del
av fontänen, lika nödvändig som skulpturen. På ett lika nytt sätt använder han
sig i Teresagruppen av ett riktat, dolt och med skulpturen integrerat ljus som
bidrartillskulpturens intryckpååskådaren. Dettamed ett konstverks verkan pååskådaren ärviktigt. Inte minst med tanke påTeresagruppen, som är avsedd att engagera åskådaren och som egentligen ar ofullständig uran åskådaren eller bättre deltagaren.
Skulpturen är närmast att betrakta som en katalysator till en andakt med tonvikten
på den intensiva inlevelsen. Sådana andakter i form av Ignatius av Loyolas
"Andliga
övningar' var val kända för Bernini då han själv prakdserade dem. Som from
katolik i r6oo-talets Rom var kontakten med både de andliga övningarna och jesuitorden rätt självklar.
Liksom Ignatius övningar inte har det fromma betraktandet som mål utan ä-r
övningar syftande till handling i kyrkans tjänst, så är även Berninis Teresagrupp
en starkt målinriktad konst som med hjälp av att engagera åskådaren i kyrkan
och tron, syftar till handling för dessa. Rent formalt kan man siLga att barocken
är en handlingens konst. Den har inte renässansens balanserade slutenhet och måttfullhet, den spränger sina egna gränser i en våldsam rörlighet. Hos Berninis Teresagrupp kombineras denna yttre rörlighet med en inre dito. Det är en i allra högsta
grad engagerad och engagerande konst. Ett mästerligt uttryck for den romerska
högbarocken i den triumferande kyrkans tjänst.
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sin skulptur 'Den heliga Teresas extas> syftar Bernini på det spanska helgonet
Teresa av Avila. Jag skall i det som föl jer ge nägra korta data betråffande Teresas
liv och person samt även med hjälp av hennes >>egna>> ord försöka ,kasta litet ljus"
över Berninis motiv.
Teresa de Ahumada y Cepeda föddes den z8:e mars r 5r5 i Avila, en stad ca
tolv mil från Madrid. Sjutton är gammalplacerades hon i en klosterskola tillhörande
Augustinorden. När hon efter ett och ett halvt år lämnade skolan hade hon beslutat
sig för att bli nunna. Hon säger själv att hon inte hade någon lust att bli det, men
hon beslöt sig för att tvinga sig själv då hon ansäg att det var det bästa och säkraste.
Hennes familj, särskilt fadern, ville först inte acceptera hennes beslut, men dä
hon i slutet av oktober ry6 pä eget bevåg lämnade hemmet för
"Inkarnationen>>
ett karmelitkloster i Avila accepterade man faktum och fann sig i Teresas beslut.
Åren fram till ft52 tillbringade hon i nämnda kloster som tillhörde den då åtskilligt
mildrade karmelitorden.
Karmelitorden räknar sina anor från rroo-talet och var frän början en beträffande
levnadssätt mycket sträng, och på det kontemplativa livet, med krav på tystnad och ensamhet, starkt inriktad, orden. 1453 beslöt emellertid påven Eugen IV om en mildring
av ordensregeln som bl. a. betydde att ordensmedlemmarna nu kunde lämna klostren för

att besöka släkt och vänner. Det gjordes en del försök att återställa ordensregeln till
vad den ursprungligen hade varit, men inget lyckades förrän Teresa med hjälp av karmelitmunken Johannes av korset under andra hälften av r5oo-talet genomförde en ordensreformation. Tankarna på ordensreformation mognade långsamt hos Teresa, men genom
att hon själv försökte leva sitt liv konsekvent i enlighet med regeln och ordens anda
uppstod så småningom en önskan att göra det enligt den äldre och strängare varianten.
Denna ordensreformation ledde så småningom till att en separat ordensgren, de Barfota,
bildades som sedan dess verkat parallellt med den mildare grenen, de Skodda. Ord som
stränga eller milda beträffande ordnar är lika ofta använda och populära som inadekvata
uttryck. Vad Teresa syftade till var en ändamålsenlig regel, varken mer eller mindre.

När Teresa 156z grundade sitt första reformkloster päbörjade hon ett arbete
som när hon dog r58z hade resulterat i 3z kloster och en i det närmaste total
reformation av den gamla karmelitorden. Ett arbete som utfördes under mycket
stora svårigheter, då hon större delen av tiden motarbetades av kyrkans ledning
i Spanien, som på grund av bl. a. Luthers reformation var mycket misstänksamma
mot ovanligheter på det religiösa området. Den del av hennes verksamhet som
betytt mest jämsides med ordensreformationen är hennes författarskap, vars inflytande på den katolska kristenheten knappast kan överskattas.
När hon vid omkring femtio års ålder började skriva ned sina andliga erfarenheter
var det ytterst mowilligt, lika mowilligt som hon accepterade sina extaser, som
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först skrämde henne oerhört. Att hon giorde det berodde helt på art hennes överordnade bad henne om att göra det. I många fall var hennes redogörelser avsedda
exklusivt för beställaren och hon bad att de inte skulle publiceras åtminstone inte
i hennes livstid. Hennes böcker behandlar i stor utsträckning det som man brukar
kalla för mystik. En företeelse som man lättast förstår om man använder Tomas
ab Aquinos definition på den dvs.
känna Gud genom erfarenhetn och det

'rAtt

är om denna erfarenhet och om vägen till den som Teresa skriver.
Berninis skulptur syftar pä en bestämd vision som Teresa enligt traditionen skall
ha haft den z7 augusti r 559. Det var den första i en serie visioner som inträffade

mellan r555 och r58o. När hon tre är efter den aktuella visionen skrev sin självbiografi (postumt publicerad r588) redogiorde hon för den. Biografin var mycket
spridd i det katolska Europa och det är sannolikt att Bernini läst den.
Teresa skriver:
"Det behagade Herren att jag ibland fick se följande vision.
Till vänster om mig säg jag en ängel i kroppslig form - en typ av vision som
jag ytterst sällan ser. Även om jag ofta ser änglar, så är mina visioner av den
typ som jag först nämnde (dvs. i tanken) så behagade det Herren att jag skulle
se denna ängel på följande sätt. Han var inte lång, utan kort och mycket vacker,
hans ansikte var så lysande att han syntes vara en av de förnämsta änglarna, de
som tycks vara helt av ljus. De måste vara de som kallas serafer. De säger mig
inte sina namn men iag är mycket väl medveten om att det är en stor skillnad
mellan somliga ånglar och andra, och mellan dessa och ytterligare andra. En skillnad
av ett slag som iag absolut inte kan förklara. I hans hand såg jag ett långt gyllene
sp

jut, på vars yttersta spets jag tyckte mig

se

eld. Med detta verkade han genomborra

mitt hjärta flen gänger så att det trängde in i mitt innersta. När han drog ut
spjutet tyckte jag att han drog mitt inre med sig och lämnade mig upptänd av
en sror kåirlek till Gud. Smärtan var så kraftig arr den fick mig arr sröna, och
så ljuv var den känsla som orsakades av denna intensiva smärta att man aldrig
skulle vilja förlora den, inte heller kommer ens själ att vara nöjd med något mindre
än Gud. Det är inte kroppslig smärta utan andlig även om kroppen har del i den,
ja stor del i den. Så ljuva är de kärlekssamtal som pågår mellan själen och Gud
att om någon ffor att jag ljuger, så besvär jag Gud i hans godhet att han skall
ge honom samma erfarenhet.
Även i boken
borg" har den heliga Teresa beskrivit liknande händelser.
"Själens
Teresas extaser kom plötsligt och oväntat. Så snabbt att hon inte han ändra

kroppsställning vare sig hon satt, stod eller knäböjde. Hon kände hur hon blev
alldeles kall och så länge som extasen varade kunde hon varken röra sig eller
meddela sig med sin omgivning. Berninis skulptur får därför ses som en ganska
fri och bildmässig tolkning av de extaser som Teresa beskriver. Bernini översatte
en inre upplevelse till marmor och gjorde den till en exas i rörelse och ansiktsunryck.
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Skulpturen heter därför också den heliga Teresas extas och inte den heliga Teresa
extas - en kanske självklar, men nog så viktig anmärkning. Detta för att göra
rättvisa både åt helgonet och ät konstnären, även om Teresa själv formodligen
skulle ha fätt en chock om hon hade kunnat se sig själv i Berninis version.

i

Coronarokapellet

Coronarokapellet består av den norra mycket grunda korsarmen i karmelitkyrkan S:ta
Maria della Vitroria. Kyrken är beldgen i hörnet av gatorna Via di Susanna och Via XX
Settembre i Rom. Den uppfördes av Maderno för kardinalen Scipione Borghese. Fasaden är emellertid ett arbete av Soria. Berninis kapell är ett familjekapell för Venedigkardinalen Coronaro.

Kapellet är mycket grunt, endast nägra fa meter, och bestär av en rvärställd rektangel
med altaret mitt på norra långsidan. Halvvägs upp på kapellets båda kortväggar finns
immiterade loger där Bernini placerat byster av Coronarofamiljens medlemmar genom
flera generationer, dessa är försänkta i bön eller inbegripna i samtal sinsemellan. Det
välvda taket är försett med en plafondmålning på stuck som visar hur himmelen öppnar
sig.

Skulpturen som är frän t646 är placerad i en mot kapellet öppen oval cylinder som
bildar en nisch i väggen ovanför altaret. Nischen eller scenen som man närmast kan betrakta den som är omgiven av en aedicula, bestående av fyra korintiska kolonner och
två dito pilastrar, som grupperats symmetriskt på ömse sidor om >scenöppningeno.
Pilastrarna är placerade närmast skulpturen och vridna in mot denna i förhållande till
kolonnerna. Detta arrangemang med pilastrarnas plana mot skulpturen ledande ytor får
som resultat att åskådarens blickar samlas och förs in mot skulpturen. Kolonnerna och
pilastrarna kröns av en förkroppad tempelgavel med målat tympanonfålt. Hela kapellet
utom skulpturernaär utfört i mängfä,rgad marmor och i stuck.
Det faktum att ingen av Coronarobysterna, på grund av Teresaskulpturens placering
i den djupa nischen, kan 'se, Teresas extas, samt att åskådaren endast kan iaktta den
stående på kapellers mittaxel, leder till ytterligare en komponent i kapellet, nämligen
åskådaren som skall engageras och ryckas med av vad han ser.

Teresagruppen Teresagruppen är liksom Coronarofamiljen i naturlig storlek och utförd i vit marmor, men Bernini har ändå lyckats uppnå polychromi med det monochroma
materialet genom att använda varierande ytbehandlingar och draperingar.
Skulpturen består av fyra synliga element, molnet, Teresa och serafen, samtliga i marmor samt strålar av brons som ovanifrån leder ljuset från det dolda elementer, ett fönsrer
med gult glas, ner över helgonet och serafen. Strålarna kan även ses som en fortsätt-

ning på det himmelska ljuset som strömmar ner från den öppna himmelen

i

det mälade

välvda taket.

Molnet, som bildar underlag för Teresa och serafen och som dven är nedre begränsning för de ovanifrån kommande divergerande bronsstrålarna, år placerat en bit ovanför
de i aediculan omgivande kolonn- och pilasterbaserna och ger ett intryck av att sväva
fritt. Det är grovhugget med tydliga spår efter mejseln och bildar därigenom en kontrast mot Teresa och serafen vars ytor är polerade.
Teresa ar placerad halvliggande, med huvudet till höger, och något
"nedsjunken"
i molnet. Hon är iklädd sin ordensdräkt, med bara fötter, den högra delvis
dold av
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molnet. Ansiktet är riktat snett uppåt vänster och vridet en aning ut mot åskådaren.
Ögo.r.n är slutna och munnen halvöppen.
Serafen står till vänsrer och bakom Teresa, benen är delvis dolda av helgonets dräkt.
Med vänster hand lyfter serafen i "tygeto som täcker Teresas bröst samtidigt som ängeln
med den högra något sänkta bakåtförda armen riktar en i handen fattad pil mot hennes
bröst. Blicken är riktad mot Teresas ansikte och munnen är sluten i ett antytt leende.
Serafen är draperad i ett skynke som lämnar armar och höger brösthalvabara.
varierande längd som knippevis utgår frän
Stålarna består av smala bronsstavar
^v så att de i höjd med Teresas huvud täcker
det dolda fönstret. Bronsstavarna divergerar
nischens hela bredd.

Fönstret är dolt bakom rempelgaveln och försett med gult glas som ger ett fårgat ljus.
Ljuset har inte bara en upplysande uppgift, utan det gör även det monochroma materialet "polychromt> genom att det reflekteras mot den polerade marmorn och skapar
varierande skuggeffekter beroende på ytbehandling och drapering.

polychroma material i sina
"Poficbroni., Bernini arbetade så gott som alltid med
kyrkointeriörer, så även i Coronarokapellet där ju mängfirgad marmor har kommit till
anvädning. Även i den monochroma Teresagruppen kan man spåra denna Berninis förkärlek för polychromi. Genom att använda en varierande ytbehandling, molnets grovhuggna och figurernas polerade yta, samt genom att använda olika draperingssätt, Teresas kraftigt veckade kroppsdöljande dräkt och ängelns fint veckade som antyder ett
runnare material och som framhäver kroppens form, har Bernini genom sitt dolda
riktade ljus åstadkommit en skuggverkan som ger intryck av polychromi.
Konpotitionsprinciper. Det finns, sävitt jag kan bedöma, ingen entydig klar geometrisk kompositionsprincip i Berninis Teresagrupp. Man kan visserligen tänka sig både
geometriska figurer och system av diagonaler och vertikaler, men detta synsätt för med
sig att seendet på konstlad, väg förläggs rill ett wådimensionellt ytplan vilket vore missvisande, då skulpturen i själva verket är allt annat än ytmässig och i allra högsta grad
tredimensionell. Teresafiguren kan snarare ses som en böljande diagonal vågrörelse utan
markerad ytterkontur, vars av veckbildningar kraftigr upplösta yta närmast kan liknas
vid ett upprört hav. Denna vågrörelse balanseras av serafens kraftiga vertikal och sinsemellan är dessa wå element förbundna med två fysiska och en psykisk diagonal. De
wå fysiska är serafens vänstra hand som griper i Teresas dräkt och pilen som riktas
mot hennes bröst. Den tredje, psykiska diagonalen är den som uppstår mellan ängelns
och Teresas ansikten. Serafens blick på Teresas extatiska ansikte är en starkare förbindelse än varje annan i marmor. Skulpturens viktigaste sammanhållande och mest
expressiva elemenr är romrummet meilan wå matmorhuvuden. Även förbindelsen mellan
pilen och dess mål år mängrydigt psykologiskt laddad. Teresas ansiktsuttryck antyder
något som sker medan pilens läge visar på något som skall ske eller har skett. Skulpturen uttrycker både det som har skett, det som sker och det som skall ske och ger på så

sätt maximalt underlag föf åskådarens engagemang samtidigt som dess medvetna
expressivitet griper tag i och drar med sig åskådaren-deltagaren.
,Den heliga

Teresas extas>

är en produkt av flera faktorer. Dess språk är barockens och budskapet är en
kombination av wå andliga strömningar som båda var en produkt av rSoo-talet
men som var högakilrella under Berninis livstid. Teresas inåwända mystik och
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Tro och vittnesbörd
enligt
Johannesev angeliet'

Tro

Den som vill komma till tro genom Bibeln eller den som i bibeln på nytt söker
förvissning i sin rro kan å stor hjälp avJohannesevangeliet. Ty i det fjärde evangeliet
finns en genomreflekterad trosteologi, som på väsentliga punkter avgör hur evangelisten resonerar om förhållandet mellan tro och vittnesbörd.
Tron är hos Johannes vad innehållet beträffar alltid tro på Jesus Kristus. Därmed
är det knappast på sin plats att fräga om evangelisten menar auktoritetstro eller
fiducialtro (förtröstan) vilket vi idag kanske vore benågna att göra. För Johannes
innebär ett personligt förtroende och beredskapen att tillägna sig vad Jesus lärt
en enhet.

Därvidlag eir det särskilt viktigt att Johannes inte avser en blind tro. När han
förväntar sig tro på Jesus, anger han faktiskt klara skäl varför. Han förkunnar
en rro som är medveten om sina bevekelsegrunder. Vi skall få stöd för vår tro
av vad vi erfar, av vad våra ögon ser och våra öron hör. Följande ställen må
anföras i detta sammanhang: Joh z: 23, 4i 42, 6: 36, rzl. 37, zo:8.
1 Här berörda problem behandlas utförligare och i konfrontation med litteraturen i Johannes Beutler,

Marryria, Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zum Zeugnisthema bei Johannes. Frankfurter
Theologische Studien ro. Knecht, Frankfurt r972, 798 s., DM +8.

Ignatius' till konkret handling syftande ,'övningar' kompletterar varatdra i Berninis

skulptur.

Motivet är Teresas extas, vilket leder åskådaren till hennes liv och person, och
som om denne är något bevandrad i Teresas tankar, vilket är nästan nödvändigt
för att kunna uppfatta skulpturens syfte,ger rika mö jligheter till meditation. Avsikten
med skulpturen är att engagera åskådaren på ett intensivt sätt och detta ger annalogier
med Ignatius' "Andliga övningar> som på liknande sätt syftar till att e^gagera en
människa genom en intensiv inlevelse i en händelse. Genom Berninis kännedom
om både Teresa och Ignatius och genom ämnets karaktär är det rimligt
^tt ^nta
att han på ett väsentligt sätt har påverkats i sitt arbete av dessa. Skulpturen är
mer än ett prydande konswerk, den är underlag för en andlig övning och för
att vara fullständig kräver den en levande deltagare, som så att säga gör övningen.
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Vittnesbörd

Vittnesbördet är hos Johannes - till skillnad från Nya testamentet i övrigt företrädesvis ett vittnesbörd om något, det är ett vittnesbörd för någon. Vittnesbörd
omJesus avladeJohannes Döparen (r:7 f ., r 5). Gamla tesramenrers skrifter (>: lg),
Jesu egna verk (5: 36, to: z 5). Även Jesus avger vittnesbörd om sig själv (8: q, jfr
ji 3r), och Fadern avIägger vitrnesbörd för honom (j:37,8: r7). I kyrkans tid
skallAnden - Parakleten - och lärjungarnaavläggavittnesbörd omJesus (rs z6 f .).
NärJesus vittnar för sanningen förstås med sanningen den gudomliga uppenbarelsen
såsom den i Jesus Kristus fäm sitt mest fullkomliga uttryck. Även här gäller det
alltså honom.

Johannesevangeliet talar om vittnesbörd i ytterligare ett sammanhang. Enligt Joh
3: rr, j2 intygarJesus vad han >>serr och hört> hos den himmelske Fadern. Här
rör det sig alltså inte längre om ett vittnesbörd om honom. Här talas det om
ett vittnesbörd som han själv avlägger. Även denna föreställning om vittnesbörd
är sällsynt i Nya testamentet och förekommer - frånsett r Tim 6: 13 - endast
här och i Uppenbarelseboken (jfr Apok zz: 16, zo).
I Johannesevangeliet är Jesus alltså samtidigt den om vilken en mångfald vittnesbörd avläggs, som den vilken själv avger vittnesbörd om Fadern. Man kan påvisa
att Johannes var influerad av två olika kulturkretsar och av sin tids litteratur.
Det framgår av utformningen av de texter som rö jer hans dubbla syn på vittnesbördet.
För det första: då vittnen omnämns för art bevisa det legitima i Jesu anspråk
- i betydelsen instanser som vitrnar om honom - så gör sig här uppenbart hellenistiskt tänkesätt märkbart. Så använder även de judisk-hellenistiska författarta
Philo från Alexandria och Flavius Josephus, framförallt i sina apologetiska skrifrer,
en liknande vittnesbördsterminologi. Gudar och tecken från gudarna och gamla
skrifter som åberopas som vittnen, kan återföras dll den hedniska grekiska litteraturen. Grekiskt bildade nytestamentliga författare som Lukas eller hebrderbrevets
författare talar också å sin sida om eft >vittnesbörd" som Gud gav genom profeterna,
genom Skriftens ord, genom tecken och under för det gamlaförbundets personligheter eller också för den nytestamentliga förkunnelsens ord (jfr Apg ro: 34, t4i ),
Hebr z: 4, ji 17, rrl. z ff .).

För det andra: föreställningen om Jesus som ett vittne om himmelska ting
synes däremot härstamma frän den judiska raditionen. Vi finner den i alla fall
förutom i apokalypsen även i en rad andra litterära källor. Apokalypsen nämner
Jesus som >det trovärdiga vittne', som försvarat sitt gudomliga budskap så långt
att han givit sitt liv för det (Apok r: 5, jfr ): t4). I samma betydelse använder
både Qumrantexrerna och den judiska apokryfiska litteraturen begreppet vitme
eller vittnesbörd.
Johannes står alltså i en wåfaldig tradition. Både hans texter om de olika vi6nena
r54

Tro och aittnesbörd

för Kristus och de rexter som talar om vittnesbörd om himmelska ting faller tillbaka
på äldre tradition. Naturligwis måste det även finnas sakskäl varför den fjärde
evangelisten drar fram just begreppet vittnesbörd när han vill beteckna meddelandet
av den gudomliga uppenbarelsen eller beskriva de motiv som finns för att acceptera
uppenbarelsen i tro. Kommentatorerna anger olika skäI.
Flamländaren Änton Vergote menar attJohannes skulle förutsätta en vittnesbördsföreställning redan i apostlahistorien enligt vilken apostlarna var vittnen dvs. närmast
ögonvittnen till uppståndelsen. Johannes skulle ha tillämpat denna tanke i egentlig
mening först på Johannes Döparen såsom Jesu vittne och sedan på Jesus själv,
vilken avlagt vittnesbörd om de ting som han sett hos Fadern. Här förutsätts ett
gemensamt urkristet vittnesbegrepp. Men idag år ett sådant omstritt till sin existens.
Nu blir man alltmer benågen att ta den för Lukas karakteristiska föreställningen
om aposdarna som vittnen till Jesu uppståndelse för given men denna föreställning
låter sig inre utan vidare överföras påJohannes och andra nytestamentligaförfattare.
Franz Theunis ser vittnesbördsid6n i Nya testamentet och hos Johannes ur en
något annan synvinkel. Vittnesbördet är enligt honom ude sociala realiteter (i motsats
till den intellektuella slutledningen) som överbrygger den personliga distansen,
främlingskapet, okunnigheten,,.2 Detta gäller beträffande åsyna vittnesbörd i Vergotes betydelse. Svårare blir det att acceptera den i fräga om de icke-personliga vittnen
som vi finner så karakteristiska för Johannesevangeliet t. ex. Gamla Testamentets

skrifter eller Jesu gärningar som avlägger vittnesbörd för honom.
Pä ytterligare en annan aspekt av den johanneiska vittnesid6n hänvisar Rudolf
Bultmann (Raymond E. Brown o. a) i sinJohanneskommentar: den juridiska. Faktiskt
har kontroverserna mellan Jesus och judarna i Johannesevangeliet något av en
>process> över sig. Jesus föres liksom till domarskranket av de otroende judarna
och åberopat sig till sin favör på just de olika ,rvittnen, som vi talar om. Denna
ansats från Bultman, Brown o. a. bekriiftas av exegeten J. Louis Martyns forskning
i hans bok "History and Theology in the Fourth Gospelo (New York ry68).
Tro
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Hur mycket uttolkarna än awiker frän varandra i detaljer, är de dock eniga på
en punkt. Ingen vill åberopa sig på uteslutande litterärt beroende när det gäller
förhållandet mellan tro och vittnesbörd i Johannesevangeliet. Bakom ligger fastmer
em teologiskt problem. Der kan skisseras på följande sätt: kan Jesu vittnesbörd
om sig själv, som ju i sista hand rör hans persons gudomliga ursprung, stödjas
av främmande vittnesbörd, som också iir tillgängliga oberoende av tron?
Äldre författare tycks hysa denna fuikt. Den anglikanske exegeten Brooke Foss
2 Franz Theunis, I^a foi et le t6moignage. Le mot et la chose, i: Enrico Castelli (utg.), Le t6moignage,
Paris r97 z, I stj66: lsg.
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Westcotts räknar i en följd upp de sju olika vittnena som enligt Johannesevangeliet
vittnar om Jesus. Det är Fadern, Jesus själv, Jesu gärningar, Gamla testamenrets
skrifter, förelöparen, Anden och lärjungarna. Dessa avlägger tillsammans ett >sevenfold witness' för honom, vilket innehåller ett formellt godtagbart bevis för
en teologisk sanning. Bevis betyder här detsamma som i övriga livet. Att beteckna
gudomens uppenbarelse av sig s jälv i Jesus som
"religious trouth' är också karakteristiskt. Man märker tendensen att av tron göra ett system av sanningar, som å
sin sida kan bevisas rationellt.
Under de senaste åren har mot denna insikt gjorts gällande att man blott analogt
kan tala om ett ovittnesbevis" förJesu sändningiJohannesevangeliet. De fransktalande katolska exegeterna Albert Vanhoye och Ignace de la Potterie har betonat detta,
liksom den tyske protestanten Hans Strathmann, den tyske katoliken Norbert Broxa
och den amerikanske presbyterianen James M. Boice.s Undersöker man nämligen
närmare, låter sig det vittnesbörd somJesu olika vittnen lämnar, slutligen återföras

påFadernsendavittnesbördförJesus.DettaframgärsärskilttydligtavJoh j:3r-47.
Jesus förutskickar här pä judiskt sätt: >Om jae själv vittnar om mig så gäller icke
mitt vittnesbörd." Men så får vi höra arr detta inte är förhållandet. ,Men det
är en annan som vittnar om mig, och jag ver att hans vittnesbörd om mig är sant.>
Denne andre, som uppträder som vittne för Jesus är ingen mindre än Fadern s jälv.
Johannes döparen har som vittne endast ett preliminärt värde. Jesus nämner honom
mer för judarnas skull än sin egen. Bakom Skriftens vittnesbörd somJesus åberopar
står just Faderns röst. Han kallas också ånyo uttryckligen i v. 16 för vittne för
Jesus. OcksåJesu gärningar som avldgger vittnesbörd för honom kan kallas vittnen
för honom endast d2irför att de är gudomligt gjoÅa gärningar m. a. o. >>gdrningar
som Fadern givit honom att utföra> (s: ll). De hör alltså på samma sätt till Jesu
uppenbarelse av sig sfälv som Jesu ord (slutgiltigt tillbakagående på Fadern). Det
föwänar oss diirför inre att endast Jesus själv och Fadern nämns som de båda
virrnena för Jesus i det andra stora vittnesbördsavsnittet i Johannesevangeliet
(8: rz-zo). Här blir det definitivt klart att Jesu uppenbarelse av sig själv inte kan
stödjas och bekräftas av någonting annat än den gudomliga uppenbarelsen. Tron
kommer alltså inte till stånd av bevis utan är och blir svaret på den gudomliga
uppenbarelse som kommer oss till mötes på olika sätt genom historien. Två manifestationer av denna historiska förmedling möter oss i Jesu ord i avskedstalet Joh
r5: z6 f.: "När Hjälparenkommer, som jag skall sända eder ifrån Fadern, sanningens
Ande, som utgår ifrån Fadern, då skall han vittna om mig. Också I kunnen vittna
3 Brooke Foss l0estcott, The Gospel according to St. John, r 9o8, XLVII.
a Norbert Brox, Zeuge und Märtyrer, Mönchen r96r.
5
r$(/itness and Revelation in the Gospel of John. The christian student's Library 8
James M. Boice,
Grand Rapids, Mich., r97o.
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eftersom I haven varit med mig från begynnelsen.n Också det vittnesbörd som
det här talas om kommer från Gud. Anden fortsätter Jesu verk enligt Johannesevangeliet. SomJesus är han också sänd av Fadern. SomJesus är >vittne för Sanningen"
avlågger han också vittnesbörd såsom "Sanningens Ande', nämligen för Jesus.
Det sker inte omedelbart utan därigenom att han inspirerar det vittnesbörd som
lär jungarna avldgger om Jesus.

Det sätt på vilket Johannes sammanbinder

lär jungar-

vittnesbörd med Andens - Parakletens medger avgiort denna slutsats. Så fortsätterGuds vittnesbörd om sin Son under kyrkans tid i lärjungarnas avAnden inspirerade
vittnesbörd, samma vittnesbörd som han givit alltifrån Gamla förbundet och som
nått sin höjdpunkt i Jesu ords och gärningars gudomliga vittnesbörd.
Här framstär nu också skillnaden mellan Jesu vittnesbörd om sig själv och det
mängfaldiga vittnesbörd som Fadern avlagt om honom. Jesu vittnesbörd om sig
själv blir pä ett visst sätt enastående i tiden. Det är det vittnesbörd, som den
unika människan Jesus av Nasaret avlagt om sig själv. Det är bundet till en helt
konkrer historisk tidpunkt ocksä när detgenljuder framåt i tiden. Faderns vittnesbörd
för sin son däremot är Guds vittnesbörd just i så mårto att det övedever dden.
Att Jesus är Guds Son "bevittnar" Skrifterta alkrfrän Gamla förbundet, det har
Johannes Döparen 'bevittnat' p. g.a. gudomlig inspiration (jfrJoh t; 32-34) men
det bekänner också lärjungarna som vittnen p.g.a.sin troserfarenhet (foh rr: 27;
jfr r Joh rt 2-4; 4i r4). Vi möter hzlr åter de båda >planen> som Martyn talat
om i sin bok: det plan som Jesu liv utspelar sig på, endast en gång i tiden, och
det som sträcker sig bortom tiden. Vi sergenasr vem eller vad der är som förbinder
de båda planen med varandra: det är Anden. Det är han som verkar så att Jesu
vittnesbörd om sig själv kan överleva tiden. Han griper wärsigenom generarionerna
och fortsätter sitt verk i de troendes gemenskap och de troende å sin sida blir
Jesu vittnen. Så fortsättes i honom Guds verk och Jesu verk till tidernas fullbordan.
När ungdomen i "den nya världen" idag ånyo kommer till besinning om den
Helige Ande och hans betydelse för kyrkan och det kristna livet så påminner
oss Johannesevangeliet om en väsendig funktion som Anden har: att vara Jesu
vittne. Han leder alltså inte bort från Jesus och hans kyrka utan till honom. Han
är gemenskapens Ande, den gemenskaps som iir grundad påJesu ord och gärningar.
Han gör det på nytt möjligt att tro på Jesus, att äter vittna för Jesus eftersom
han samtidigt är Guds Ande ochJesu Ande. Så kan det inte finnas nägon pingströrelse
utan enJesusrörelse och ingenJesusrörelse utan en pingströrelse. Båda hör samman,
åtminstone i Johannesevangeliets perspektiv.
nas
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Siukdomen
Birgitta Trotzig: Siukdomen. Bonniers, Stockholm t972, t46

s.

Gränser

Birgitta Trotzigs senaste bok, prosadiktsamlingen Ord.gränser, 1968, var ett fruktansvärt uttryck för en känsla av människors totala isolation från varandra. Ordgränserna var gränser som byggdes upp och utgjordes av ord med syfte att skil ja människa
från människa. Ett citat från den sista prosadikten ger en klar föreställning om bokens

budskap.

Den undanlöpande bortjagande rörelsen som underminerar språk, byggnadsmaterial, bild, minne, meddelande. Där sjunger du på händer och knän på jordgolvet,
omintetgiord människa, oigenkännlig, sammanpressad till svett och skrik inuti det
brännande otroliga, slagen i lås i den svikande kroppens sinnessjuka utsöndringar,
det vita tora skummet från slemhinnorna, den hallucinerande huden, den blodblandade urinen (s. 6a).

Aldrig tidigare har den trotzigska pessimismen och svartsynen drivits längre, och
det är med viss tvekan man öppnar en ny bok av hennes hand, Sj*d.omen, och
ser att den handlar om en sinnessvag, uppvuxen i en fattig arbetarlänga i Skurup.
Kommer stämningarn afrän ordgränser att utvecklas eller blir romanen en nödvändig
ätergäng till de ljusare stämningarna i sextiotalets romaner?
Språket

-

en kontakt bland många

Lyckligwis - för den konstnärliga behållningen - har det senare alternativet i
viss mån blivit det riktiga. Men bakgrunden, mot vilken personerna avtecknar sig,
är fruktansvärd. Den genomgående röstlöshetssymbolen är betåkrarnas lera, som
klibbar fast, torkar, stelnar och slutligen ger form och färg åt människorna som
är dömda att leva i denna lera. De blir grå, formlösa, sträva, spruckna och de
blir tröga och gläd jelösa som lerklurnpar. Och ett svep över boken visar att stämningarna målas med uttryck som fårglös, stillastående, upplösning och sönderfall, förvirring, oklarhet, dunkel, kyla, väntan, nakenhet. Men något som bara har antytts i
Trotzigs tidigare böcker - då tydligast i just Ordgränser - är den språkligt handi'
kappade människans problem. Om det inte vore så opassande att Fåsta modeord
på Troaigs tidlösa och allmänmänskliga berättarkonst, skulle man kunna såga att
Sjukdomen är en roman om invandrarproblem och språksociologi. Männen är svenskar, men från en erbarmlig miljö. Vid sin moders död tänker Albin Ström på
sina relationer med henne
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ibland när han var liten hade han undrat om hon egentligen kom ihåg vad han
hette, han var en av de där i mitten som skuffades uppåt med den äldste eller
neråt med den yngste men liksom inte hade någon egen plats eller eget namn
(s.

l:),

och för sonen Elje Ström, eller som han på anstaltsvis kallas Ström Elje, blir världen
till ett töcken, ogripbart av ord och tankar:

Men allteftersom livet framskred såg han det mindre och mindre. Saker hände.
Hände de? Så söndrigt. Och söndrigheten var tråden i hans liv - (s. 8).
Kvinnorna - ä andra sidan - är polskor, galizier som de kallas i boken, och de
har språkproblem långt utöver vad som kan anses vara normalt för invandrare
och säsongsarbetskraft. Albins fru, Eljes mor, nämns aldrig vid namn. Hon kallas
i relationen "den språklösa>>, och när Albin försöker minnas hennes namn, sedan
hon försvunnit, tänker han:
namn, hur skulle han kunna komma ihåg ting med sådan stavning? (s. :8).
Och de andra kvinnorna (Eljes hemliga ungdomsförälskelse, en prostituerad i Polen, en svinvakterska i Polen och ett sjukvårdsbiträde) är henne lik. De är alla gräa,
breda, tunga, tysta och språklösa. De har alla Chestochowa som enda dyrbarhet.
Kanske är nägra av dem samma kvinna. Men det som är märkligt, som skiljer
från Ordgränsers hopplöshet och som säkerligen är ett av bokens viktigaste budskap,
är den förmäga till kontakt som dessa människor, sinnesslöa, språklösa, utstörta
och ensamma,ändä kan bli mäktiga. Bokens dramatiska slut utgör just ett sådant

möte. Genom Eljes vansinnestankar bryter kärleken fram, och den når fram. Den
blir också besvarad av det språklösa sjukvårdsbiträdet, men känslan kan inte hållas
kvar. Allt det andra, som rör sig i hans hjärna bryter sönder det som håller på
attväxa fram. Han dödar henne.
Men det händer då plötsligt någonting med hans händer (s. zl).Den känsla
av medkänsla, ömhet och kärlek, som håller pä att födas i ögonblicken innan,
bryter fram så fragmentariskt att det inte finns en enda hel mening, där den är
dominerande. Skildringen är lika sönderbruten som den hjärna i vilken kampen
utkämpas.

Sjukdomen

Ström Elje Zir uppkallad efter profeten Jesaja, han som kommer i Herrens namn.
Det går inte att veta om författarinnan menar det symboliskt, om Elje zir det som
vittnar om en kommande fulländning, eller om det bara är faderns stora, högt
spända förväntningar som bestämt namnvalet. I varje fall är det med sin bibliska
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resning en bakgrund till det sönderfall av personen, som vi år bevittna genom
boken. Men det blir ett svårgripbart förlopp.
Förlagsreklamen säger på baksidan att Sjukdomen är Birgitta Trotzigs största
berättande verk, och det är inte utan att det innebär en nackdel. ELje far ofta
träda tillbaka för sitt ursprung och för biomständigheter, och det är inte föffattaritnans styrka att binda ihop sammanhang. Varje episod, personlighet eller detalj,
som fångar hennes intresse genomträngs på ett oerhört suggestivt sätt, men greppet
över sammanhanget suddas ut över de z5o sidorna, även om man sträckläser romanen.

Eljes sjukdom blir fragment, några upplysningar i början, dunklet i hans iakttagelser av omvärlden, vissa strimlor och så det ohyggliga slutet. Men fragmenten lagrar
sig hos läsaren i en intensiv medkänsla med ett hopplöst öde.

Språhet

Det betraktades som en mognad i Trotzigs författarskap när novellsamlingen Levande

och döda, 1964, bröt av mot de tidigare De utsatta och En berättelse från kusten
genom sitt förhållandevis enkla och okonstlade språk. Sjukdomen är et ätergäng
till en stil, som inte skyr några medel att med oändlig kraft gripa läsaren och
winga honom till en plågsam inlevelse.
De berättande avsnitten är rika på perspektiveringar genom personerna.

Elje han tänker

ju

fortfarande som han tänkt

i

alla är: hur skau jau fau ta i

henne? jau måste fau tai henne. Men det hade blivit minneslöst (s. zzo).

Och texten vimlar av parenteser och inskott som tillför berättelsen synpunkter
fr?n författaren, omgivningen, någon annan, senare historieskrivning e. dyl. Dema
gör kanske rexren överlastad och kaotisk - men det måste varaen beräknad effekt,
som srår i det estetiska sammanfattningsintryckets tjänst * allvarligare är att vi
mitt i detta kan se spår av en författarironi. Att kalla huvudpersonen Ström Elje
efter namnlistor och sjukjournaler och kalla sjukhuset {ör ,rapparaten som bättre
vet> är knappast perspektiv inom romanen utan författarinnans, som utifrån en
sentida intellektuell position glider in bland de många andra.
Jag upplever detta drag, som i effekten påminner om romantisk ironi, som en
brist, men värre är att författarinnan på det innehållsliga planet inte tillåtit sig
några ljusa, positiva skildringar, och därför saknar kontrastmöjligheter, när hon
vill framhäva nägot som exceptionellt vidrigt. Hennes enda lösning är att släppa
loss hela språkets orkestrering av syntaktiska dissonanser och bedövande symbolklanger. Slutresultatet blir alltså en fullkomlig rovdrift med språkets möjligheter
att frammana inlevelse i människors elände. Effekten blir naturligtvis fruktansvärd,
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men kvar drö jer en intellektuell reservation: är detta realistiskt? är detta konstnärligt
försvarbart? Är t. e*. detta sista utvägen för den som prövat alla språkliga vågar:
. . . av sin egen särskilda organisation, sin inneboende funktionella tyngdlag intog

den plats där de fungerade, befriade från det vissedigen sammanhållande men
utplattade ineffektiviserade tryck som gjorde att åtminstone nitto procent av den
enskilda delens expansionsförmäga omvandlades i blind och stum resistens (s. r r),
eller är detta den önskvärda vidareuwecklingen av den trotzigska lapidarstilen:

Han letade efter kyrkogården. Fötteroa gär över minnen. Men han minns ju
ingenting.
Mor och mor
Gräset luktar skarpt gräs

Mor i jorden
Gräset doftar Högt i varmagrå kvällshimlen böliar och bruktar
de höga vajande mörka träden Förgängna löv inunder gravbuskarna (s. rrz).
jukdomen opåverkad av fötfattarinnans suggestion, men verkets storlek,
mångfald och intensitet inger vissa betänkligheter, som i och för sig gör läsningen
än mer spännande.
Ingen läser

tr-732837
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Mitt verk om Birgitta
Sten Stolpe: Birgitta. Del
och

t:

den srcnska tiden.

Askild

Kärnehull, Stockholm r973, 224 s., kr 47:

z: inkl

m0ms,

Åter har Credos redaktör haft mod att be mig siälv
presentera ett nytt bokverk av egen fabrikation. Det
har sina risker - man kan tala om självupptagenhet.
Men också sina fördelar - det kan aldrig i en sådan
självanmälan insmyga sig minsta beröm.
Jaghar i nio år sysslat med Birgitta, bl. a. många
vintrar i Rom, där en mängd litteratur och handskrifrer finns, som iag inte kunnat undvara. I åratal
samlade iag stoff och försökte komma en smula in
i r3oo-talets politiska och kyrkliga Italien. I;ånge
hängde den traditionella svenska bilden av Birgitta
- som en framfusig och alltför sf älvsäker bondmora
från Östergötland - i. Men den började försvinna,
i och med att jag fick tag i den inre accenten, ,le
pas>> som Charles du Bos säger, i hennes uppen-

barelser och kunde urskilia det personligt birgic
tinska från det allmänkyrkliga. Det var dock inte
så lätt att göra en sådan distinktion, ty en stor del
av Birgittas skrifter är omredigerade och kalfatrade
av hennes biktfäder och har, såvitt iag kan se förlorat
all ursprunglig krafr, all stilistisk egenart och vad värre är - just det typiskt birgittinska, som
är allvar, moderlighet, ansvar.
Åren gick; en och annan i min närhet frägad,e
mig om jag inte skulle böriaråriaa pä Birgittaboken.
Jag fortsatte att samla, nästan varie d,ag lad,e iag
en ny anteckning eller en specialutredning eller ett
referat av något lärt verk till arkivet som bara växte.
sist stod där en rad fullpackade pärmar pä nägra
tusen sidor och väntade på att komma till användning. Men jag fortsatte samlandet - ämnet föreföll

Till

outtömligt:

Hur upplevde Birgitta och hennes tid svarta
döden? Varifrån kom hennes uppfattning av diävulen som en neger? Förvandlades kanske den itali-

enska kyrkokonsten efter pestens härjningar - jo,
det visade sig vara så. Är Birgitta beroende av denna
kyrkokonst i sina skildringar av pllgor, terror, tortyr

och lidande kroppar? Vilken var egentligen

sande mer än

ningen om hennes fattigdom i Rom? Var
en religiös attityd? Hur kom det sig, att hon genast
efter ankomsten fick
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till sitt förfogande ett förnämt

kardinalspalats? Var hon verkligen redan känd i
ledande kretsar i Rom?
Överallt öppnade sig nya vyer. Birgittas försök
att medla i hundraårskriget var för det försra inre
amatörmässigt och löjligt utan klokt och kunnigt.
Det skedde vidare inte det år man trott utan r348.
Och framför allt - det var kung Magnus Eriksson
själv som i brev till kungarna i Frankrike och England

presenterade Birgitta som en visionär, vilken
hemma i Sverige fätt himmelskt besked om att det

III som hade rätten
till den ledigblivna franska tronen efter Charles le

var den engelske kungen Edward

Bel. Det förändrade onekligen perspektivet. Men
inre nog med detta - sedan jag satt en engelsk
historiker på spåret, började det skymta fram, att
kung Magnus använt Birgittaför att stärka sina egna
i England, om vilka man tidigare
just ingenting visste.
Så var efter mänga är ögonblicket inne att försöka
på det samlade materialet skriva en bok. Jag hade
då avslutat ett års studier av den religiösa mystikens
psykologi och haft stor nytta och gläd je av min gamle
vän professor Hjalmar Sund6ns forskningar och
grundsyn. Jag kunde starta . . .
Det förefQll först så lätt - nästan allt förarbete
var gjort, päråarna svällde av fakta och specialutredningar. Men det visade sig snart nog, att boken skulle
bli uppemot r ooo sidor. Bara den vetenskapliga
apparaten med noter, källhänvisningar, kålldiskus-

politiska projekt

sion, polemik skulle omfatta mellan 5o och roo
stora sidor. En sådan bok skulle komma att kosta
r 5o kr och alltså bli omö jlig att säl ja. Svetten pädade
i min förläggares strängt rynkade panna.
Jag fick börja stryka ned - åratals mödor föreföll
ha varit gagnlösa. Stora orienterande inledningskapitel fick utelämnas. Viktiga delsynpunkter fick fcirtigas. Boken bantades ned till 5oo-6oo - visserligen
stora

-

sidor. Men hela den vetenskapligaapparaten

fick försvinna. (Den skall ställas till de största bibliotekens förfogande i stenciler, när tiden är inne.)
Mycket av det som kostat mig mest möda fick
sparas

till specialavhandlingar, som skall publiceras

i Italien, Amerika och i

Sverige.

Sökta tryckningsbidrag awisades. Jag räknade
med en kunnig mans hjälp ut att arbetet kostat mig
omkring roo ooo kronor. Jag hade utfört det under
strängt arbete på andra fåh. Jag har aldrig arbetat
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så

hårt - och aldrig haft så roligt. Min läkare suckade, när han årligen såg igenom min fysiska status,
och anbefallde vila, avslappning och andra för mig
totalt obekanta och osympatiska saker. Jag svarade

De birgittinska uppenbarelsernas
texthistoria

honom, att yag red,an var igäng med ett fyrbaodigt
verk om hela den svenska litteraturhistorien. Som
också kommer att bli fiirdigt i tid.
Trots allt - boken skulle bli för stor, för dyr;
den måste ju också illustreras. Den är inte pornografisk och inte politiskt röd - den kan alltså inte
fä nåryra anslag eller litterära pris. Den fick - för
att över huvud kunna tryckas - till slut med ett
yxhugg delas i två delar. Den svenska tiden och
Den romerska tiden. Den ena kommer i mars detta

när Birgittas uppenbarelser ursprungligen

nedtecknades. Den vid sidan av uppenbarelserna viktigaste källan till vårt verande om Birgitta, nämligen akterna från kanonisationsprocessen, berättar
på flera ställen att Birgitta med egen hand och på

lingaa litteralil, dåtidens internationella

år, den andra i september i höst.

Men, heter det, om hon var sjuk, skrev hon inte

Vilka vänliga människor skall nu vilja riva fram
den bunt sedlar som behövs för att skaffa sig mina
wå stadiga volymer?
Jag mårker, när verket är avslutat, att på något
annat sätt kan inte en sådan här bok åstadkommas.
Detär frägaom ett tåligt samlande, en aldrigvilande
uppmärksamhet år efter år, ett ihärdigt fördjupande
av gamla aspekter. Först långsamt stiger ett ansikte
fram - man känner inte igen det. Men det tar kontur, visar sig tydligare, och efter lång tid vet forskaren att så hiir måste hon ha varit: inte en framfusig
bondmora utan en gracil, elegant, ekonomiskt och
estetiskt fostrad, aristokratisk, kortväxt dam av utomordentlig viljekraft och absolut trogen sina inre
syner. Schiick trodde, att hon såg uppenbarelser
av särskilt tre skål: dels därför att hon blivit smått
halvtokig av sexuell längtan efter sin döde make
(som hon dock fött åtta barn!), dels därför att hon
höll sig med en >otjänlig diet", dels därför att elden
flammade och kastade spöklika sken i det stora
rummet på Ulfåsa och kom henne att >se syner>!
Vilken storartad okunnighet om andligt liv!

själv utan hon dikterade, och det gjorde hon långsamt och högtidligt och under stor andakt,
'som
om hon läste i en bok". Den för tillfället tjänsrgörande biktfadern översatte då fortlöpande till latin, muntligt, och hans översättning skrevs ned av
en särskild, för ändamålet tillkallad sekreterare.

Ja, så gick det till. Och nu går det an att säga,
att försöket är misslyckat och författaren okunnig
och allt det vanliga. Det berör mig inte. Jag vet
vad jag vet. Jaghar mött Birgitta, blivit nära bekant
med henne. Och det skulle inte falla mig in att offra
en minut på att läsa recensioner.
Sun StolPe

Vi är ganska väl underrättade om hur det gick till,

sitt eget modersmål skrev ned vad hon sett och
hört i visionen. Någon av hennes svenska biktfäder, vanligtvis var det Alvasrrapriorn Petrus Olofsson, fick sedan översätta Birgittas text till latin,
språk.

Alltid var Birgitta angelägen att själv kontrollera
översättningen, för att ingenting skulle läggas till
eller dras ifrån, och detta visar inom parentes atr
hon hade kunskaper i larin, vilket också framhålls
på olika sätt i kanonisationsakterna.
När Birgittas svenska text väl var överförd rill
latin, var det inte längre så viktigt hur det gick
med hennes egen utskrift

-

såresonerade man

-

och

det beror väl mer eller mindre på en slump att tre
pappersblad av Birgittas egen hand räddats till eftervärlden. På Kungl. Biblioteket i Stockholm bevaras dessa märkliga dokument, karaktäriserade av
en fullkomligt unik handstil, och det kan tilläggas
att deras autenticitet har betvivlats, till dess att
Bertil Högman i en skarpsinnig undersökning 195 r
bevisade att de faktiskt har skrivits av Birgitta
s

jälv.

Uppdraget att redigera och publicera revelationerna anförtrodde Birgitta åt spanjoren Alfons, som
tidigare varit biskop i Ja6n i Andalusien, meo som
vid slutet av r 36o-talet begivit sig till Rom och
där trätt i förbindelse med Birgitta; siälv hade då

Birgitta vistars redan ert tiugotal år i Rom. Efter
Birgittas död 1373 tog Alfons ivrigt del i ansträngningarna att fa henne helgonförklarad, och

vid de är r3l7 igångsatta kaoonisationsförhand-

t6t
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Iingarna framlade han resultatet av sitt redaktionsarbete. Huvuddelen av den alfonsinska revelationsupplagan, känd för oss genom ett stort antal hand-

skrifter, bestod av den s.k. Liber

celestis, ,>Den

himmelska boken" innehållande uppenbarelser
fcirdelade på sju böcker. Det tycks framgä av källorna att den lärde ex-biskopen underkastat biktflådernas latinöversättningar en språklig granskning, men att han dessutom skulle ha iusterat texten i dogmatiskt hänseende eller på annat sätt allvarligt förvanskat Birgittas text har i varje fall inte
kunnat bevisas. Däremot står det alldeles klart, att
Alfons av försiktighetsskäl uteslöt vissa stycken ur
sin redaktion, för att texten bättre skulle gagnasyftet att genomdriva Birgittas kanonisering; detta
gäller exempelvis några uppenbarelser där Birgitta
riktar skarp kritik mot den vid kanonisationsförhandlingarnas början fungerande påven, Gregorius XI.
Den stora schismen r378 ledde till att dessa förhandlingar efter en tid avbröts; de återupptogs
som bekant senare, och Birgitta kanoniserades i
oktober r39r. Under den mellanliggande tiden
hade Petrus Olofsson, Alvastrapriorn' rest hem-till
Sverige, och han tog då med sig från Rom sådana
Birgittatexter som Alfons uteslutit ur sin upplaga.
Tillsammans med revelationer, som före Birgittas
avresa

till Rom

hade deponerats i Alvastra och som

Alfons överhuvudtaget inte haft tillgang till, överlämnade prior Petrus dessa texter till klosterbröderna i Vadstena, och en ny fas i uppenbarelsernas texthistoria vidtog nu, i och med att man försökte inarbeta de stycken som inte fanns med i Alfons'redaktion. Flera olika sätt att arrangera det
överskjutande materialet såg dagens ljus, tills den
definitiva ordningen nåddes i den första tryckta
upplagan, Ltibeckeditionen från 1492, tryckt av
Bartholomaeus Ghotan. De av Alfons ej publicerade revelationerna återfinns här delvis som tillä8€
till skilda kapitel i Liber celestis, mer' en stor del
av dem har sammanförts till en särskild bok, Reae-

laciones extraaa gant

es,

Jämförelser mellan den alfonsinska upplagans

bevarade handskrifter och motsvarande partier i
Ghotangpplagan visar att den senare erbjuder en
avsevärt försämrad text. Texten förvanskades ytter-

ligare

t6+

i

de åtta föliande, på Ghotaneditionen ba-

serade revelationsutgåvorna; den sista utgavs i
Miinchen år 168o. Här skall ett enda, men nog så

illustrativt exempel lämnas på den genom Ghotanupplagan förmedlade texrförsämringen. I bok r,
kap. 32, står enligt handskrifterna Debes eninz relinquere diaicias,

"Ty du bör lämna rikedomarna";
det är Herren som ger Birgitta denna uppmaning.
I den fornsvenska översättningen återges orden

heltkorrektmedThy at tbu skalt f orlata

r i k e d o m a. Ordetenim, rrtyrr,brukar nusynnerligen ofta förkortas i handskrifterna, men i Ghotantexten blev ordet genom ett tryckfel förvanskat till
något som i senare upplagor återgavs som animi,
Många läsare har väl under tidernas lopp
"själens".
fömänat sig över att Birgitta uppmanas att >lämna
själens rikedomar>>, men helt säkert har det presterats mängder av skarpsinniga argument till försvar för denna text. Durante, som utgav revela-

tionerna på r6oo-talet, tänkte sig emellertid att
animi kunde vara ett fel och föreslog i stället
corporis,
"kroppens"! I Ghotanupplagan, som dock
är bättre an de följande editionerna, vimlar det
av sådana och liknande fel, och det.är uppenbart
att man måste gå till handskrifterna för att få den
bästa möjliga bilden av Birgittas text.

Initiativet

till en modern, på de bästa

hand-

skrifterna baserad och efter rextkritiska principer
utarbetad upplaga av Birgittas revelationer i deras
Iatinska version togs av Kungl. Vitterhetsakademien, Stockholm, och som första volym i det omfattande editionsarbetet publicerade Lennart Hollmar, 1956 den nyss nämnda Extrauagantesboken.
Sedermera har böckerna 7 och 5 utgivits av Bir-

ger Bergh, r967 respektive r97t. Den s.k.

Serrno

angelicas, som utgör läsestyckena i Birgittasystrarnas veckoritual för matutinen, utgavs tg72 ay
Sten Eklund.
Birgittas uppenbarelser förvärvade på iiimförelsevis kort tid en stor ryktbarhet i Europa; i flera

främmande länder har f.

ö. intresset för

person och verk vidmakthå,llits

hennes

i långt högre

grad

än vad fallet varit i vårt eget land. Uppenbarelserna översattes också snart till flera olika folkspråk, däribland fornsvenska; denna ovan citerade
återöversättning utgavs 1817-84 av G. E. Klemming, men dessvärre måste man konstatera att

Klemmings ttgäva

i

mångt och mycket ger en
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tid har revelationerna överförts

niskor som under några dagar skuiie behöva dra
sig undan världen och sina egna bekymmer är
nu välkomna att leva i klostrets atmosflår för av-

Lund6ns översättning är visserligen mycket förtjänstfull, men då den i huvudsak är grundad på
Ghotaneditionen från r 492, ir'nehäller den således
i princip de ovan exemplifierade fel som finns i

koppling och samling.
Det som systrarna har åstadkommit kan hälsas
med tacksamhet, men en liten droppe smärta
blandar sig i glädiebägaren. Bredvid det som vittnar om medeltida fromhet, Blåkyrkan, det gamla

missvisande bild av den fornsvenska texten, efter-

som han underlät att utnyttia de bästa handskrif-

terna.

till

I

modern

svenska

av Tryggve Lund6n (rSi7-1il.

den upplagan.
Birger Bergh

I Vadstena
blir Birgittasystrarnas nybygge ferdigt för inflyttning den z3 iuli detta är, dä 6oo-ärsdagen av
den heliga Birgittas död firas. Hela byggnadskomplexet skall då invigas. Vad systrarna under

munkklostret och det lika gamla nunneklostret,
har nu katolskt ordensliv vuxit fram. I dagens
Vadstena är alltså den heliga Birgitta så att säga
tvä gänger närvarande. Vad som i och för sig är
gläd jande är i detta fall samtidigt smärtsamt.
Dubbelheten är ju ett vittne om kristenhetens
splittring.

'Vilbeln

Köster SJ

flera årtionden målmedvetet har strävat fram emot
och vad de trots yttre motstånd och inre kriser
har varit fast inriktade på, det har nu förverkligats.

At t934 kom Birgittasystrar till

Vadstena, då

ännu under ledning av Moder Elisabet Hesselblad,
den moderna ordensgrenens skapare. De förvär-

vade en villa mitt emot Blåkyrkan vid Vättern.
Efter nåra 35o ärs avbrott återupptogs alltså birgittinskt klostediv i den heliga Birgittas stad. År
1953 giordes den första tillbyggnaden av huset.
Då byggdes ett gästhem och ett kapell som fick
ersätta det provisoriska kapellrummet. Detta användes därefter som salong. Är ry61 övertog systrar frän Uden (i Holland) Vadstenaklostret och
började snart att arbeta med planer för ytterligare en utökning av byggnaderna. Arkitekt KarlGöran Eklund, slälv Vadstenabo, var frän börian
med om planläegningen och övertog ledningen
då byggnadsarbetena för nu tre år sedan kunde
sättas i gång.
En nybyggd liten kyrka står nu i centrum för
komplexet. Mot norr flankeras den av det gamla
huset och mot söder av ett ungefår lika stort nytt
trevåningshus. Klostret få'r därmed drygt dubbelt
så många rum som det hittills haft. Utrymmet har
under de senaste åren ofta visat sig vara otillräckligt. Nu har goda förutsättningar skapats för att
huset skall kunna passa till de uppgifter som systrarna tänkt sig. Birgittinsk ande skall råda. Män-

BO WENGSTROM

Kyrkogården i Vadstena

r4.ro.r972
Löven
som föll
å,rstidsfårgade

över den döda nunnan
var ur vissa
spaningsvinklar
stiårnor.
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Perspektia
Emmanuel Mounier

-

en presentation

Professor Rögis Boler ger en introdaktion till sin n1atkomna bok ,MännisAan tem är hon? (Perspektia

-

"

Uppsala 1973, i distribation: Katolsk Informationstjänst Uppsala).

4,

Den som vill förstå Emmanuel Mounier
( r go j-r 9 jo) bör framför allt försöka se honom mot
bakgrunden av hans egen tid. Som barn upplevde
han det första världskriget, som vuxen människa
det andra, före sin död hann han uppleva nazismens

och stalinismens frammarsch, bombningen

av

Hiroshima och koncentrationslägren. Årsbarn till
Sartre och som filosof starkt påverkad av Bergson
var han också med om de existentialistiska systemens födelse och hela den framvällande vågen av
olika materialistiska teorier. Som kristen och Iärjunge till Charles P6guy deltog han i den rituella och
läromässiga omvälvning som skakade den traditionella kyrkan och sä småningom mynnade ut i Andra
Vatikankonciliet, där de beslut fattades som han med
så brinnande iver hade påkallat.
Härmed är det också sagt att Mounier levde mirt
i hjärtat av den djupa kris som Västerlandet har
genomgått under de senaste femtio åren och som
i sista hand tagit sig utrryck i en radikal omprövning
av samtliga de grundläggande värderingar som vår
humanism en gång vilade på. Efter den första världskatastrofen har man faktiskt anledning att fråga sig
vad som finns kvar av de ideal av skönhet, rätwisa,
sanning och godhet som vi fått i arv från den iudiskromersk-grekiska kulturen, och vad som återstår av

der kristna budskapet om kärlek och frid. På det
ena hårllet lägger man fram bevis för Guds död, som
Nietzsche med buller och bång proklamerade redan

vid sekelskiftet, på det andra tillkännager man med
dyster triumf att också människan är död, att hon
gått under i en anonym och mekanisk rkulturr,
i ett opersonligt samhälle som fördärvats under det
obarmhärtiga trycket av materialismen i alla dess
former - historiska, dialektiska, krasst ekonomiska,
eller allra vårst, teknokratiska. I denna obarmhårtiga
och sterila värld tycks ingen plats finnas för den
människa som Kristus har kommit för att frälsa och
återlösa.
Det är i den skräcken Mounier och alla hans sam-

tida lever.

fi6

Men i stället för att som många andra ge efter
för den eller fly undan i förwivlan inför dess många
yttringar - känslan av alltings absurditet och meningslöshet, förakt, cynism, fåFång revolt, ängslig
undfallenhet - väljer han att hålla stånd, atr stå
kvar i de levandes värld och försöka inge de förrvivlade nytt hopp.
I den avsikten koncentrerar han sig nu på personlighetsbegreppet, som han tar sig för att omvärdera
ur ett avgjort kristet perspektiv men efter förvånande djärva principer som bidrar till en fördjupning
av siälva begreppet: därav namnet personalism som
ges hans filosofi och den rörelse han skulle grunda
och inspirera under en tid av tjugo år. Dessa principer kommer till uttryck i hans arbeten, de må nu

vara rent filosofiska (Rfuolution pertonnalitte et
commanattaire, r93j; lntroduction atx existentialismes, 1946; Qa'ett-ce qae le personnalisme? 1947;

Le Personnalisne, rg49), pedagogiska (Traitö da
caractåre, t946), eller etisk-religiösa L'Affrontement chrötien, 1944), och framför allt i en

av rgoo-talets ledande franska ridskrifter, Esprit,
grundad r93z och ä,n i d,agi hög grad levande (under
ledning av J. M. Domenach som efrerrrädde A.
B€guin). Den typ av eng gemang som denne filosof
och dynamiska handlingsmänniska - den man som
skrivit att
i människan är äventyret>
"det beständiga
- vill intressera oss för är mer intensiv och total
än vad vi nuförtiden är vana vid; det är ett eng gem^ng som rör människans person, inkarnerad
i en kollektiv bestämmelse och kallad att gå upp
i Guds oändliga uanscendens.
Härmed år också sagt art det är personlighets-

begreppet som är kärnpunkten i denna filosofi.
Innan vi gör någor annat bör vi därför först söka
utreda den exakta innebörden av detta begrepp,
även om Mounier (eller just därtör att Mounier)
aldrig själv bemödade sig om att ge det en uttömmande definition. Betecknande nog ansåg han
att det var ur personalismen man kunde hämta den
exakta innebörd som personlighetsbegreppet hade
för honom - inte wänom. I detta påminde han

om den av antikens filosofer som

definierade
begreppet rörelse genom att gå.
Men låt oss gå vidare: personen som ständigt proiicerar sig utanför sig siälv srävar i första hand inåt,
mot det centrum som utgör dess innersta kårna och
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egenart, därpå nedåt mot den värld den lever och
är inkarnerad i, eller med andra ord materian med
dess obevekligalagar, sedan horisontalt, mot medmänniskorna, i en önskan att ge ut sig själv och
nå gemenskap; och slutligen åter vertikalt, men
denna gång uppåt, mot denna andra Person som
är Kristus och varav den själv endast är en svag
avglans.

Låt oss helt kort gå igenom dessa punkter på nytt:
rörelsen inåt innebär inte en inkrökthet i det egna
iaget, varken narcissism eller ens vanlig introspektion. I stället tjänar den till att uppenbara en närvaro
som är unik och oersättlig inom oss och som också
är en hemlighet, vå'r hemlighet som ger oss frid.
Vetskapen om detta särskilda hos oss själva motiverar vär försiktighet gentemot den vädd där vulgariteten sitter i högsätet och hjälper oss atr behålla
fattningen i svära stunder. Vi blir också medvetna
om en inre kallelse, en strävan att nå vidare från
den till hälften okände inom oss till den store Okän-

de och tillbedjansvärde om vilken vi anar att han
förhåller sig till vår person så som oändligheten förhåller sig till alla de föreställningar vi kan göra oss
om den. Samtidigt lecler vetskapen om det heliga
vi bär inom oss fram till övertygelsen om att våra
medmänniskor, som iu äger samma skatt i sitt inre,
förtjanar uppmärksamhet, aktning och kärlek. I
upplevelsen av detta heliga mysterium, som är den
bästa delen av värt ja,g, ligger en kallelse som ger
oss rätt att känna vrede inför allt der som i dagens
värld nedvärderar, krossar eller uttrycker förakt mot
människans person.
d jupt rotad i verkligden materia hon inte kan leva utan. Det

Dessutom är varje människa

heten,

i

vore löjligt och överspänt atr ondgöra sig över detta
faktum. Bäst är att inte bara med glädje acceptera
denna inkarnation utan också att dra nytta av dess
följder. Vi är bär för att srödja oss mot materian
på samma sätt som flygplanet tzlf, stöd mot luften
för att höja sig över marken. I själva verket år der
ju också meningslöst att skilia mellan ande och materia, eftersom de oupplösligen hör samman hos människan och måste göra det för att hon skall kunna
fylla sin bestämmelse. Vi har att leva i denna värld
eftersom den är villkoret och platsen för alla vära
åtaganden, och då dessa i sin tur är personlighetens
sätt att manifestera sin närvaro i världen (ratt vara

till

är att älska / . . ./ men det är också att beiaka

sig siälv") sluter sig cirkeln på nytr: mina handlingar
visar vem jag år, men de existerar endast om de
är inkarnerade i vissa bestämda engagemar,g, sådana
som gynnar personlighetens uweckling.
Detta gäller även sådana som klart visar vår sam-

hörighet med medmänniskorna. Allting leder oss

i själva verket fram till en dialog, och till skillnad
mot individen, som är en enhet i sig, är personen
först och främst uppbyggd av dessa impulser, dessa
försök dll närmanden. Ingen kan bli sig s jälv i ensamhet, dll det krävs hjälp av andra människor, främst
de som står en närmast och som är nödvändiga för
att man skall få en klar föreställning om sig själv:
famili, vänner, arbetskamrater, alla som behöver en
för att kunna acceptera sin tillvaro, på samma sätr

so(n man själv behöver dem. Det är ur detra
växelspel som den enskilde hämtar sin styrka och
glädje
"ty en tanke harvare sigliv ellergenomslagskraft om den inte är förankrad i ett subiekr". Förbindelsen med nästan fär aldrig brytas av eller ens
allvarligt störas, den livsviktiga impulsen till kontakt
med medmänniskorna måste ständigt hållas stark
och levande, sä att personligheten förblir öppen och
disponibel. Mounier uttrycker saken på ett enkelr
men iust därför storslaget sätt: art försrå sin nästa
är art inte längre se problemen ur sin egen synvinkel
utan ur hans. Bara på det sättet når man fram till
den kärlek som innebär personlighetens fulla utveckling så att säga fulländning i denna värld.
"Jag
älskar, sålunda finns Gud, och livet är värt att leva. >
Ty når ailt kommer omkring - och nu har jag

hunnit

till

sista punkren av mina reflexioner

-

räcker det inte med
iag har uppräckr der absoluta
inom min nästa så ^fi
som iag tidigare har upptäckt

det inom mig själv, och art detta tar sig uttryck

i

medmänskligt engagemang. Denna känsla mäste
ha ert yrtersta, i verklig mening absolut mål, som,
i den mån vi kommer det närmare, i sista hand rättfärdiggör allt vårt handlande. Denna dimension som
Mounier benämner rranscendens är Guds person,
om vilken människans bara ger en svag föreställning.
Eller som Genesis säger på sitt bildspråk: människan
skapades till Guds avbild. Här finner vi förklaringen
till Pascals ord: >Du skulle inte söka mig om du
inte redan hade funnit mig." Det mysterium vi anar

i

dlupet av vår personlighet, denna fascinerande

fit
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i de
mänskliga villkoren här på jorden och hos medmänniskorna, och som är förklaringen till all vår kZirlek

fond av frågor och tilltal, som vi återfinner

och längtan, är en orimlighet endast om vi envisas
med att hålla fast vid en strikt rationalistisk livssyn,
som i all sin rationalistiska stränghet illa tål kon-

takten med verkligheten. Det mysterium som är

all kärleks nyckel är tvärtom själva bilden av den
fulländning vi så ivrigt söker efter. Det som driver
en person att engagera sig i och för sin nästa är
en mer eller mindre dunkel föreställning om eo
absolut Kärlek till en fullkomlig människa. Detta
är, som Gabriel Marcel uttryckte sig, ett

"genomly-

sander mysterium: det ger oss en föraning om den

inkarnerade och personlige Gud som är urbilden

till alla personligheter: 'Det personliga varats
transcendens har en noga avgränsad innebörd för
den kristne: Guds kallelse till gudomlig gemenskap."

En gemenskap av detta slag kan omöjligt vara
resultatet av någon determinism. Fördjupning av

det egna jaget, ett accepterande av omvädden,
kärlek till nästan, en strävan mot Guds person -

ingenting av allt detta varav en människas personlighet iir uppbyggd skulle ha något värde om det vore
påbjudet eller påwingat utifrån. Friheten är det

oundgängliga villkoret för personlighetens fulla
uweckling; den ger iote bara en extra dimension åt
personligheten utan är lika livsviktig för den som
den miljö i vilken den uwecklas. Denna frihet som
Mounier har kallat
som betagit Gud"
"den önskan
kan emellertid inte vinnas en gång för alla och är
inte heller helt ofarlig. Den rymmer i sig denna
risk, detta kierkegaardska >språn€r>, detta ,vad,
som Pascal talade om, som gör kristendomen till
ett ävenryr, til Äventyret. Och kretsloppet börjar
på nytt: iag har uppåckt denna frihet inom mig,
jag gör bruk av den genom att ta stöd mot vädden,
jag känner igen och respekterar den hos min nästa:
då denna överensstämmelse finns måste det också
finnas en absolut frihet som är Gud, uppenbarad
i Sonen, liksom vi själva inkarnerad, engagerad och
ålskande. oEndast den frie kan älska" sade Bernanos. Slutligen kan man också säga att friheten är
personlighetens sjå1, i betydelsen livsprincip.
Om det är sant - och tyvärr är det bara alltför
sant - att det är människan som hotas av utrotning
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i den vädd vi lever i, är den längesedan döde filosofen Mouniers röst alltjämt märkvärdigt aktuell. Det
är nu fyrtio år sedan han föreslog oss denna lösning:
Låt oss bli eller på nytt bli personligheter som går
ut ur vår ensamhet och vårt främlingsskap,fÅa,kIarsynta, med förmårya att älska, offra och ge. På varje
sida av hans verk upprepas ständigt samma maning:

dialogen måste återupptas, individens dialog med
sig sjålv, människans dialog med världen, med sina
likar och genom dem med Guds eviga närvaro. Det

finns inget annat sätt att återfinna glädfen - inte
den materialistiska lyckokulturens tomma och enfaldiga g;lädie utan den tragiska optimismen hos den
person som mot allt och alla kämpar för den frihet
som genom medmänniskorna leder den till Gud:
den liberala eller revolutionära illusionens
"Mellan
otåLliga optimism och fascisternas otäliga pessimism
går människans egen väg: den tragiska oprimism dår
hon finner den rätta jämvikten i en atmosfär av
storhet och kampo (Le Personnalisme, s. 34).
Detta tycks i dag vara det enda som kao ge de
förwivlade nytt hopp.
Rögis

Boyr

En teologi för det kristna folket?
En encyklopedi var förr

i tiden en systematiskt

upplagd sammanfattning av allt vetande om människan och hennes värld. Men vetenskapernas specialisering, kunskapsmängdens väldiga kvantitativa
ökning och den enhetliga världsåskådningens sönderfall under empirismens och positivismens tryck
betydde den systematiskt slutna encyklopedins död.
dess ställe trädde det alfabetiskt uppställda lexiko-

I

net, där mycken detalikunskap kunde presenteras

i väl åtskilda fack. Det var inte bara den allmänna
encyklopedin som föll samman på det sättet utan
också den speciella, exempelvis den teologiska.
Även om det fenomenet ärgammalt - redan senmedeltiden hade sina teologiska lexika - så är det inte
desto mindre symptomatiskt. Också våLr teologiska
kunskap har blivit ett styckverk, förvisso i en annan
mening än den som föresvävade aposteln Paulus.
Naturligtvis kan också ett alfabetiskt lexikon vara
präg)at av en enhetlig konception eller åtminstone
av en enhetlig uppfattning om vad teologi år, om
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metod och grundläggande innehäI. Karl Rahner har en sådan konception och han har kunnat
dess

inspirera mänga andra till samarbete i flera betydande uppslagsverk och handböcker. Med material
hämtat ur ett par av dessa - Lexikon frir Theologie
und Kirche och Sacramentum mundi - ger HerderVerlag nu ut ett Taschenlexikon i åtta paperbackband, varav i skrivande stund sex har utkommit.l
Det år ett både djärvt och lowärt företag. Just det
stränga urvalet gör för övrigt, att konceptionen
framträder klarare här än i de större lexika. Rahner
vill - sannerligen utan att ge avkall på den intellektueiia nivån - ge en existentieil teologi, som just
genom att den vill tränga fram till teologins kärna
också vill nå människans kärna. Det är vidare frirya
om en teologi i dialog med ,världen" och med öppenhet även för de insikter som rprofanan vetenskaper kan erbjuda. Allt det här är välbekant för var
och en som vet något om Rahner och hans betydelse.
Nyttjaren av detta lexikon får i de flesta artiklarna
en djup och väl genomarbetad kunskap - till ett
fantastiskt lågt pris.
Men verket ger också anledning till kritiska frågor. De inställer sig, om man reflekterar litet över
urvalet av artiklar och över urvalet av stoff. Såväcks
till sist den svåra frägan om teologins uppgift och

funktion över huvud. Att biografiska artiklar helt
saknas är ingenting att säga om. I deras ställe finns
eft fata'l artiklar av typen Augustinismus och Calvi-

nismus. Mera diskutabelt är det att det historiska
stoffet är så hårt beskuret. Vi {år visserligen artiklar
över Aufklärung, Liberalismus und liberale Theologie och över Reformation men inga över exempelvis Fröhscholastik, Hochscholastik, Barock och

Romantik. Men historien behöver

vi, inte bara

till vår egen historiska siruation utan
också som en balanserande, ja kritisk instans mot
som bakgrund

våra accentueringar och vårra ensidigheter. Även det

teologi- och fromhetshistotiska stoffet

i

de teolo-

giska och praktiskt-teologiska artiklarna dr ganska
magert. Det ter sig så mycket egendomligare som
det framhävs exempelvis vilken stor roll patristiken
har haft för den moderna ekklesiologin och det pågående pastorala och liturgiska reformarbetet.
Ger man ut ett teologiskt lexikon i pocket, vänder
man sig uppenbadigen inte bara till faaiga teologibildade lekmanstuderande utan också till

"den

nenr. En utländsk recensent har om Herders lexikon
sagt ungefår så: här visar oss teologerna vilka kort

de har på handen. Det var avsett som beröm

-

men är det verkligen det? Är det teologernas teologi

som lekmannen behöver? Jag efterlyser verkligen
inte en from, harmiös, ointellektueli
"lekmannateologi", men kanske en ny orts- och riktningsbestämning av teologin. Visst är klerikalismen och institutionalismen övervunna i själva ekklesiologin - den

klerikalism som tenderade att identifiera kyrkan
med hierarkin och den institutionalism som försummade kyrkans mångdimensionella mysterium.

Men frågan är, om man ännu helt har dragit konsekvenserna härav, när det gäller siälva sättet att

bedriva teologi. Teologi har traditionellt och
självklart varit en låroämbetets tjänarinna, ett

verktyg i förkunnelsens tjänst. Men kan man inte
också tänka sig en teologi, som är funktions- och
ortsbestämd på ett annat sätt? Som radikalt är koncipierad som ett instrument att i en komplicerad värld,

hos oss själva och i vår miljö, kunna förverkliga
tron? En sådan existentiell teologi skulle vara en
Den skulle sätta accenterna annor"vägens teologi".
lunda än vad som sker i teologernas teologi, den
skulle önska svar på nya och annorlunda ställda
frågor och den skulle intressera sig för annat stoff.
Lät mig bara genom några exempel antyda vad
jag menar. Den existentiella teologi som föresvävar
mig skulle teologiskt problematisera och genomlysa
också kulturens olika områden - men här saknas
exempelvis artiklar som Kunst, Kultur och Literatur.
Den skulle i artikeln Bild analysera bildens funktion
i Bibeln, teologin och liturgin - men artikeln Bild,
Bilderverehrung, Bilderstreit ger bara några korta
historiska notiser och antydningar av den principiella problematiken. Den skulle i de artiklar som rör
gudstjänsten framför allt - även i de historiska avsnitten - syssla med gudstjänstens mening, betydelse och funktion som tecken, uttryck och förmedlingspunkt mellan wå världar. Om också något av
detta kunde förverkligas, vore det inget annat än
ett konsekvent fullfcilfande av det existensteologiska grepp som Rahner och hans medarbetare i

I

Herders theologisches Taschenlexikon in acht Bänden.
Hrsg. von Karl Rahner. Freiburg i. Br. r97z-73. (HerderBiicherei 4jr-4t9). Ca ro DM per band.
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princip redan har, men som

-

rycks det mig

-

dock inte alltid slagit igenom vid tillämpningen, vid
valet av frågor och stoff, vid sättandet av
^ccentern^.
I förlängningen skymtar vi kanske på nytt
en sysrematiskt uppbyggd - i motsats till en alfabetiskt sönderstyckad - encyklopedi, en teologi om vägen och
vandringen.
AIf Härdelin

Kyrkan och de nya sekterna
Kan människor i vår tid tro? Ingen lär kunna wivla
på den saken efter att ha läst Bo R. Ståhls

och Bertil

Perssons bok Ktlter, sehter,

nou catbo/iqaer. Ett material av det här slaget kan
man dra lärdom ur. Inte minst om de svagheter
inom kyrkan som sekterna kompenserar, kopierar
eller karikerar.
Låt oss ett ögonblick se på småsamfunden ur den
synvinkeln! I vissa avseenden intar de - trots sin
numerära obetydlighet - ett överläge i dagens situarion. De har på ett sätt en problemfri tillvaro: de
lever i relativ isolering från samhället och behöver
inre som de stora samfunden anpassa sig till ett sekulariserat samhälles krav. De kan profitera på tidens
allmänna skepsis mot det etablerade i alla former
och på intresset för motkultur och subkultur. Samtidigt är de ofta burna av den övertygelsens kraft
som är kännetecknet hos profeter och galningar.

sarnfund, som handlar om svenska småsamfund och
nu har utkommit i en urökad och reviderad upplaga

I

med utförligt sakregister (z uppl., Proprius förlag,
Stockholm r97r). Det är ingen heid på vad människor är kapabla att tro i dagens sekulariserade Sverige: heliga skrifter, mystiskt övedämnade avänglar1'
kontakt med varelser pä andra planeter; osynliga
kosmiska krafter; tecken atr världens omedelbara
undergång står för dörren. Lägger vi sedan till all
populär astrologi och uppsvinget för magi och spiritistiska seanser kan vi lätt konstatera en sak: sällan
har människor i Sverige haft så mycket att tro på
som idag. Det tycks egentligen bara vara de etablerade formerna av kristendom som har anledning klaga
över koniunkturerna.
Sociologerna har olika förklaringar att komma
med. Är det så att religionen i dagens samhälle håller
på att förskjuras mer och mer ut i marginalen och
därför också tar sig allrmer marginella former? Är
sekternas uppsving ett uttryck för nya gemenskapsbehov i en alltmer avpersonaliserad kultur? Teorierna * mängahanda och behöver inte heller utesluta

som åldrande och bleksiktig med betänkligt

kriterierna vaierat. En förvandling av människan
till kropp och siäl utlovas av thaumaturgiska rörelser
som Christian Science och Unity, på det soiciala
planet av en rörelse som MRA. Inom många profetrörelser i Afrika och Latinamerika är helbrägdagörelsen det främsta kriteriet på samfundets ffovär-

varandra.

dighet:

Den klassiska attityden hos respektabla kyrkosamfund har varit att antingen fördöma sekterna
eller också att uppfatta dem som löjliga eller som
obetydliga kuriosa i religionens värld. Detta är i

tror jag!" Vi märker återigen likheten med karisma-

för sig naturligt. Mycket av det vi möter i sektervärld är utan wivel obehagligt, löjeväckande och
kuriöst. Men det finns också en visare hållning man
kan inta. I sin bok L'Qffentite des tects har Pater
H.-Ch. Ch6ry ett kapitel med titeln La lec"on poar
och
nas
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jämförelse med dessa nya och entusiastiska

samfund framstår den traditionella kristenheten lätt
sjunkande vitalitet.
De marginella samfunden har i allmänhet en sak
gemensam: de påstå'r sig kunna erbjuda något som
inte står aft fa nägon annanstans. Vad de erbjuder
dr ofta en total lösning av alla livets problem något som de har gemensamt också med pingstväckelsen och den nya Jesusrörelsen. En helt ny
insikt, som kommer alla wivel och all osäkerhet
att förflyktigas, ett helt nytt liv, som är meningsfullt
och som man känner är ens egentliga livsmåI. Det
är samma slags löften som har gjort maoismen så
attraktiv för mänga i vår tid.
Sekterna appellerar till samma slags behov, men

"Jagvar

s

juk och de gjorde mig frisk; därför

tiska rörelser av olika slag, där omvändelse och helbrägdagörelse, tungotal och profetia är det yttre
tecknet på att Anden är i verksamhet och förvandlar
människor.
En annan grupp lägger tonvikten på det inre livet,
sådant som kallas
experienceo. Hit hör alla

"New

popreligionens försök att
"uwidga medvetandet'
genom meditationsmetoder eller LSD, art öppna

Perspektio

inre världar som är oåtkomliga för den utanförstående. Inflödet av österländska religioner är ett annat
tecken på samma längtan att uppleva det transcendenta.
Så finns det en

helt annan grupp, som

i

likhet

med marxismen stället mänga av sina löften helt
på framtiden. Under ett årtionde då framtidsperspektivet ter sig allt mörkare, är det naturligt att
de apokalyptiska sekterna fär ny fart. Uppenbarligen dr det en stor mängd människor som finner

detta livet bedrövligt och som ivrigt väntar

något verkligt att erbjuda? Där finns det väl inte
något bättre kriterium än det som Jesus siälv har
gert: >) av deras frukt skall ni känna dem." Inför
det varierande utbudet kan vi ställa frägan: Yarr
leder de nya insikterna, de nya upplevelserna? Kan
ni visa att människor genom dem blir mer öppna
mot andra, mera kärleksfulla, mera villiga att offra

sig för andra människors bästa? Var och en kan
sidlv IäsaKulter, sekter, sanfand och dra sina slutsatser.

på

att världsförloppet skall ta en ände.
De olika drag hos sekterna som vi har skisserat
här, är märkligt välbekanta från kyrkans egen historia. Både de karismatiska gävorta och de apokalyptiska förväntningarna spelade stor roll under det
första århundradet, och då de började försvinna var

väl detta ett tecken på att vitaliteten höll på art
minska. I en senare tid finner vi den kristna mystiken
med dess betoning av det inre livets tillviixt. Då

den traditionen gick tillbaka, framför allt inom protestantismen, efterlämnade den ett tomrum som

man nu försöker fylla med hjälp av utomkristna
traditioner.

Det är ingen ny tanke att awikande religiösa
rörelser är brists jukdomar inom kyrkan. Om kyrkan
inte längre kan utlova yttre eller inre förvandling,
och om evighetshoppet har förbleknat till allmänna
fraser, då har kyrkan förlorat sin attraktionskrafr.
På lutherskt håll har syndaförlåtelsen alltid sklutits
fram som det väsentliga som kyrkan har att ge. Men
frLgar man efter syndaförlåtelse i en tid med flytande
moralbegrepp, då dessutom kyrkans rovärdighet
sätts ifråga på andra grunder?
"Vi harJesus>, säger
biskop Ström. Det är nog sä riktigt; men frågan
är vad detta konkret innebär idag.
Problemen är mycket mera akuta för protestantis-

men än för den katolska kyrkan men finns inom
hela kristenheten. Inte minst står vi inför ett p^radoxalt förhåLllande: Ju mer kyrkan försöker anpassa
sig till tiden, ju mer obekväma hörn slipas av, desto
mer förlorar den karaktären av att vara ett alternativ
tiil en sekulariserad livshållning. Det ärprogressivitetens baksida. Dagens reformer skapar morgondagens problem.
Men frågan är till sist naturligwis en fråga om
sanning. Har kyrkan eller samfundet eller sekten

Per Beskout

Sankt Eriks-kultens uppkomst
Sveriges nationalhelgon Erik den helige har aldrig
erhållit påvlig sanktion. De historiskt säkra notiserna om hans gärningar dr fä och uppgifterna om
honom i Erikslegenden starkt omstridda, eftersom
det är svårt att urskilia personliga särdrag bland
mängden av legendariskt allmängods. Det kan
därför verka förvånande, att han lyckades uppnå
rangen av landets skyddshelgon i stället för hans
motståndare Sverker den äldre, som bevisligen gjort
så mycket för kyrkan och klosterväsendet i Sverige.
Utöver att Sverker varit storman i Östergötland
vilar det ert ogenomträtgligt dunkel över hans hårkomst. Hans väg dll makten underlättades genom
giftermålet med Inge den yngres änka Ulfhild. Hon
tycks ha varit en from drottning, som uppmuntrat
Sverker att gyr.na cisterciensernas klosteranläggningar i Götaland. Kungen torde som grundare av
en ny regentätt ha funnit det lämpligt att inleda
samarbere med den katolska kyrkan till ömsesidig
nytta. Efter Ulfhilds död gifte han om sig med den
polska prinsessan Rikissa. Därefter dröide det inte
länge, förrän ErikJedvardsson och andra missnöjda
höjde upprorsfanan. Direkra anledningen är obekant.
När den påvlige legaten, kardinal Nicolaus Break-

speare av Albano, gjorde en visitationsresa rill
Norden ttr2-rry för att ordna de kyrliga förhållandena där, klagade han över inbördesstriderna
i Sverige. Hans intryck av konungen var nog inte
helt fördelaktigt trots Sverkers tidigare fönfänster
om munkväsendet. Emellertid fick Sverker ett slur,
som vore vårdigt en kristen martyr: på väg till julot-

r7r

Perspektil

tan

i Alvastra

rr

56 mördades han av sin stallare.

Därefter följde täta tronväxlingar mellan kungarna av sverkerska och erikska ätterna. Enda undantaget vat Knut Eriksson, som regerade i z9 övervägand,e fredliga år, men man känner föga till hans
kyrkopolitik. Under hans båda efterträdare växte
kyrkans makt genom det tidigast kända prästprivilegiebrevet rzoo och Erik Knutssons kröning rzro.
Den siste av sverkerska ätten dog rtn1 1222, medan

till rz5o. Dess tradirioner
Valdemar Birgersson och Magnus

den erikska fortlevde
överfördes

till

Ladulås, som båda var söner till Erik Läspe och haltes
syster.

rnängäriga förberedelser, bl. a. genom uppvaktning
hos påven, kunde man genomföra den pompösa
överflyttningen av Erik den heliges reliker från
Gamla Uppsala till Östra Aros, som sedermera fick
ärva namnet Uppsala. Denna viktiga händelse år
tz7 3 innebar också en triumf för Birger Jarls statsmannaklokhet, ty högtidligheten gav osökt tillfålle
att läta menigheten hylla helgonets närvarande ättlingar.
En annan intressant aspekt är att försöket att göra

Erikskulten till en riksangelägenhet kan ha tillkommit för att begränsa det sedan länge populära

Jedvardssons helighet framförts. Så mycket torde
varaklart, att sverkerättens anhängare envisats med

dyrkandet av Sankt Olof, som är omvittnat från hela
det dåvarande Sverige. Detta har även en ekonomisk
sida, ty väldiga pilgrimsskaror drog årligen genom
landet på väg till Sankt Olofs grav i Nidaros. Om

att betrakta Erik som en ovärdig troninkräktare.
Denna stormannagrupp fortlevde länge och alla

i

Forskare har wistat

om när id6n om Erik

tecken tyder, på att den var identisk med den upprorsrörelse, som leddes av folkungarna. Dessa lär
ha bildat namnet efter en jarl Folke, som stupade
vid Gestilren r 2 r o. Efter Längvariga strider mot eriksättlingarna led gruppen ert förkrossande nederlag
vid Hervadsbro r2jr, men en efterdyning av denna
oro kvävdes i blod så sent som rz8o. Därmed försvinner beteckningen folkungar ur medeltida källor.
Man kan undra om de, som underkände Eriks
helighet, försökte föra fram någon kunglig person
ur den andra ätten som helgon, i första hand då
Sverker den äldre, men därom berättas ingenting
i nu kända källor. Det är dock möjligt, att sådana
planer funnits, ty de bevarade skrifterna från denna
tid är slumpvisa rester. Om några velat göra Sverker
till helgon, kan man kanske hitta bevis på detta i
Vatikanens eller något utländskt cistercienserklosters arkiv, men hoppet torde inte vara stort.
Däremot finnes antydningar om strävan att hel-

gonförklara inkräktarkungen Knut Långes son
Holmger. Denne avrättades rz48 efter ett misslyckat uppror, i vilket folkungarna var inblandade.
Det påstås

i

gamla anteckningar, att underverk ägde

rum vid hans grav

i

Skos klosterkyrka. Möjligen
är det fråga om ett försök från upprorsmännens sida
att vinna anhängare för sin sak.
Först efter slaget vid Hervadsbro blev Erikskulten
ett levande intresse för det nya kungahuset, som
använde den för att understryka sin legitimitet. Efter
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en del av dessa fromma kunde förmås am stanna

Uppsala för att betyga Sankt Erik sin vördnad,
skulle det innebära stora vinster för handelsfolket
kring den nya domkyrkan.
Tyvärr kan man nu inte ana, vilka former den
förberedande propagandan för Eriks helighet haft
och hur den mottagits av allmogen. Kulten tycks
inte ha spritts i nämnvärd grad utanför mälarlandskapen och västra Finland. Även i Nordand, som under
medeltiden tillhörde Uppsala ärkestift, är den väl
belastad. Forskare har gjort gällande att de högtidliga processionerna med Sankt Eriks relikskrin runt
åkrarna vid Uppsala hade till uppgift att ersätta en
hednisk sed att föra omkring guden Freis bild på
derta sätt för att försäkra sig om en god skörd.
Det gamla hednatemplet omtalas sista gången
under ro6o-talet, då Sigtuna var stiftstad, men
biskopen flyttade några årtionden senare till Gamla
Uppsala. Tre eller fyra biskopar där är kända före
den Henrik, som var Erik den heliges rådgivare och
sedermera blev Finlands skyddshelgon. Orten blev
ärkebiskopssäte r164, dvs. kort efter Eriks död,
men en eventuell dyrkan av hans reliker torde inte
ha börjat förrän under Knut Erikssons långa rege-

ring. Huruvida den fortgått under de år, då

en

sverkersk kung satt på tronen, är ovisst men mö jligt,
eftersom kungarna under r zoo-talets förra del helst
tycks ha vistats på Visingsö och i Götaland. Ärkebiskoparna hade ju intresse av att få de hedniska riterna
avlösta av mildare kristna och behövde då en samlande gestalt att ersätta Oden, Tor och Frej.
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De mera tättbefolkade Götalandskapen hade an-

tagit kristendomen långt tidigare. Detta torde ha
ddr inte funnits någon centrai
underlättats av

^ft (enligt vad man nu känner till)
hednisk helgedom
utan endast lokala. Troligen har de av kristnade vikingar och cisterciensermunkar införda helgonen
ansetts fullt tillräckliga för att undantränga hedniska
gudamakter. Dock dyrkade man även Sankta Elin,
som lär ha tillhört en västgötsk stormannasläkt, och
drottningen Sankta Ragnhild, som i legender förknippas både med Sörmland och med Ösrergödand.
De måste likväl betraktas som lokalhelgon utan den
riksomfattande betydelse, som Birger Jarls ättlingar
försökre ge åt Sankt Erik.
Det förtjänar också att nämnas, att den norske
Sankt Olof åtn jöt stor aktning i hela Norden, medan
de båda Sankt Knut - kungen och hertigen - nästan
helt saknade dyrkare utanför danska områden. Eftersom kampen mot erikska ätten huvudsakligen
fördes av i Götaland besuttna stormän, motarbetade
dessa spridningen av erikskulten till sina hemtrakter. På liknande sätt ledde de danska härjningstågen
in i Västergötland och Småland riLl att göra alla
danskfödda helgon impopulära i Sydsverige. Sålunda
har man anledning att antaga en intim samverkan
mellan politiska och religiösa

hänsynstaganden

under kristendomens genombrottstid i Sverige.
Åke Lindql,ist

Monfort
En skiss med anledning av ett trehundraårsminne
Lia

Den 3r januari 1673 föddes Louis Grignion i
Montfort-La-Canne, en inte alltför dominerande
plats, i Bretagne i Frankrike. Vid konfirmationen
tog han namnet Maria. Efternamnet ville han som
vuxen slopa till förmån för det mera välljudande
namnet på födelseorten. Historiens syntes har som
ofta visat sig integralistisk och resultatet har blivit
Loait Maria Grignion de Montfort.
Montfort blev ganska tidigt känd som ett fromt
barn. Vid tolv års ålder kom han till jesuiternas
skola i Rennes. Vid aderton till det då synnerligen

i Paris. Här
övade han sig i en mariansk fromhet som inte var
heit vaniig i dåtidens Frankrike. Hans djupa mariafromhet, som tydligen varit ett dominerande inslag
i hans livsmönster från tidig barndom, kom att leda
till ett ganska utpräglat förakt för honom under hans
livstid, till hans alltför tidiga död, men också till
hans heligförklaring och hans ställning som en av
de ledande i vad som väl kan kallas nden marianska
aktuella prästseminariet Saint-Sulpice

rörelsenr.
Tiden för den helige Montforts framträdande kännetecknas å ena sidan av fursteabsolutism och konfessionalism och å andra sidan av starka nationalkyrkliga tendenser, den inbrytande upplysningen
och därmed vetenskapligt tänkande. Grunden blev
i dessa spänningar lagd till den franska revolutio-

nen med åtföljande antiklerikalism. De sociala
orätwisorna var oerhörda och klass-skillnaderna
starka också inom prästståndet. Protestanterna berövades sin religionsfrihet och sina medborgerliga

rättigheter r685. De

s.

k.

gallikanska artiklarna

168z ville frigöra den franska katolska kyrkan
från påven och knyta henne närmare kungamakten. Jansenisterna blev alltmer trängda och fördömdes slutligen r:-t3 av Clemens XI. Men under hela Montforts livstid varade de jansenistiska
striderna och han var själv förfolld av stridigheterna. Själv tillhörde han det anti-jansenistiska
lägret, och flera biskopar vägrade honom tillträde
till sina stift. Man försökte till och med fötgifta
honom vid ett tillfålle och hade så när lyckats.
Han repade sig emellertid aldrig helt Jansenisterna bildade senare den gammalkatolska kyrkan.
Vid makten i Frankrike satt Kung Sol, Ludvig XIV
G66vq r4), under så gott som hela Montforts levnad,. 1693 försonade Ludvig sig åter med Rom (Innocentius XII), men den gallikanska friheten bestod
på de flesta punkter.
Samtida med Montfort fanns en rad betydande
författare och kulturpersonligheter som Corneille,
Racine och Lafontaine. Men det fanns också en inte
särskilt dominerande men ändå märkbar mystikens
trend i tiden. Johanna Maria de la Mothe Guyon
svarade för en del av denna. Hon reste omkring
och försökte vinna anhängare för sin lära om själens
absoluta vila i Gud, den passiva bönen, den kärlek
till Gud som inte styrs av hänsyn till straff eller
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belöning, en svärmisk hjärtats hängivelse. Hon dog,
förföljd, i Blois r7r7. En annan trend svarar,,Iesuhfärtao-fromheten för. Åte, en annan den fotitiga,
ofta djupa och innerliga mariafromheten. Madame
Guyons främste lärjunge och också samtida med
Montfort, var den inre helt okände F6n6lon
Q65vr7 r1).
Men i stort sett undanträngdes den inomkyrkliga
mariafromher som grundats i liturgin. Orsaken var
den mot sluter av r6oo-talet framväxande historiskkritiska skolan. Därmed kom också den ,marianska
rörelsen> am åsidosätas, och man kan nog säga att
det kom am dröia fram till r85o-talet innan den
åter skulle bryta fram med full kraft. Att detta förhållande inte gällde generellt är självklart. I t. ex.
Italien återfinns något senare Alfons Maria de Liguori och en kraftig t marianskn rörelse.

Montforts livshistoria är, trors att han både är
författare och ordenssriftare, ganska snabbt berärtad. Till det som redan nämnrs kan tilläggas att han
präswigdes i Paris år r7oo. Tio år senare blev han
dominikantertiär. Hans prästbana kom att baravara
16 år och han dog, 43 är gammal, den z8 april
r7 r6 i St.-Laurent-sur-Sövre, en plats som kom att
bli betydelsefull genom arr den blev själva ansatspunkten för montfortanprästernas orden. Genom en
mycket hård askes och ständiga fowandringar kom
han siälv att undergräva sin hälsa. 1706 fo&andrade han dll Rom där Clemens XI gav honom titeln
apostolisk missionär. Som sådan vandrade han omkring i västra Frankrike och predikade under stort
motsrånd. Pius XII kanoniserade honom ry47 ttllsammans med två andra
'Mariahelgon", nämligen
Mikael Garicoits och Catharina Labor6e.
Födattarskap
Den helige Louis Maria författade under sitt liv inre
mindre än z3 4oo hymnverser. Han skrev regulae
till de två kommuniteter han grundade. Dessutom
skrev han en del uppbyggelse- och själavåLrdslitteratur som, liksom allt han skrev, var betingad av
hans aposrolat och den själavård som det medförde.
Bl. a. är han fö rfattare till Le secret de Marie, Lettres

aux amis de la Croix och L'amour de la Sagesse
Eternelle. Som författare rorde han dock vara mesr
känd genom det manuskript av hans hand som
återfanns r 842 oth som vid utgivningen ett år senare
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fick titeln Trait6 de la vraie d6votion ä la Sainte
Vierge. Det är inget självständigt verk utan andra
delen på ett större arbete, förmodligen en fortsättning av det ovan nämnda L'amour de la Sagesse
Eternelle. Titeln är delvis missvisande och ett
felgrepp av utgivarna. Bokeo behandlar egentligen
frågan hur människan skall kunna uppnå förening
med Kristus, Den Eviga Visheten, och visar då en
väg, >den evangeliska mariavägen', en hemlig väg
som Monrfort vill delge människorna. Montfort
utgav aldrig några skrifter, så inte heller hans lärjungar. Det kom därför am dröia ganska länge innan
han uppmärksammades av sin eftervärld. På tyskt
område har sedan r9o5 de viktigaste av Montforts
skrifter urkommir under titeln Das Goldene Buch

i ett mycker stom antal upplagor. Ett par av
Montforts skrifter finns också att dllgå i dansk översättning.

Mon tforta

ns

kt

ordens

lit

Grignion de Montfort har givit upphov

till

ett

ganska vitt förgrenat ordensliv. Dels genom att han

själv varit ordensgrundare, dels genom att hans
spiritualiret fått stå fadder åt och präglat nya ordnar eller kommuniteter i vår egen tid och i ett fall
också inom en proresranrisk kyrka. Jag vill dessutom här nämna något om Marialegionen, fast
den egentligen inte alls har något att skaffa med
rubriken till detta avsnitr.
Den äldsta grundningen är Visdonens Dörftar,
stiftad i Poitiers r7o3. Den skulle ha som uppgift
att arbeta bland bortglömda, sjuka och bland fattiga
barn. När Monrfort wingades flytta dll paris, får
att verka bland sjuka där, upphörde kommuniteten.
Den fick nytt liv sedan Montfort återkallats. Han
arberade själv i Poitiers bland fattiga och siuka.
Tämligen snart efrer sin återkomsr från paris wingades han åter fly och företog nu den tidigare omtala_
de fowandringen till Rom. Den här gången bestod

dock Visdornsdötrarna. När Monrforc dog r7r6,
hade den lilla kommuniteten endast fyra systrar.
Tillslutningen blev dock större fram till franska re_
volutionen, då många sysrar fick lida marryrdöden
vid de förföljelser som föllde i dess spåLr. rgro fick
sysffaskapet i uppgrft av Napoleon att ta hand om
sårade soldater på slagfålten. Därigenom kom Vis_

Perspektia

domsdöttrarna att spridas också utanför Frankrike
i r 8 länder. Systrarna försöker leva

och återfinns nu
ett så kallat

"mixed

life"

med förening av meditativt

och carirativt apostolat. Namnet är Montforts skapelse. Han ser i Kristus den inkarnerade Visheten,
och det är Kristi liv som systrarna i sin tur skall
synliggöra och förkroppsliga i sina liv.
De så kallade Montfortanerna eller Grignioniterna
som egentligen heter Societas Mariae Montfortanae
(S.M.M.) är en prästorden grundad för evangelisation och missionsarbete med särskild inriktning på
att befrämia marianskt fromhetsliv, numera särskilt

i den helige Montforts anda. Orden grundades

egentligen rTot av Montfort, men fick sin regel
först 1713. Den tillkom som ett led i Montforts
missionsverksamhet och avsåg att förkunna den absoluta hängivelsen för Kristus genom Maria. 17 t6
bestod orden av två präster och några få lekbröder.
Trots upprepad uppmuntran frän Rom växte brödraskapet långsamt. Två händelser under r8ootalets första hälft kom emellertid ar fä en avgörande
positiv inverkan på rekryteringen. Dels upptäcktes
Montforts Trait€ av en händelse i klosterbiblioteket
i St.-Laurent-sur-Sövre i Vend6e, dels blev Gabriel
Desbayet superior över Montfortanerna och Visdomsdöttrarna. Deshayes, som själv varit med om
att grunda fem kommuniteter för olika ändamåI,
inträdde i S.M.M. på r8zo-talet. När han dog r84r,
hade brödraskapet genomgått en omfattande och
fruktbärande nydaningsprocess. I och med Mont-

forts beatificering 1888 växte nu orden
och har

i

snabbt
dag en rad seminarier och en ganska stor

mission. I Norden finns montfortanpräster på Island
och i Danmark, där man utger tidskriften Ave Maria.
Den tredie >)stora>) montfortanska orden är de

s.k. Gabrielsbröderna, lnstitutam F ratram Instractionis Christianae a Sancto Gabrieh (F.S.G.). Man
har wekat om huruvida Montfort grundade orden
r7o1 och förut nämnde Deshayes reformerade den
r8z r eller om den senare grundade den samma år.

1947 fastnade kyrkan efter en undersökning av
ämnet för det senare alternativet. Fram till 1853
var orden känd som Den Helige Andes Bröder.
Brödernas främsta uppgift är undervisning och man
har numera också en avsevärd specialundervisning,
t. ex. för döva och blinda. Orden har en mängd
skolor spridda över stora delar av världen.

Så sent som 1963 bildades en ny montfortansk
orden, eller rättare ett nyrt systraskap som bygger
på Montforts spiritualitet. Det skedde i Mexico, där
man nu prövar sitt nya apostolat under det något
krångliga namnet Maria, Visdomens Trou döttrar.
Systrarna menar sig ha etr tvåfaldigt apostolat, dels
atr utöva ett fördjupar fromhetsliv i den helige Louis
Marias anda, dels att hjälpa kristna lärarinnor till
ert förd.iupat krister liv.
Den svenska Congregationen Mariadöttrar at den
etangelisAa Mariauägen, som tillhör Svenska Kyrkan,
lever sedan mänga är ett liv i överensstämmelse
med monfortansk spiritualitet, på den evangeliska

Mariavägen: Till Jesus genom Maria. 1
Montfortanpräsrerna har också en så kallad tred je
orden som kallas Brödraskapet Maria, Hjärtanas
Drottning. Anslutningen sker på enklast tänkbara

sätt genom att den som är insatt i montforransk
spiritualitet ocb vill leva därefter, inskrivs i ordensprotokollet.
Den största monrfortanska lekmannaorganisationen, som inte har särskilt mycket att skaffa med
ordensliv, ir Marialegionen, Legio Mariae. Den
grundades av Frank Duff, en ung dublinkatolik,
r 9z r och kom till Norden 1946. Den är ett uttryck
för viljan att leva ut det utomhierarkiska allmdnna
prästadömet. Man vill, genom att verka som pasrorala "stödtrupper> i församlingarna och genom ett
aktivt fromhetsliv, leva Marias liv, i hennes sinnelag
som redskap för Guds vilja. Legionen vill vara ,en
här under Marias ban6r".
Den markanta nedgång i ordensliver som inträffade omkring Vaticanum II, drabbade också montfortanskt ordensliv och Marialegionen. Den attityd

som Montfortanerna i många fall har intagit är
kyrkligt konservativ. Mölligen kommer detta att
verka positivt på nyrekryteringen under den tid som
kommer, den tid som förmodligen kommer att präg-

las av både mystik, romantik och en önskan till
ätergäng till vygga, fasta former.
Montfortanerna ger ur ganska mloga nzariansha
tidskrifter. De mest kända torde vara Queen of All
Hearts, som utges i USA, den spanska Miriam, den
1 Mariadöttrarna, som är den största revangeliska" klosterfamilleo i Sverige, finns ganska ingående beskrivna
i mitt arbete Evangeliskt klosterliv i Sverige, r9j2, s.

rz8-165.
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franska Cahiers Mariales, och de tyskspråkiga Mut-

ter der Kirche och Marianische Korrespondenz. I
Kalundborg i Danmark utges, som ovan nämnts,
tidskriften Ave Maria av danska Montfortaner.
I

nflytande på eften ärlden

Förutom vad som tidigare berörts vad gäller der
levande inflytande på kyrkolivet som den montfortanska spiritualiteten fortfarande förmår, vill jag
nämna ytterligare något. Montfort poängterade den
heligaJungfruns roll som den helige Andes redskap
i världen och som världens Moder och anticiperade
därigenom på sätt och vis Pius XII:s invigning av
hela världen åt Marias obefläckade hiärta t942.
Också påvarna Pius X och Pius XI hade rönt stort
inflytande från Grignion de Montfort.
Eftersom den montfonanska spiritualiteten alltid
har varit omstridd, har den också engagerat människor. Nu har hela den umarianska rörelsen" synts
vara i dalande under en längre tid till förmån för
t. ex. bibelväckelsen, den liturgiska rörelsen och den
tidigare så aktuella sociala väckelsen. Den har över
huvud inte haft något direkt inflytande över Norden
som någon påstått ligger "norr om mariagränsen>.
Månde kommer den nya mystiken och den nya romantiken att vilja annorlunda? Förmodligen finns
här i Norden en utmärkr grogrund för den form
av proteströrelse mot manlighet, kylig dogmatism
och intellektualism som mariaväckelsen alltid varit.
Dogmatiskt kan man påpeka wå fall av montfortanskt inflytande som är vårda att upprrärksammas: r) Maria som retation, som
"länkförbindelse"
mellan ä ena sidan Gud och människa och å andra
sidan människa och Gud. Hon är själva kontaktpunkten i människans gudsförhå,llande (G.

Smith, The Teaching of The Catholic Church,
1962, s. t4). 2) Montfors betoning av den all*qlo ry4dfitqedlingen. I Maria focuseras denna
nådeförmedling på ett särskilt sätt. Den bernhardinska synen är hdr framträdande hos Montfort
(Michael Schmaus, Katholische Dogmatik, 196r,
Bd t, s. +o+).
Rudolf Graber ger i r8:e upplagan av Das Goldene Buch (r958, s. XII ff.) en översiktligframställ-

ning av de invändningar som riktats mot Montfort
och hans lära under modern tid. Vi skall nedan beröra nägra av dessa invändningar.

n6

Det har inte hittills publicerats särskilt

många

monografier över Louis Maria Grignion de Montfort
eller hans verk. En del finns dock, liksom en del
tidskriftslitteratur, men det tycks inte vara helt puraktuella saker. Som en liten kuriositet kan nämnas

att den första biografin över Montfort utkom i
Nantes red,an r7z4 och var författad av J. Grandet (Vie de messire Louis-Marie Grignion de
Montfort).
Montfortans k

sp

iri

ta

a

li tet.

Jagha: gängpä glng hittills i min framställning återkommit till begreppet montfortansk spiritualitet.
Med detta menar jag den livshållning och det andliga

innehåll som driver till denna och som har kommit
till uttryck i Montforts skrifter och i hans efterföljares liv. Man brukar hävda Korset och Jungfru Maria
som huvudkomponenrer i denna spiritualiret. När
fag nu i korthet skall redogöra för detta, föreligger
den oerhörda risk för missuppfattning som ligger
i varje försök till generalisering och systematisering
av nägot som egentligen är generaliseringens och
systematiseringens motsats: mystiken.

Korset är livers väg och Maria är den som visar
människan hur hon skall kunna vandra den. Det
är nog viktigt att poängtera att det marianska inte
är nägot mål i sig, inte är en huvudsak hos Montfort.
Vägen dr det viktigaste, ry Montfort vet sig ha funnit
en säker väg som leder till Kristus. På samma gång
som korset är livets väg, så är Maria den väg som
leder till fullständig Kristus-gemenskap. Mottot för
genom
denna syn, detta livsprogram blir:
"Till Jesus
Marialo Man kan sammanfatta detta program i tre
punkter.

r)Total

åt den heligaJungjfrans ledning.
gårna om detta som en vigning till

öterlåtelse

Montfort talar
"kärlekens

slaverir. De människor som helt ställer

sig under Marias ledning, blir genom hennes nåde-

förmedling förda pä en säker väg som leder till
Kristus. Främsta medlet för hängivelsen till Guds
Moder och uttrycket för gemenskapen med henne
blir naturligwis andakten till henne, främst då
Rosenkransen. Montfort gå,r så långt att han menar,
art föreningen mellan Maria och den troende i bästa
fall är så intensiv, att när den som övedåtit sig
åt Guds Moder uttalar >Maria> säger hon "Gud"
i hans eller hennes ställe. Denna totala överlåtelse
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åt Maria, grundas på två fakta. Hon är de troendes
Moder och hon befinner sig i en omedelbar gudsge-

menskap och känner därmed Guds plan för varie
människoliv. Dessutom verkar hon som nådeförmedlerska och som den helige Andes redskap. Detta
innebär för den som överlåter sig åt Maria en

z) total bängitelse åt Kristas genom Maria. Det
är hängivelsen som är drivfjädern i ett kristet liv.
Genom Marias omedelbara förhållande dll Gud kan
hon på ett särskilt sätt kanalisera denna hängivelse
att den står i överensstämmelse med Guds frälsningsplan. Maria uppenbarar Kristus för människan
och denna kan vara säker på att hängivelsen når målet för sin kärlek: Kristus. Maria leder nämligån sina
barn helt i enlighet med Försynens plan. Maria dr
så den som visar vägen, men hon är ocksä vägen
så

genom att den som överlåtit sig åt Maria också
kommer att inta en
3) nariansk hållning. Det betyder atr den krisrne
mer och mer blir lik Maria i sitt förhållande till
Gud och människorna. Detta innebär, att varje ansats till självupptagenhet med dess ödesdigra konsekvenser måste skalas bort. Siälen förenas med
Maria i den livshållning som är Guds Moders och
som Gamla och Nya testzrmentet vittnar om.
Detta förutsätter en överlåtelse som inte känner
till någon krampaktig slälvförbättrariver utan endast

Marias livshållning, identifikationen med henne
under hennes absoluta ledning.
Somliga har menat att Montforts vägledning till
Kristus-gemenskap genom M afia,är utryck för sentimentalitet och en dålig teologi med en mängd irrationalism och med brist på logik. Man har menat
att han skymmer Kristus genom att sätta Maria

alltför mycket i förgrunden. På de senare in-

vändningarna finns ganska självklara svar från dem
som rgår den evangeliska Maria-vägenr, dem som
använder Montforts livsmönster. Dels, säger de,
är vdgen till Jesus genom Maria inte förnuftets utan
ett uttryck för hiärtats teologi, dels är den en dlup
och innerlig väg, en mystikens väg till Kristus, där

Maria alltid är underordnad Honom och blott ett
redskap som förmedlar nåden och tjänar tron. När
det gåller invändningen att der är ert uttryck för
långt driven sentimentalitet, finns den motsatta uppfattningen att hänvisa dll, den som den franske författarcn L6on Bloy gjort sig till tolk för, nämligen
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att den montfortanska läran skulle vara en lagpeda-

gogik. John Henry Newman ansäg f. ö. på sin tid
den montfortanska spritualiteten , alltför fransko.
Montfort är heit övertygad om att han i sin Trait6
om Maria har något helt nytt att komma med, att
det är en betydelsefull hemlighet som han inviger
sina läsare i. Möjligen kan man framställa denna
hemlighet under wå aspekter. Först den inre andakt
som är så grundläggande för gemenskaps-

till Maria

livet med henne och identifikationen med henne.

Denna kan i viss mån utformas efter vars och ens
personliga läggnlng, och var och en förstår den ut-

ifrån det andliga stadium på vilket han eller hon
befinner sig. Den andra aspekten skulle då vara de
praktiska psykologiska och asketiska anvisningar
han ger för hur man inrättar ett marianskt vardagsliv.
Eftersom Montfort oupphörligen framställer Maria
som den lätta, snabba och säkra vägen rill Kristus,
kan hans programmatiska levnadsregel, hans hemlighet, sammanfattas i orden: ett liv
"genom, med,
i och för> Maria.

Montfortantk spiritulitet i Vaticanam Il
I marianska kretsar vill man gärna se en fortsättning
av den montfortanska andan genom Andra Vaticankonciliet, särskilt då i Konstirutionen om Kyrkan

(VIII 6o, 6r och 6z). Detta

anser man vara en

resum6 av Montforts grundtankar om Guds Moder
och hans motiv för andakten till henne. Man menar

vidare, att den montfortanska spiritualiteten är en
utmärkr väg till interpretation av den vatikanska mariologin och också ett sätt att göra det möjligt att
omsätta den i praktiken. t Her erfarer vi igen',
skriver p. R. Charest, S.M.M., ovorledes det for
kirkemodet er magtpåliggende at fremme de an*
dagtsformer, som på en mere sikker og fuldkommen
mäde fwer de troende til Kristus. Der er konciliets
måde at sige: Til Jesus ved Maria" (Ave Maria,
Kalundborg, 6lr97z, s. r63).
Det har ofta framhållirs att Marias roll i frälsningshistorien efcer Vaticanum II skulle vara pL vdg att
trappas ned. Detta förnekas intensivt av marianska
och montfortanska kretsar. I publikarioner och tidskrifter lägger man sig därföt vinn om att genom
analogier i Montforts skrifter visa att dessa är helt
kongeniala med kyrkoläran. Man utför också ett
kulturhistoriskt ganska värdefullt arbete genom att
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man publicerar och kommenterar så gott som allt
som skrivs och sågs från ansvarigt kyrkligt håll angående marialåran, även detta primärt i informativt
och apologetiskt syfte.

Sun-Erih Brodd

\$/aldemar Hammenhög in memoriam
Den r november t97 z avled i Stockholm författaren
Waldemar Hammenhög efter flera års betungande
sjukdomar, som likväl inte förmått klavbinda hans
liksom medfödda och allt mer uppodlade håg och

årdighet till skönlitterär verksamhet.

Hans
bortgång skedde på den dag kyrkan sedan gammalt
firar som allhelgonadagen, det vill säga som årligt
minne även av tallösa okända och onämnda heliga
- en passande dödsdag för honom, som i sina 4z
böcker framstår som de små och anonyma ,helgonens" försvarare och förespråkare, och som siälv
alltid ville anses som "bara en ur leden", "en katolsk
medelmåtta".
Åtskilliga gånger har vi här i Credo uppmärksammat och värdesatt hans frodiga, originella författarskap och vi har haft glädjen att sedan 1955 råkna
honom som medarbetare. Visst framträdde han ofta
som en stridens man, någon gång som en till synes
omedgörJig eller till och med oresonlig förFåktare
av vad han själv ansåg som rättvist och rimligt. I
sina egna ögon var han emellertid snarare en stridsman, alltid beredd att ställa upp vid den kämpande
kyrkans sida och att rakt fram säga sanningen när
andra ville dra sig undan striden. "Det är en stridsartikel", skriver han vid ett sådant tillfålle i ett brev
till Credos redaktör (8.g.rgsl), "avsedd att visa att
i varie fall inte jag har lust att snällt tiga och falla
undan hur länge som helstl Det är väl en temperamentssak . . .> I ett tidigare brev (26.t.1957) hade

han skrivit: "Personliga gliringar för deras egen
skull - usch! Men ännu har jag aldrig varit med

om att en id6, en filosofi osv. försvarar sig själv;
om Ni förstår hur jag menar? Någon mäxe föra
fram id6n, gä till angrepp eller försvara, perstnligen . .. Upp på barrikaderna! Kom an! Inga
gliringar och inget krypskytte! Hurra, vad jag är

bra...,

\(aldemar Hammenhög ansåg sig för all del inte
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som martyr, när han blev häftigt angripen.
"Själv
har iag inte brytt mig allt för mycket om kritiker",
sade han i en intervju f& Katohk Kyrkotidning (t97 z
nr r5), "huvudsaken var att folk ville läsa mina
böcker". Trots all kroppslig invaliditet och psykisk
påfrestning bevarade han sin humor och modet att

vara sig sfälv. ,Och inte har iag", forrsätter han
intervjun, "haft ambitionen att konkurrera med
andra författare heller. Till att börja med hade jag
nog litet mindervärdighetskomplex och tyckte att
de andra var mera bildade än jag. Men det passar
inte min stil att verka 'fin'. Förresten år jag inte
säker på att det är riktigt alltid att vara 'fin'. Skall
iag beskriva en miljö så mäste jaghällanig till verkligheten och den är inte alltid så salongsbetonad . . .
Det är inte rätt att fordra att man som katolik
skall släta över verkligheten med låtsad fromhet."
Och till denna verklighet hörde för Waldemar Hammenhög obetingat även ondskans makt. "Man kan
saga att det var djävulens uppgifr aft föra mig till
Gud - och han hade rätt jobbigt med det. Men

i

i sista hand är djävulen bara en parentes av rättfårdigheten.n - I de heligas samfund finns utrymme även

för medlemmar med lValdemar Hammenhögs profi1.

Josef Gerlach SJ

Metafysiken kommer tillbaka
Jaghar framför mig två var på sitt sätt ganska märkliskrifter. Den ena är en religionsfilosofisk analys,

ga

strikt vetenskapligt genomförd men ändå med ett
uppenbarr personligt e^gagemang, och förfartad av
biskopen i Visby Olof Herrlin. Den bär titeln >Fem
punkter om metafysik och rron och ingår i etr större
verk, "Opuscula ecclesiastica" Uppsala r972. Den
andra ar ett srörre arbete på r88 sidor, utgiven på
Bokförlaget Pro Veritate rgTz.Titeln är oHzn roär'JAG ÄR'. En bok om Guds existensn, författad
av Gunnar Rosendal, mest känd som Fader Gunnar,

tidigare kyrkoherde i Osby. Den är, som nästan
alla av Fader Gunnars böcker, på en gång en bekännelsebok - ett stycke siälvbiografi - och meditarioner - snarare än analyser - om grundläggande religionsfilosofiska och teologiska frågor. Innehåller går
långt utöver vad titeln anger.

Perspektia

Olof Herrlin har en massiv lärdom att stödia
på. Han har dessutom en

sig

litterär framstållningskonst

som gör hans böcker inte bara läsvärda utan även
läsbara. Han disputerade först på en teologisk avhandling, Sensus communis, vid Lunds universitet.
Det är en fin, lärd studie i rToo-talets teologi. Eftersom iag hade förmånen att vara opponent vid disputationen penetrerade jag den grundligt. Men - avhandlingen stod inte helt i samklang med den då
härskande lundateologin och någon docentur kunde

inte komma ifrlga. Det vittnar gott om Herrlins
både intellektueila kapacitet och energi att han
endast tre år efter händelsen i Lund disputerar i
filosofi vid Uppsala universitet och där utses till
docent i religionsfilosofi vid den filosofiska fakulteten. (Herrlin hade större tur än jag. Trots både docentbetyg och stöd av all filosofisk sakkunskap som
studerade min avhandling, fick lag inte docentur
i Göteborg. Jag hade oturen att som motståndare
få en professor i djuphavsforskning, som av familjeskäl till varie pris ville förhindra att någon >utomstående> kom i närheten av lärostolen . . .)
Herrlin tar först upp åskådningar som låter universum vara en inom sig själv sluten enhet, där till
sist all mening och varje målbestämning är meningslösa frågor.
"Endast inom ramen av dessa sanningar,
endast på den orubbliga hopplöshetens fasta grund
kan själens boning hädanefter utan risk uppföras"
(Bertrand Russel). Mot denna
filo"hopplöshetens
sofi" ställer sedan Herrlin dels vissa moderna naturforskares öppenhet för också metafysiska spörsmåI,
dels en gudstankens metafysik.
Det är päfallande hur särskilt fysiker och astrono-

mer mer och mer fjfurnar sig från den russelska
hopplöshetens filosofi. Nobelpristagaren Heisenberg kan renr av i sitt arbete "Der Teil und das
Ganze, tillsammans med en annan nobelpristagare

stilla frägan: "Tror du på en personlig gud?"

Svaret blir * förvånande nog för en svensk läsare
- ja. Att Heisenbergs bok inte kommit att diskuteras i vårt land är kanske förklarligt.
Herdin sammanfattar sina överväganden rörande vad modern naturvetenskap har att s^ga genom
att hänvisa till Edinburghfilosofen A. E. Taylor:
>Slutsatsen blir att antingen är de principer som
inspirerar och leder allt forskningsarbete siälva en
illusion, eller måste naturen vara betingad av en

realitet utanför dess egna serier, en som verkligen
äger sin och alltings förklaring i sig slälv, mysteriös
och mättad med rationalitet på en och samma gång.
Ett rike som icke är av denna världen, men till vilket
allt erfarbart står i en ofrånkomlig relation." Vad
Taylor skrev för åtskilliga år sedan har under senare

tid endast mer och mer bekräftats.
Så kommer förf. in på en filosofisk analys av
existentfrågan som den avgörande. Att här föreligger
betydande svårigheter är uppenbart. >Existens är,
uttryckte det, ett'transcendentalt' begrepp, passerande varje kategori, genus
som skolastikerna ibland

och species, sammanfattande, genomträngande och
uppbärande allt.u
Från skepticistiskt håll inom filosofin har man
velat avfårda hela problematiken rörande existensen
som ett skenproblem. Antingen så att man ansett
att spekulationerna kring verbet ,rvara, endast är
meningslösa mystifikationer. Eller så att existens kan
reduceras till rent tillfälliga sakförhå'llanden. När
man utesluter frägan
"vafför" och kausaliteten från
den tillåtna filosofiska spekulationen blir begreppet
existens meningslöst.
Å andra sidan, om man - också av vetenskapligt
tvingande skäl - inte kan gå förbi kausalitetsbegreppet, är man inne på en väg som dll sist leder till
Gudsbegreppet. I den skolastiska filosofin har de
s. k. Gudsbegreppen till sist ingen annan innebörd
än den ofrånkomliga kausliatetsfrågans besvarande
genom en hänvisning till de faktiska kausaliteternas
förekomst.

Astronomen och fysikern Arvid Ljunghall har i

sin bok Evolution eller skapelse tagit upp dessa
frågor till övervägande. Han har en bred naturyetenskaplig spekulation bakom sig, när han ställer
fråryan: rrKan man vara medveten om världens och
sin egen existens och likväl vara en gudsförnekare?"
Herrlin precis erar ffiryan pä föl jande sätt:
"Frågan
om Guds existens måste förbindas med frägan om
uppkomst och bestånd av all f& oss konstarerbar,
objektiv, utforskbar realitet. Perspektivet är öppet
"
såväl mot makrokosmos som mikrokosmos. Ingen
forskare kan komma förbi kausaliteten - och
därmed ytterst och sist gudstanken. Paulus uttrycker
detta så: >Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd genom honom' (Kol r: r7).

,Han, - inte >det,, En kausalitet

som samtidigt
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är en målinriktning kan inte undgå detta ,han, personbegreppet. Det är inte ett teologiskt påhitt.
Man möter det i våra dagar huvudsakligen i naturvetenskapliga kretsar.
Därmed ar man inne i en närmare bestämning
av gudstanken - på en gäng imnzanent och

Vore Gud blott immanent vore han
identisk med världsalltet - en i sig sluten enhet.
Och därmed vore frågan om målinriktningen i ett
skeende meningslös. En avsikt, en ledande tanke
Men skall denne ,nåmåste ju tänkas av
"någon'.
gon, på en gång vara immanent och transcendent
- uppenbarar han sig i skeendenas sammanhang
och mälinriktning - men samtidigt är någonting
utöver skeendet, rymmer han i sig nägot mysteriöst, oåtkomligt. >Det är den ouppnåelige Guden
vi inte kan vara utan.> Herrlin fortsätter: "Han är
både oundviklig och ogripbar. Gudsfrågan, säger
den franske nythomisten Sertillanges, leder oss till
detta: att förstå ofränkomligheten av honom som
veta att det finns en Ovetbar,
inre kan förstås,
^tt
att definiera behovet av den Odefinierbare, att med
ett mysterium söka förklara det som utan mysteriet
skulle vara absurt.,
Herrlin är män om art framhålla art ,,mysterieto
inte innebär en irrationell eller paradoxal tolkning
utan är en intellektuell optimism. Endast tankelittian vägrar att befatta sig med problematikens
två poler. Antingen så att man awisar gudstanken
- eller så att man flyr in i en from sentimentalitet.
Den intellektuellt redlige kan inte upphöra att oroas
av tvåfalden - den uppenbara och den fördolde
Guden, att i en intellektuell meditation hålla dem
transcendent.

samman.
Jag hyser beundran för Visbybiskopens mod att

iust

i

vår tid och

i

den svenska kulturmiljön

på

allvar ta upp frågan om metafysik och tro. Att ,'tro,
kan ju vara tillåtet. Att vara agnostiker är berömvärt'
Men att hålla samman intellektualiteten och meditationen inför mysteriet - det är något farligt. Herrlin
har nägratänkvärda ord att säga om just den dagsaktuella situationen i vårt land: "I årtionden har en
skur av begabbelser, förlöjliganden och smädeord
sköljt över dem som bekänt sig till en religiös livssyn
och sökt motivera sin övertygelse, en kampanj som

i

skriftställeri och massmedia anförts av personer
betecknade som kulturpersonligheter, ibland även

r8o

till smakdomare, genier och snillen.
Gudstrons resistens, trots allt, mot detta psykiska
och verbala tryck är anmärkningsvärd, ibland nästan
utropade

paradoxal.,
Jaghar på ett ytterst summariskt sätt kunnat referera innehållet i Herrlins uppsats. Den rymmer så

mycket av skarpsinnig analys och prakdsk tilllämpning av denna på det personliga planet att den
vore värd en vidare spridning. Om den kunde utges
som särtryck och förses med en utförlig studieplan
skulle den kunna läggas som grund för grupparbete
i studiecirklar. Jag hoppas att detta skall kunna realiseras.

Gunnar Rosendals bok nHan som är JÄG ÄR''
ger oss Fader Gunnar i helfigur från första sidan
till den sista. Den börjar med eu >>preludium> hämtat
från
Dei", d,et tusculum
"Krönikebok för Gratia

utanför Kristianstad, dit han dragit sig tillbaka sedan
han lämnade kyrkoherdetjänsten i Osby. Anslaget
är så typiskt för Fader Gunnar, att det måste citeras:
" . . . Kvällen, som är midsommarafton, är sen, tyst,
vindlös. Llus flödar över cypresserna kring dammen
i min trädgård och över den klart gröna gråsmattan.
Varmt rött ljus fyller, dämpat, mitt sovrum, den
mognade granpanelen försmälter i röda fårgskiftningar. Solitudo. O beata solidato! GUD, verka i mig
vad du vill havagjort. Jagtror ej jag kan. F ö r I å t

Herre iagtror, hjälp min otro! . . .'
Avslutningen it ett >plstlildiumrr, som har beteckningen ,Guds stränga och ljusa majestät". Det
böriar med en naturbeskrivning: "Molnet vilade

-

över de flacka, långsträckta strandängarna. Hotande,
tyst, hemlighetsfullt skräckinjagarde, stod det som
en oformlig svart mur . . . "Allt var mörk, ofattbart
"
skrämmande, fasansfull rystnad. Utan ett liud. I
evigheters evighet., Sedan övergår postludierna i
apokalyptiska bilder och röster som talar. Är det
Uppenbarelseboken eller Birgittas revelationes som
utgjort förebilderna?
Fader Gunnar har haft en icke ringa betydelse
för utvecklingen inom den svenska kristenheten.
Förnyelsen inom det liturgiska livet och särskilt nattvardsfrekvensens starka ökning har i många avseen-

den inspirerats från Osby. Ingen präst

i

svenska

kyrkan kunde förr ens tänka sig mö jligheten av daglig
mässa - men det realiserades i Osby. Sakiistian

till ett litet, liturgiskt tilltalande kapell
St Perri kapell. Där firades de stilla mässorna
pL vardagarna. Där lästes de dagliga, tidebönerna.
gjordes om

-

Pä en vägg hängde evighetslampan, som uwisade
den plats där de invigda oblaterna förvarades. Den
var samtidigt en bekännelse till realpresensen - förvissningen om att Kristus verkligen är närvarande.

Från protestantiskt håll väckte det oro. Den lutherska nattvardsläran har endast plats för Kristi närvaro >in acru> "i handlingen" - icke ett förblivan-

de av denna sedan gudstjänsten är avslutad. Särskilt
aktuell blir iu denna fräga beträffande vinet, som
konsekrerats. Kan man hälla ut det som blir över?

Under min högkyrkliga period, rår jag ännu var
präst i svenska kyrkan, men var övertygad om Kristi
närvaro i nattvarden - inte bara under
"handlandet"
- oroade det mig, ndr jag såg att vaktmästaren tog

hand om kalken efter varje duklag och hällde ut
det vin som blev över. Av samma anledning såg
jag med stor skepsis på särkalkarna. Min väg förde
mig också - med en viss inre följdriktighet - rill
den katolska kyrkan. Fader Gunnar hade säkerligen
samma uppfattning som iag - därom vittnade den
lampan", därom vittnade också att han var
"röda
synnerligen mån om att det vin som blev över vid
varje natwardsgång omsorgsfullt förtärdes av prästen.

Fader Gunnar gick sin egen väg - modigt och
hängivet. Han tyckte om att chockera. Han hittade
på en prästdräkt, som förvillande liknade den katolska eller anglikanska. Det väckte stor uppståndelse att prästrocken var nästan fotsid - alldeles som
Jesper Svedbergs - och Fader Gunnarmåste besöka
biskopen i Lund för att inför sin överordnade svara
för sitt tilltag. Efter ingående diskussioner kom man
överens om att därest prästrocken förkortades så
och sä många centimeter kunde den tillåtas. Fader
Gunnars sidenkalott väckte också farhågor. Han försvarade sig med:
"Inte catholicismus utan reumatismus är anledning att jag bär den. Frågan kvarstod
"
emellenid hos de wehågsna hur den tunna kalotten
kunde skydda mot reumatism .. . Biskop Rodhes
pastorala klokhet skyddade emellertid den originelle men nitiske kyrkoherden mot såväl ämbetsbrödernas farhågor som ideliga angrepp i pressen. Värre

blev det under de wå föllande stiftscheferna. r954
ställdes han under sin konuaktsprosts uppsikt under

ett år. >Efter detta års urgång, skulle jag fä besked
om vilket öde man ville beskära mig", skriver Fader
Gunnar i den nu aktuella boken. Anledningen var
att han i sin kyrka låtit en medlem av den svenska
kyrkan avlÄsra nunnelöftena. "Det blev en fruktansvärd uppsråndelse i hela landet, alla tidningar
blev uppskärrade, med nägrafä minnesvärda undantag, som jag alkiämt tänker på med stor respekt."

Denna händelse fick emellertid betydelse för
Fader Gunnars vidare verksamhet och utveckling.
Han inbjöds av en folkhögskolerektor att hålla en
serie föreläsningar kring ämnet >lntellektuell kristendomo. Detta var upprinnelsen till den bok, som
nu anmäles. "Nu är det länge sedan detta hände,
men jag har alltsammans i klart minne. Och nu har
iag länge levat under trycket av ett inre wång, ett
ofrånkomligt imperativ: 'Du skall skriva en bok om
Guds existens och den kristna trons intellektuella
hederiighet'. "
Hur skall man kunna skriva om denna originella
bok? Den är en blandning av intellektuella överväganden och religiösa meditationer. Den är långa
stycken lik en väckelsepredikan, som varit Fader
Gunnars styrka. Man finner ett myller av förfanare
- teologiska, filosofiska, skönlitterära - som anföres, stundom analyseras. Det är inte bara ett försök
att motivera övertygelsen om Guds existens utan
dessutom ,Grunddragen af den christeliga trosläran". Kapitelrubrikerna anger detta: "Preludium. -

Theologia naturalis.

-

Theologia revelationis.

-

Tron. - Huru sker det? - Postludium."
De många latinska och engelska citaten bör inte
avskräcka en i dessa språk mer eller mindre kunnig
läsare, eftersom de mestadels översättes. Stundom
litet slarvigt. Jag blev litet oroad av en översätrning,

tryckts med versaler och därför omedelbart drog till sig uppmärksamheten. Det är Etienne
s. 23, som

Gilson, som år stå som ansvarig för följande påstäende : > Gud skall i cke framställas som en u t ens kap li g
nöjlighet men som en metaflsish nö&,ändighet,. Är
inte Gud en ,vetenskaplig möllighet" - då måste
han väl v^ra en
Kan
"verenskaplig omöjlighet>.
detta vara thomisten Gilsons mening? Läser man
den engelska texten blir emellertid meningen en
annan;
has not to be posited as a scientific
e

"God

probability but as a metaphysical necessity".

"Probabi-

r8r

lity" betyder snarare "sannolikhet". Det ger hela
citatet en annan innebörd. Dessutom har oftast
oscientific" i engelskan betydelsen av >>naturvetenskaplign. Meningen måste väl vara den att man inte
får stanna vid utlämnandet av frägan om Guds existens enbart åt en onaturvetenskaplig sannolikhet".
Det vore en väl bräcklig grundval för gudstron. Det
är emellertid en helt annan sak än att påstä att Gud
nicke är en vetenskaplig möjlighet".
Detta är särskilt anmärkningsvärt efrersom förf.
låter detta citat vara "en underbart klar utsaga, en
maxim i stenstil, som ger själva den grundval, som
hela denna (Gilsons) bok vilar på> (s. 23). Man må
emellertid bortse från sådana inadvertenser. Även
Homeros må tillåtas att stundom slumra.

Jag

vill utan förbehåll

rekommendera Fader

Gunnars bok till ivrigt studium och allvarlig begrundan. Den har genom sin hänförelse - stundom litet
påfrestande - och sitt ständiga sökande efter intel-

i en tid när en >social
kristendom" stundom får stå isolerad, utan de teologiska grundvalarna, och när hänförelsen får bli sig
siälv nog som ofta synes vara fallet i den s. k. Jesuslektuell klarhet en uppgift

rörelsen.
Lecltard Johanneston

Jul i det heliga Rysslandl

Om man som pilgrim fårdas till det heliga Ryssland,
till det Tredje Rom, är man inte längre densamma
vid återkomsten. Ryssland förvandlar, gör oss till
en annan, får oss att inse att vi vid en andlig jämförelse befinner oss i en obetydlig börlan.
Måhända förefaller tanken att det heliga Ryssland
skulle bestå idag, i sovjetstaten, i den monolitiska
maktstrukturen, som en absurditet eller en romantisk föreställning hos verklighetsfrämmande bysantinologer.
Redan i Leningrad, vid Nevas stränder, känner
man av den hemliga berusning som mötet med våldsam, omåttlig skönhet ger. De röda knippen av ba-

n6r, som

likt

spridda blomblad kantar broar och

lyktor darrande i den kraftiga vinden, talar eft
känslospråk, som för tanken till de kaskader av
blod som flutit till frihetens värn vid dessa broar
genom seklerna. Mot dem lyser Rastrellis upphöjt
oberörda klassicistiska gatufasader till synes oänd-

t8z

liga i sin utsiräckning. Åsynetr av de röda fanorna
river upp något i själen. Man lyckas inte tolka
känslan. Är det verkligen som frihetens symbol

de skälver i vinddraget inför
sovi etrepublikernas bildande

5o-å,rsfirandet av

?

I det stolta Alexander Newskiklostret vid Newskiprospektens ena ända har tiden stått stilla. Vinden
sliter envetet i lösa takpannor och tomma fönsterkarmar. På takrännorna flockar ivriga, välgödda
ryska duvor. Tystnaden råder i den egendomliga
kyrkogården, där Dosto jevski vilar. Munkarna tycks
brådstörtat ha lämnat sitt kloster, men kanske blott
för en tid.
Peter den stores mäktiga ande vilar tung över
staden, trots att husen bär smaklösa kolossalporträtt av Lenin i talargest. Under St. Peter-Paulsfåstningens höga guldspira, som triumferande pe-

kar mot himlen, vilar alla tsarer och

tsarissor,

framför den mäktiga förgyllda barockikonostasen.
Floden Neva flyter bred, mörk och stark. Vid dess
kajer kan man drömma under halvmånen eller lyssna
till vågornas viskande berättelse om stadens heroiska kamp i det förflutna.
Guds Moder av Kazan-katedralen bär en devis
i guld för religion och ateismr.
"Museum
Att Moskva är en helig stad förnimmer man redan
när planet tar mark på flygplatsen.
Mötet med de välkända mästerverken i Tetriakovgalleriet griper och lyfter. I stadens klostergårdar
vilar en öm, vemodig stämning av rening och förklaring. Där har så länge så många heliga människor
levt och bedit att spåren ännu är outplånliga. Själva
klostermuren i Spaso Androinikovklosrret griper
kring det avskilda området som en smekning. Där

förvaras nägra av Andrej Rublievs och Dionysijs
mästerverk. Bland besökarna råder tyst stillhet, väntan.

Att

besöka Kreml

är en stor

smärta. Dessa

smycken av rysk kyrkoarkitektur, de mest andliga
sådana som någonsin skapats, och som varit Moskvas
puls, sråLr blottade, avklädda, förvandlade till museiföremåI. Inför så mycken skönhet, så mycken påtaglig himmelsk verklighet, som inte får användas till
Guds ära, bara betraktas, krymper hjärtat av ångest.
I den kejserliga skrudkammaren beskriver en sov-

! Jul

firas enligt iulianska kalendern

6 ianuafi

ietisk fåkunnig guide patenan och asterisken (den
stiärna som skyddande läggs över det konsekrerade brödet) som ett ovanligt stort saltkar, använt vid
tsarernas gästabud. Hit får man enbart tillträde om
man bildar en grupp, enskilda människor räknas
inte. Utanför svänger arm6polisen hotfullt sin batong, och visslar ihållande med sin pipa, så fort någon

beträder trottoarerna

i en enligt

hans mening

frihet.

opassande

Under j ulnatten fylls patriarkatets Epifanikatedral

till bristningsgränsen av stående, andäktigt sjungande troende. Alla äldrar, alla sorters människor.
fyller kupolerna och stiger som rökelse mot
himlen. Här är det heliga Ryssland mitt i sovietstaten plötsligt levande och påträngande. I människorSången

nas lysande ögon,

i deras strupar, i prästernas gester,

i de gamla gummornas

ivriga huvudböjningar och

korstecken. Ingen gudstjänstfirande skara har någonsin tett sig sä förklarad. Ingen fulhögtid har någonsin firats med större allvar ån i det heliga
Ryssland

i

nådens är

r973.

Ebsabeth

piltz

En japanska spränger gettot
I en tid då folken i västerlandet öppnat sig för
varandra och håller pä arr bygga broar till varandra, upptäcker även japanerna att en nationell
ö-existens inte längre kan försvaras. Den begränsar horisonten. Den hindrar nationen att fylla sin
uppgift i folkens och världsdelarnas gemenskap.
Faktiskt lever Japan alltjämt i en viss isolering.
Japanerna har fortfarande svårt att förstå främ-

mande folk och att lära sig främmande språk.
Men klara tecken tyder pä att Japan vill komma
ut ur sin avskildhet. Japansk tv startade i våras
en serie informationsprogram och började presentera de japaner som var de första att knyta förbindelser utät. Bland annat skildrades flickan Mitsuko Aoyama och hennes märkliga levnadsöden.
Mitsuko härstammade ur mycket enkla förhåillanden. Men hon fick gif:a sig med greve Heinrich
von Coudenhove-Kalergi som tillhörde en gammal österrikisk adelsfamili. Tvä av hennes siu
barn blev bekanra världen över. Sonen Richard
(död rqZz) blev grundaren av Paneuropa-rörelsen. Dortern Ida (död r97r) var en av sin generations ledande katolska författarinnor. (Credos

läsare har mört henne under namnet Ida Görres.)

oliv uran gränser>, sä Läter titeln på den tvpjäs som framställde Mitsukos sagolika liv. Heinrich von Coudenhove, dä zz är gammal, hade iust

kommit som nybakad österrikisk diplomat till
Tokyo, då hans häst halkade omkull på isen och
kastade av honom. Den då t9-ärtga Mitsuko skyn-

till hjälp och lät den sårade unge diplomaten bäras till sina föräldrars närliggande hem för
att sköta honom. Ett par veckor senare ingicks
dade

äktenskapet.

Greven hade goda skäl för sin brådska. Som
ung officer hade han i Wien lärt känna en fransk
studentska i musik och bundit sig vid henne. Men
hans far hade obönhörligen satt sig emot ett äktenskap med en ofrälse. Den olyckliga fransyskan
begick s jälvmord framför sin älskades fönster.
Förbindelsen med den fapanskä flickan mötte ett
ännu mera deciderat motstånd. Skillnaderna var
ju ännu större. Både stånd, ras, språk och religion
var olika. Greven var medveten om att han äventyrade sin karriär som diplomat. Ändä vägade
han ta steget. Vad som avsevärt minskade farhågorna var att Mitsuko ville dela hans katolska tro.
Greve Heinrich var en utomordentlig personlighet. Chockerad över sin utvaldas s jälvmord

ville han till en början bli missionär i främmande
länder. Under hela hans liv spelade trosövertygelsen för honom en framstående roll. I Tokyo
läste han under ledning av lärda bonzer de buddhistiska sutrorna. Han diskuterade med sina lärare de härfina skillnaderna mellan de olika buddhistiska sekternas läror och befrämjade en bud-

dhistisk "ekumenik". Han var djupr imponerad
av buddhisternas syn på medlidandet. Liknande
id6er fann han hos Schopenhauer och hos Tolstoj. Han avböjde att duellera, avstod från sin
officerskarriär och gick så långt att han förbjöd
jakten inom sina domäner. Han dog tidigt.

Grevinnan Matsuko visade sig vara en kvinna
med extraordinära egenskaper. Trots sin enkla
börd växte hon helt in i sina uppgifter, först som
medlem av en adlig famili och som diplomatfru,
senare som änka. Sitt hemland återsåg hon aldrig.

Men hon var mån om att bevara sitt japanska
kulturarv. Hennes biografi är omtyckt bland
många iapanska kvinnor.

Thomas Immoos

r83
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ttr0ilfrid Harrington O. P: Tbe Path of
Biblical Theologl. Gill and Macmillan, Dublin rqz3,
+18 s., f4,l;.
\Xlilfrid Harrington ger en detalierad överblick över
den moderna bibelteologins våg frän rToo- och
rSoo-talen till våra dagar. Han är väl rustad för att
fylla den uppgift han ställt sig. Han förenar omfattande lärdom med en klar syn på den bibliska teologins principiella målsättning. De enskilda bibliska författarna har var sin egen teologiska grundsyn. Bibelteologin måste alltså bygga en övergripande syntes som rymmer de olika ,teologieru som
mörs i Bibeln. Den måste stödja sig på texten och
dess bokstavliga mening för att på den grunden sätta
in texten i trons sammanhang. Det är detta som
bildar ledråden i bokens fyra kapitel: gammaltestamentlig teologi, nytestamentlig teologi, bibelteologi

i allmänhet, metodfrågor.
Fasrän boken framför allt vill redogöra för vad
bibelteologin

-

den katolska och den icke-katolska

har presterar är författaren inte rädd for att inlåta
sig på intrikata principproblem. En kritisk fråga kan

-

här inte undertryckas. Är Wilfrid Harrington,

då

han behandlar exegetikens och läroämbetets ömsesidiga förhållande, tillräckligt medveten om att varie

tets teologi. Vida kretsar av både fackmän

och

lekmän blev därvid förvånade. Ett av ekumenikens
smärtsammaste problem behandlas så att säga med

vänster hand. Någon väsentlig skillnad i ämbetstolkningen påstås inte längre föreligga mellan Wittenberg och Rom. Så mycket tydligare framträder
vikten av det vetenskapliga arbete som Josef Hainz
publicerade ett par månader tidigare. Han behandlar
författningsformerna i de paulinska församlingarna
och granskar fornkyrkans ämbetsteoligi. I en noggrann, kritisk undersökning genomgår han de paulinska breven för att fa klarhet över Pauli syn på
ämbetets uppgift och funktion. Resultatet är: Paulus
räknar med olika former av kyrklig författning. Församlingarnas strukturer var i stor utsträckning bestämdagenom de skiftande lokala situatione rna.Här-

vidlag sätter Paulus,

i

enlighet med sin maxim att

obokstaven dödar, men anden gör levande, (z Kor
3:61 scörre värde på ämbetsbärarnas levande tro
än på deras yttre funktion i kyrkan.
Josef Hainz intar en fri hållning gentemot traditionella uppfattningar. Och vad som är ännu mera
förtjänstfullt: han låter sig inte päverkas av dagens
modeströmningar. Hans bok fortjänar en central
plats i den ekumeniska dialogen.
mr

rext, även den bibliska, är semantiskt öppen? Tar
han hänsyn till att varje ordsvit såsom text är flertydig? Försåvitt exegetiken är sysselsatt med att tolka
de bibliska texterna kan den alltså inte göra anspråk

H

pä att ha sista ordet. Den definitiva preciseringen
av textens mening kan - om överhuvudtaget endast hämtas ur den levande gemenskap som har
uttalat sig i texten. När det gåller Bibeln kan alltså

3:e uppl. Kyrkliga Förbundets Bokförlag, Varberg
197r, s. 63 s., ca-pris kr 6: 5o. - A I f o n s
Deissler: Die Grundbotscbaft du Alten
Testamentes. Herder, Freiburg Basel Wien r972,

endast den levande kyrkan - med läroämbetet som
sin garantiinstans - ge texten dess entydighet.

Tyvdrr saknas register.

IV. K,

J o s e f H a i n z: Ekklesia. Strukturenpaulinischer
Gemeinde-Theologie und Gemeinde-Ordnung.

Friedrich Pustet, Regensburg 1972, 4oo s., DM
62,,-.

I början av detta är ftamlad,e en grupp lutherska
och katolska teologer i Tyskland och en liknande
grupp i Frankrike sina ställningstaganden till iimber8+

ugo Od eb e r g: Kristas i Gamla

tertanuentet.

fi6 s., DM r4,8o. - Benedikt Otzen,
Hans Gottlieb og Knud Jeppesen:

i Det gamle Testanente. G. E. C. Gads Forlag,
Ksbenhavn r973, r84 s., Dkr 4r'.40.

Myter

Gamla testamentet har under de senaste årtiondena

tilldragit sig ett växande intresse. Exegetikens teologiska utvidgning har öppnat både vetenskapsmännens och en bildad allmänhets ögon för det gammaltestamentliga budskapets djupare mening. Det är ju
människans storhet och hennes begränsning, hennes livsvilja och hennes öde som de gammaltestamentliga författarna var och en på sitt sätt behand-

Litteratur

lar. Den gammaltestamentliga boksamlingen är ett
mänskligt dokument av enastäende slag.
De här anmälda boknyheterna vänder sig till en
bibelintresserad allmänhet. Hugo Odeberg klargör
att Gamla testamentet visar utöver sig självt. Dess
fulla mening uppenbarar sig i Kristus. Alfons Deiss-

ler visar en hos äldre exegeter sällsynt förståelse
för att Gamla testamenret inte kan innestängas i
teologins och den kristna trons hägn. Tvärtom hör
det till världslitteraturens ledande verk. Skillnaden
mellan profant och religiöst låter sig inte upprätthållas inför en så storartad litteratur. Benedikt Otzens,
Hans T. Gottliebs och Knud Jeppesens bok pekar

i samma riktning. En myt vill åskådliggöra vad människan eljest endast anar. En boksamling som såsom Gamla testamentet - vill röra människans
df up kan alltså inte undvara myter.
,nr
e f Th e e u we s: Joltannet at Korset, mysliher, diktare, reformator. Proprius förlag, Stockholm
r972, 169 s., ca-pris kr r7: 5o.

Jos

Äntlgen! vill man uuopa av glädie när man ser
lilla, behändiga och med silverglänsande
omslag utstyrda bok. Det var ett riktigt grepp från
förlagets sida att ge ut boken i pocketformat och
denna

förbilliga dess pris genom attläta den tryckas i Finland. Då bortser rnan gärna frän de femton tryckfel
och nägra andra typografiska maiörer som drabbat
den. Språket är friskt och levande, och sävälföfiattaren, förre kyrkoherden Josef Theeuwes, redan
välkänd genom sin biografi över den heligaTeresa av

Jesus, som dominikansystern Catharina Broom€,
som granskat hans manuskript, förtiänar en extra
eloge i detta avseende. Språkbehandlingen är dess
mer berömvärd, som vissa avsnitt, i synnerhet citat
att översätta, torde ha skaffat dem ej ringa vedermödor. En facköversättare vet oog av erfarenhet vad
det innebär att skänka en något så när acceptabel
svensk språkdräkt åt utdragna meningar, fulla av
invecklade bisatser, från ett helt olikt språksystem.
I boken märks ingenting av den snirklade spanska
bakgrunden.
Särskilt lyckat finner anmälaren författarens sätt

att föra protokoll över händelseförloppet. Det år

ocb musik

här inte frlga om att, såsom övligt är vid dylika
tillfällen, först redovisa för Johannes' levnad och
sedan för hans skrifter och lära, utan dessa element
fölfs åt ständigt, vilket motsvarar verkligheten och
därför känns naturligare. På så sätt har boken inre
blivit vare sig en helgonbiografi eller en studie i
den historiska miljön eller en granskning av motiven
bakom kulisserna eller en diuploding i Johannes'
mystiklära eller diktskapelse, utan detta alltsammans. Levnadsteckningen tjänstgör som ram, ur
vilken de olika elementen springer fram allteftersom
tiden är inne för deras behandling.
I vårt land har vi dessvärre alltför många personer
som lider av en sjuklig dragning åt det mystiska.
De missuppfattar helt enkelt vad mystiken egentligen är. För dem är boken en särdeles välbehövlig
hjälp. Dels fär de erfara att ett helgon och mystiker
av Johannes' kaliber var en människa med bägge
fötterna på jorden och rent av förfaren i världsliga
affårer (se t. ex. s. ro3). Dels kommer de att inse
att mystik inte sammanfaller med ovanliga erfarenheter såsom syner, uppenbarelser, exraser och
annat dylikt. Det är vart att i detta sammanhang
uppmärksamma wå yttranden av Johannes: ,En
gärning som utförs av kärlek till Gud är mera värd
ån alla visioner och meddelanden från himmelen
tillsammans.o; och:
"Mänga sidlar som aldrig haft
erfarenheter av detta slag har nått oiämförligt högre
än andra som har haft dem."
På denna punkt liksom beträffande andra ämnen
anställer boken en utsökt jämförelse mellan Teresa
av Jesus och Johannes av Korset, ägnad att icke
blott framhäva deras gemensamma ideal vid reformen av karmelitorden utan dven olikheterna i deras
temperament, personlighet, språk, livsstil och lära.
Detta är ett av bokens bästa avsnitt. Uppgiften att
sammanställa detta material och presentera det i en
så lättflytande form som författaren gjort lär inte
havarit lätt. De som redan har förvärvat någon insikt

i mystikens

landskap torde vänta sig stor nytta av
detta avsnitt. Givewis skadar det inte heller dem
som har förvrängda begrepp om dessa ting.
Vissa delar av boken ägnas år diktanalys. Även
hlir rör det sig emellertid snarare o- sn u1läggning
av Johannes' mystiklära än av dess litterära stöpning
i diktform. Boken återger i slutet såväl den spanska

texten till Johannes'
(Andlig
"Cåntico espiritual>
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sång) som H jalmar Gullbergs svenska tolkning. Man
kan utan vidare hävda att båda dessa alster känneteck-

nar en höjdpunkt i den spanska likaväl som i den
svenska lyriklitteraturen. Dikten skulld dock förlora
det mesta av sitt höga värde ifalt den underbara
sammanflätningen av lyrisk form och mystiskt innehåll ej beaktades av läsaren. Därför är det urmärkt
att dikten placerats sist i boken efter den föträffliga
handledningen av författaren.
Inte mycket har skrivits om Johannes av Korset
i Sverige, och det som skrivits berör ofta endast
brottstycken av den vidsträckta mosaik som hans
personlighet utgör. Theeuwes' bok fyller en lucka
som alltför länge bestått i svensk litteratur. Han
har, trots bokens oansenliga omfäng, lyckats med
konsten att i korta men pregnanta drag meddela
oss väsentliga kunskaper om Johannes' skilda och
sammansatta aspekter. Boken förser oss med en
nyckel till Dag Hammarskiölds och andras inre
värld, vilka erhållit utpräglad inspiration avJohannes
av Korset. Den ger oss framför allt en direkt inblick
i en av de internationellt mest kända mystikernas

id6sfär och förmedlar oss de stora skatter den
i sig, till hälsosam förkovran för vårt liv
i och med Gud.

gömmer

Maxim Maaritsson

Gustaf r0Tingren:
Teologiska kriterier.
2o8 s., ca-pris kr u 8:

-

IV. K.

O I I e E k m a n: Hxr kan Gud tillåta? Frågoroch
svar om kyrkan och den kristna ron. Verbum,
Stockholm r973, r24 s.

Olle Ekman har sedan flera är tillbaka i tidskriften
Vår Kyrka besvarat frågor som pinar moderna
kristna. Nu framläsger han vad han anser vara hans
mest lyckade svar i en bok. En av de mest aktuella
frägorna får srå som titel.
Ekman visar sig vara en troende kristen teolog
och en förståelsefull modern människa. L,åsaren får

hjälp fdr sitt eget tänkande och stöter inte

nå-

gonsrans på naiv fundamentalism. För ett obönhörligt kritiskt tänkande förblir dock vissa frågor obesvarade. Vad menar Ekman med obevisar, när han
finner (s. 33) att det är "omöiligt> att >bevisa Guds
existenso? Och när han förklarar att tro och samvere
beror på personlig övertygelse (s. ll, 6r) återsrår

frägan vad, han menar därmed.

Är personlig över-

tygelse såsom en smaksak undandragen all kontroll?
Eller stöder sig en personlig övertygelse - åtminstone när det gäller tron och samvetet - på sakförhållanden som var och en som har ögon kan se?

Växling och kontinaitet.

CVK Gleerup, Lund r972,

\r/. K.

exkl. moms.

Tre nyheter på olika områden utgör bakgrunden

till

ennt. Skulle det inte göra det, så vore möjligheten
öppen att någon filosofi ändå vore perenn!

denna bok: nya relationer mellan kyrka och stat

håller på attväxafram, nya spänningar mellan konservadva och progressiva kretsar oroar samfunden,
nya krav ställs på religionsundervisningen. Vad der
än rör sig om och hur man än vill ta ställning, så
är frägan om växling och kontinuitet yrterst aktuell.
Professor Wingren försvarar resen att kristendomens genuinakaraktär endast kan bevaras om kristenheten är beredd att genomgå förändringar. Åtskilligt

J o a c h i m J e r e m i a s: Faderoori fus afden nyere
fortkning. Arne Frost-Hansens Forlag, Kobenhavn

1969,48 s., dkr 8: 71.

skulle kunna diskuteras. När professor \Dfingren

Den bön som vi kristna i olika samfund ofrast ber
är Fader våLr. Just därför är det värt att söka bärtre
kunna försrå den, att djupare tränga in i dess innebörd. Göttingenprofessorn, exegeten Joachim Jeremias, presenrerar i föreliggande broschyr en värdefull analys, som han belyser med intressanta paralleller ur judendomens och antikens böneliv.

exempelvis menar atr ingen filosofi år perenn (s.
161 skulle man kunna stä)la frägan om detta ord
om filosofin eventuellt gör anspråk pä att vara per-

sprungligaste formen av Herrens bön och granskar
dess autentiska innehåll. Bönen har både aktuella

Å6

Först anför författaren den förmodligen ur-
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och eskatologiska aspekter. Guds rikes tillkommelse är Kristi lärjungars största längtan och viktigaste
tröst i livet, men dess andliga rikedomar är något

som han genom kyrkan redan nu kan få del av.
Det är intressant, att det framhäves, som hosJesus
är unikt i böneiivets allmdnna historia och som förlänade Pauli brev en segerviss glädle och entusiasm.

och musik

historiska sammanhang. Talet om Guds nitälskan
möter oss framför allt i Gamla testamentets äldre
delar, alltså vid den tid då förbundet mellan Gud
och hans utvalda folk står i förgrunden. Termen
blir mera sällsynt i samma grad som uppmärksamheren centrerar sig kring den enskilda människan och
hennes gudsförhållande.

V,

J. B.

K.

Ferdinand Klostermann, Karl Rahn er, H an s j örg S c h i I d (utg.):Handbucbder

Dictionnaire de Spiritruliti, fascicules XLVIIIXLIX (tgto), t-LI (rsz r), LII-UII (tgtz),

Pastoralrbeologi, bd

Beauchesne, Paris.

Basel

Med fasciklermqSlqg och :o/:r har det stort upplagda verkets 7:e band slutförts. När nu det 8:e
bandet börjar med uppslagsordet Jacob kan man
^na
hur många band Dictionnaire de Spiritualit6 slutligen kommer att omfatta.
Artikeln inqaiitzde utmärker sig genom att göra
en framstöt till profan mark. I stället för att nöia
sig med rent teologiska synpunkter tar dess författare hänsyn även till vad moderna tänkare, vissa exisrentialister inneslutna, har lärt oss om fenomenen
oro och ångest. När det galler illumination är det
möjligen berättigat att i storr setr förbli i teologiska
banor. Men artlkeln inspiration borde inte ha avstått

Handbuch der Pastoraltheologie har med sitt nyss
utkomna femte band förts till sin avslutning. Medan
de föregående banden under Karl Rahners initiativ

V: Lexikon. Herder, Freiburg
Wien r gTz,XXVIII och 636 s., DM r r 5.

dittills okänd räckvidd
och en ny inre enhet (jfr Credo 5 r, r97o, r49)
framstår det femte bandet som ett lyckat slut

gav pastoralteologin både en

på den stora publikationen.

Bander fyller en dubbel funktion. Med sin fölid
av uppslagsord i alfabetisk ordning öppnar det vägar

till

de redan föreliggande delarnas rikedomar. Sam-

tidigt utvidgar det hela verket genom att ange förbindelselinjer till de nyaste forskningsresultaten i
en del hjälpvetenskaper, däribland även mediaforsk-

frän att dra förbindelselinjer till modern kreativi-

ning, juridik, vetenskapsteori, futurologi. Artik-

tetsforskning, så mycket mindre som artikeln inte
alls inskränker sig till vad som kallas inspiration i
samband med Bibeln. Karmelitmunken Lucien de
Saint Joseph framldgger i inte mindre än 5o spalter en monografi överJobannes .,! korset. Han ger

larnaär dels informativa, dels framlågger de omdömen som kräver kritiskt ställningstagande. I en tid
då vete och agnar ännu är blandade, kan ert verk
som är skrivet av inte mindre än 279 medarbetare

mängsidig vägledning till mötet med r 5oo-talets teolog och mystiker. En fräga förblir dock utan svar.
I vilken mening erbiöd just r5oo-talet en atmosflår

för den fromhetstyp Johannes har utformat? Vari
besrod det steg han tog utöver vad trosmedvetandet
ända till hans epok redan nått fram till? Vad som
saknas i artikeln om Johannes av korset återfinns

glädjande nog i artikeln jaloasie de Diea. Artikelns
föfiattare stannar inte vid den sakliga förklaringen
att den älskande Guden enligt Gamla testzunentet
är både grym i sitt exklusivitetskrav och mild i sitt
hänsynstagande till människans elände. Han gär
längre och insätter termen > jalousie de Dieu> i dess

inte i alla detaljer göra anspråk på att möta ett reservationslöst förtroende.

\{.

K.

d S e w ar d: Tbe Monks oftVar. Eyre
Merhuen, London r972, 346 s., f4.9t.
D esm o n

Detta arbete ger en översikt över de katolska mili'
tära munkordnarna från och med deras uppkomst
under r roo-talet fram till slutet av r 5oo-talet. Efter

slaget vid Lepanto r57r hotar Islam inte längre
Europa och de krigande munkarna födorar sin ursprungliga kallelse.
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Av de sju egentliga militära ordnarna hör tre
hemma på den iberiska halvön. Dessa tre - som
alla red ut ur historien omkring år r 5oo - är rint
okända i dag (Calatravaorden, Santiagoorden och
Alcåntaraorden). Desto mer bekanta är Tempelherreorden (krossad av den franska statsmakten i början
av r 3oo-talet), Malteserorden (fortlever) och Tyska
orden (fortlever).
Ordnarnas historia är som mycken annan historia
en berättelse om deras uppgång, blomstring och fall.

Beträffande tre av ordnarna har fallet inte blivit
djupare än att de kunnat finna andra aktivitetsformer och anpassa sin kallelse till andra göromål än
de militära. Malteserorden - som för övrigt nyligen
har återvänt till Malta - driver sålunda sjukhus och

vissa sociala inrättningar. Orden räknar sig dock
fortfarande som en militär orden. Detta är inte fallet
med Tyska orden, som sedan år r9z9 uteslutande

är en prästorden med tillhörande systrakongregation. Båda ordnarna är företrädda i Sverige. Ordo
Teutonicus med aktiva ordensbröder som verkar
som präster i Västergötland, och Malteserorden
med honorära bröder i både det andliga och världsliga ståndet.
Sewards arbete grundar sig uppenbarligen mer
pä flitiga litteraturstudier än på arkivforskning. Inpassningen av de skildrade militära ordnarna i de
aktuella kulturmönstren är ofullständigt utförd. Det
är sannolikt att boken har mycket litet att erbjuda
för specialister på medeltidens kyrkohistoria. För
andra år den däremot den enda tillgängliga källan
dll samlad information rörande de militära ordnarna.

Närmast föregående översiktliga arbete utkom i
början av rToo-talet (Helyot: >Histoire des ordres
religieux, monastiques et militaires>).
Bengt

Sven-Erik Brodd:
Saerige.

Rar

Euangeliskt klosterliv

i

Verbum, Stockholm r972, rg2 s., ca-pris

kr 34 -.
Luther hade inte mycket till övers för klosterlivet.
Han tyckte att varken Kristus vår Herre eller Gud
Fader kunde godkänna klosren med deras löften.
Utvecklingen av de samfund som följde i Luthers
spår har på den punkten inte bekräftat larofa-
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derns syn. Luthers veto förmådde i längden inte
hejda framväxandet av en av trons naturliga frukter.
Faktiskt har klosterlivet under de senasre årtiondena
i modern protestantism fått en växande betydelse.
För Sveriges del framläEger nu Sven-Erik Brodd
en redogörelse för de sju klosterfamiljer eller kommuniteter som f. n. finns.
Sven-Erik Brodd inlåter sig inte på den teologiska
problematik som utgör bakgrund till klosterliv och
klosterväsende. Han avhåller sig till och med från
att j^mföra och värdera de enskilda klostergemenskaper han behandlar. Han presenterar dem helt
enkelt. Dels kan han srödja sig på litterärt källmaterial, dels har han genom personlig kontakt kunnat
skaffa sig inblick i hur klosterlivet fungerar. Boken
är en källa till information och kan samridigt berraktas som ett förberedande steg till en mera omfartande behandling av de historiska och principiella perspektiv i vilka kloster och klosterliv måste ses.
Sven-Erik Brodd är fortfarande sysselsatt med
samma ämne. En biprodukt av sina studier framlägger han i det häfte av Credo som läsaren håller
i sin hand. Se ovan s. q3 ff.
\r/. K.

r. K lar: Niels Stensen-forskeren Gustaa Scberz.
Sankt Annae Kirkes Forlag, Kobenhavn r972, r58
s., Dkr z3: -.
F

Gustav Scherz får betraktas som sin tids mest ivrige
Niels Stensen-forskare (jfr Credo j2, 1972, tor
och 236 f.). Nu framlägger hans kollega i redemptoristorden Fr. Klar vad man skulle kunna kalla för

en u$idgad

dödsruna. I;åsaren

får fölia

den

bortgångne från barndomen i \Vien till verksamheten i Danmark och frän sjdlavärdsinsatsen i
Köpenhamn till hans vetenskapliga arbeten om och
kring Niels Stensen. Anne-Lise Thomasen redogör
i en noggrann bibliografi för den bortgångne
forskarens editionsarbete och siälvständiga publikationer. Biografen ger en god belysning åt pater
Scherz' insatser, men ser den bortgångnes största
betydelse i att han, fastän vetenskapsman, alltid
förblev en levande och gladlynt människa.

lv. x.
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Dagobert D. Runes:

Handboohof

Philosophical Library, New York r972,2oo

reason.
s.

Boken håller inte vad titeln lovar. Med >reason>>
menar författaren sitt eget förnuft, och detta visar
sig inte vara särskilt fruktbart. Till sin yttre utformning liknar denna
uppslagsverk.
"handbok" ett
Vad författaren har sammanställt under omkring
z5o uppslagsord i alfabetisk ordning är uppenbarligen spänor från de omkring 3o bQcker han tidigare
producerat. Så kan man alltså ur trettio böcker utan
större möda göra den trettioförsta! Författarens infall är delvis roliga. I sin kamp mot iudehat och
ludeförföl jelse förtlänarRunes bifall. S jälv tycks han
dock inte ha lärt sig mycket av iudisk vishet. Eljest
skulle han inte kunna finna att sexuell aktiviter
bland vuxna inom äktenskap eller utanför uteslutande angår de inblandade personerna och att även
äktenskapsbrottet är enbart de äkta makarnas ensak.

Ledande iudar tänker här annorlunda.
1y/.

K.

Ernesto Cardenal: En bok om kärleken.
Gummessons, Stockholm rg7r, ri1 s., ca-pris kr
zo: - inkl. moms.
Ernesto Cardenal härstammar från den mellanamerikanska republiken Nicaragua och var under en pe-

ledaren, general Anastasio

genomsyrar och förvandlar världen. Cardenals
böcker år värda att läsas, inte som något exotiskt
utan som vittnesbörd om en kristendom, som i nya
tider och på nya platser åter förmår visa sin bärkraft.
Saeme Sörenson

Rädda familjea. En bok om familjepolitik med
bidrag av Jon Peter $Tieselgren m. fl. Pro Veritate,
Uppsala r972, rra s.
Bidragsgivarna vill med denna skrift väcka en opi-

nion mot de familieupplösande tendenserna i
dagens svenska samhälle. Man pekar på abortpraxis,

där respekten för det ofödda, värnlösa livet avtrubbats, på sexualundervisningen, där skolans tidigare

ambition att rekommendera avhållsamhet under
uppväxtåren övergivits, på skolpolitiken, där strävan
art undertrycka alternativ till den allena saliggörande
monopolskolan blivit alltmer pätaglig, och på den
nya familjelagstiftningen, som de facto innebär en
upplösning av det traditionella äktenskapet. Olika
utvecklingslinjer visar sig kunna sammanfogas i ett
mönster, där statens övertagande av familiens
fostrande och normgivande uppgift är ett väsentligt
moment. Den traditionella äktenskaps- och familje-

i

bildningen betraktas som renr ekonomiskt motiverad och följaktligen möjlig att avskaffa i och med

S

att samhället omstrukrureras. Barnens omhändertagande på institutioner redan i tidig ålder, samtidigt
med moderns engagemang i förvärvslivet betraktas

motståndsrörelsen mot
landets militärregim. Han hölls en tid ångslad efter
att h^ fö:1i^t@t flygblad, riktade mot den politiske

riod omkring r91o aktiv

och masik

omoza. Cardenal lämna-

de emellertid den revolutionära verksamheten och
inträdde i trappistklostret Gethsemani i Kentucky,
där han bl. a. mötte den icke obekante Thomas Merton. Efter kortare vistelser i Mexico och Colombia
återvände Cardenal till sitt hemland och förenade
sig med en grupp trappister i ett arbete med socialtkaritativ inriktning. För ett par år sedan utkom i
svensk översättning "Latinamerikanska psalmerr,
där författaren på ett expressivt sätt och i en form,
som anknyter till Psaltaren, låter den undertryckte,
den fattige och den förföljde utrycka sitt hopp,
om kårlesin gudsförtröstan och sin glädje.
"En bok
kenn är en meditativt hållen betraktelse över Gud

och den gudomliga kärleken som den makt, som

som något eftersträvansvärt. Det ligger nägot paradoxalt i art ett samhälle, iom redan rymmer så många
ensamma människor och så mycken upplevelse av

tillvarons meningslöshet, styr sin uweckling
i riktning mot ytterligare minskat personligt ansvars-

tagande och förytligande av de mellanmänskliga

relationerna. Att deca förr eller senare måsre leda
till någon form av kris kan knappast bewivlas. Tyvärr
är mänga endast dunkelt medvetna om vad som
håller på att ske, eller ser i varje fall mindre klart
än de skribenter, som med denna bok försökt bidra
till att en olycklig uweckling stoppas i tid.
Soene Sörenson
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James A. Long

Sigt'ri*rnässan Sammanställd av Teol. och Fil. dr

VidgadLiatsyn. Omteosofi
som livsåskådning. Högfeldts, Srockholm r97o,
r87 s.

Toni

Schmid

Odeniu

t972.30

s, utgiven

och Fil. lic. Oloph
av S:t Sigfrids Gille, Växjö

s.

Den moderna teosofin gär tillbaka på Helena
Petrovna Blavatsky ( r 83 r- r 89 r ), som r 87 5 grundade Teosofiska Samfundet och som har utvecklat sina
id6er i en rad skrifter, av vilka den mest kända torde

Den nyligen bortgångna Toni Schmid är väl den

vara "The secrer doctriner. Teosofin gör anspråk
på att förmedla en urgammal vishet, övergripande
och ursprunglig i förhållande till de olika religioner-

skrift blev den sammanställning av mässlirurgin på
S:t Sigfrids dae Gslz) som hon gjorde tillsammans
med Oloph Odenius vid Riksantikvarieämbetets

vilka ur teosofisk synpunkr visserligen innehåller
en del värdefulla sanningar men genom sitt envisa
fasthållande vid sina respektive dogmer avslöjar sin
begränsning. Mänsklighetens srora lärare, Buddha,
Jesus Kristus och andra, ville i grund och botten
säga samma sak, men deras mindre insiktsfulla efter-

pergamentundersökningar ur spridda handskrifter
och de få tryckra källor som srår oss till buds från
nordisk medeltid. Texterna presenteras i sin latinska
version med svensk översättning, och för de sjungna
partierna har också notskriften meddelats. Man år
ett starkt intryck av medeltidens liturgiska pluriformitet: de enskilda stiften hade alla sina ofta mycket

na,

föliare har odogmatiserat> deras uttalanden

och

åstadkommit en svåröverskådlig härva av inbördes
motsägande religiösa tradirioner. Teosoferna beto-

nar människans gudomliga ursprung och bestämmelse men awisar tanken på en personlig Gud.
Man accepterar också siälavandringsläran och
principen om karma, vilken innebär, att var och
en måste bära de fulla konsekvenserna av sina handlingar, eventuellt dock först

i ett kommande liv.

Föreliggande bok är en framställning av teosofins
grundtankar, till stor del skriven i samtalsform. På
frågan om hur tron på själavandringen låter sig förenas med ärftlighetsläran svarar författaren, att var
och en endast "ärver sig själv> och därför, då vederbörande reinkarnerar, måste välia sina föräldrar så
att det stämmer med ärftlighetslagarna! Teosofin
förklaras också i motsats till religionerna vara odogmatisk, viiket !u är ett ganska besynnerligt påsrående. I sin beskrivning och värdering av kristendomen
kan man inte med bästa vilja i världen finna art
James A. Long befinner sig på den nivå som saken
kräver. Anmälarens exemplar av skriften hade den
för en bok mindre lyckade egenskapen art i takt
med läsningen tappa sida efter sida och så småningom förvandlas till en pärmförsedd lösbladsbunt.
Saene Sörenson

enskilda person som mest bidragit till vå,r kännedom

om den svenska medeltidskyrkan. Hennes sista

varierande ordningar, och därför har så gott som
varje element i mässpropriet åtminstone ett alrernativ i denna sammanställning. Man önskar att övriga nordiska helgonliturgier fick en liknande presentation i populär form. Man kunde dock önska att
bibelreferenserna stod vid rexten ifråga och inte i
det för en lekman mer svåröverskådliga registret.

Att den latinska texten misspryds av en del felstavningar, att översättningen här och där låter en smula
besynnerlig samr att norbilden och texren dåligt
stämmer överens är skönhetsfläckar som lärt skulle
kunna retuscheras vid en eventuell nytryckning av
denna kulturhistoriskt värdefulla skrift.

A, P,

T ö n n e s K I eb e r g:Medeltida Uppsalabibliotek.

II. Bidrag till deras historia till r 389. Mit deutscher
Zusammenfassung. Almqvist & Viksell, Uppsala
r97 2, 17 5.

I

iämförelse med de stora kultudänderna på kontinenteo, men även i förhållande till övriga nordiska
länder, var den heliga Birgittas hemland en kulturell
avkrok, som först under hennes egen livstid nått
det stadium där man kan tala om egenrliga bibliotek
(i betydelsen boksamlingar). Sverige låg ungeår ett

sekel efter den allmäneuropeiska uwecklingen i
kulturellt avseende, och våra äldsta kulturcentra,
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domkapitlen och klostren, hade dittills inte uppvisat
någon självständig produktion. Vår kunskap om
bokbestånden på denna tid är mycket begränsad
och inskränker sig till enstaka inventarier och testa-

S. E. V i nge d al Porträtten i Täbys och S:t Olofs
kyrkor. Siuhdradsbygdens Tryckeri AB, Borås r 97 3,

menten. Ett försvinnande fåtal av de böcker som

Den lilla broschyren är ett nytt nummer i den kollektion som Täbys församling i Svenska Kyrk anär r968
har startat och som ger fängslande bidrag till lokalhistorien. Församlingsarkivarien S. E. Vingedal be-

nämns i sådana dokument finns ännu bevarade, och

för Uppsalas del är det inte endast reformationen
som är boven i dramat: brand, vårdslöshet och stöld

var faktorer redan före r 5oo-talet som bidrog till
det man utan överdrift kan kalla kulturfientliga
klimatet i vårt land. Det har lyckats förre överbibliotekarien vid Universitetsbiblioteket i Uppsala att
avlocka denna karga period så mycket upplysningar
den överhuvud vill släppa ifrän sig och med en kombination av förkrossande lärdom och detektiviskt
spårsinne ge oss en bild av den blygsamma kultur
som dock fanns vid ärkesätet. Denna skrift kommer
att ha ett utomordentligt värde för den svenska medeltidsforskning som för närvarande är sysselsatt
med att kartlägga r 3oo-talets svenska bidrag

till

den

europeiska enhetskulturen.

A. P.

B

ertil

i Arild

Å

s

4r

s.,

kr 5: -.

skriver på sitt både muntra och realistiska sätt
en rad konstverk, däribland tre betydelsefulla porträtt, ett av >>protestantismens grundläggare, Martin
Luther, de två andra av kyrkoherdarna Nils Forsman
och Pehr Brandelius, den förre en representant för
karolinsk, den senare för gustaviansk tid. Goda reproduktioner i svart-vitt åskädliggör den litterära
framställningen.
Som samme författares tidigare nummer i serien
kan rekommenderas: Helgonen i vapenhuset ( r 97 r,
14 s., kr 3: -),Täby kyrkas ljusredskap (t972, zz
s., kr 3: -), Lyckohjulet och dödens schackspel två märkliga r4oo-talsmålningar iTäby kyrka(r97 z,

zz s.,kr z:

-).

L.

C_s

tran d: Brannbl kyrka och kapellen
Gleerup, Lund 1972, 338 s., caexkl. moms.

och Mölle.

pris kr 4o:

-

Författaren som under ärer. r938-r95r var kyrkoherde i Brunnby församling inventerar med stor
noggrannhet sin församlings historia under z ooo
år. Brunnby kyrka och dess byggnadshistoria står
i centrum och kring detta rör sig släkter och enskilda
som genom patronatskap och donationer påverkat
uwecklingen.
De intressanta senmedeltida kalkmålningana fär
helt naturligt stort utrymme, och även de dll motiven hörande legenderna återges på ett förnämligt

sätt, men framställningen hade vunnit på om de
valvtekniska termerna förklarats med t. ex. en skiss.
Trots att boken har karaktär av inventering blir
den aldrig tråkig genom att Åstrand hela tiden sätter
föremåI, byggnader och ombyggnader i förhållande
till dessas ofta intressanta tillkomsthistoria, vilket
gör det både intressant och nöisamt att i författarens
sällskap studera Brunnby kyrkas historia.

G. G.

Sten Eric Johanson på skiaa med Göteborgs Kammarkör under Gunnar Eriksson. Prop 77 r7. Distribution EMI, Stockholm.
Sven Eric Johanson är en överlägsen underhållare.
Han har lustiga musikaliska infall och förståLr därutöver att skämta med historiska stilarter. Ibland leker

han Beethoven, ibland klassisk opera, ibland folkvisa eller till och med schlager. Han blir aldrig
sentimental. Allt detta visar hans )>opera bluffa"
Petronella på sidan B av den här anmälda skivan.
På sidan A låter sammeJohanson kören leka. Allt
låter friskt och glatt. Man kan räkna med att ungdomarna känner sig lika tilltalade som fackmusikanterna blir förtjusta införJohansons moderna harmoniseringar. Men Johanson är för musikalisk för att
hänge sig åt idel experiment. Tvärtom, hao lugnar
sina lyssnare genom
klassiska akkordföljder

^ttläta

att säga bilda bakgrunden till allt han komponerar.
Skivinspelningen är lyckad, inte minst därför att ln-

så

gegerd Tyrenius siunger vokalpartierna. Hennes
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förlorar lämnar iu mera rum för inåtvändheten och meditaaldrig kontrollen över rösten. Även i svåra melodi- tionen.
passager sjunger hon till lyssnarens glädje klockrent.
tJ(/. K.
röst har en naturlig charm. Hennes öra

1J{/.

K.

Birgit
Rockoratoriet Brinnande.

Prop

77tr. Distribution

Persson

med Pajala-Hasses orkester

& kör.

Prop 77 52. Distribution EMI, Stockholm.

EMI, Stockholm.
Skivan är Birgit Perssons debut-LP. Musiken är
Rockoratoriet Brinnande ligger i kölvattnet tillJesus
Christ Supersrar. Oratoriet uruppfördes under konferensen "Göteborg r972>>. Till skillnad frånJesus
Christ Superstar följer det nya verket Kristi öden
ut över döden ända till uppståndelsen och härligheten. Som författare till texten står Gert Gustafsson.
Musiken har skapats av Tomas Ernvik och hans vänner. Den har hållits enklare än musiken iJesus Christ
Superstar. I skivinspelningen är rösterna delvis
mindre kultiverade än vad man skulle önska och
vad man i skivsammanhang är van vid.
Viktigare är att det nya rockoratoriet återupplivar
alla de frågor som redan inställde sig inför Jesus
Christ Superstar. Kan en musical med fräna tongängar och bullereffekter bana vägen till det kristna

enkel och omedelbart förstäelig. Sångerskan fängs-

lar lyssnaren med sin lägmälda röst och sin vitala
musikalitet. Vad hon siunger har något gripande

na och teaterbesökarna? Och om det är så, vilken
sida hos frälsaren och hans verk framträder då
särskilt tydligt? En sak tycks vara säker. När det

över sig: "Det måste finnas ett land där solen alltid
lyser, där gräset jämt är grönt och där ingen går
och fryser . . .'. Dessa visor, delvis framförda med
körackompaniemang, är faktiskt som err skrik från
en som inte vet vägen. Liksom dagens måleri och
skulptur uttrycker de den känsla av övergivenhet
som är så vanlig bland våra samrida. Birgit Persson
får sin profil, när man jämför henne med en annan
modern sångerska, irländskan Mary O'Hara. Denna
siunger gamla iriska och gäliska folkvisor som både
med sina melodier och sina ord är fulla av livsgläd je.
Birgit däremot sjunger kompositioner som kom
till i dag. Hon gör sig - medvetet eller ei - till
tolk för alla dem vars förtroende till tillvaron är
rubbat. Skivan tröstar inte, den smärtar. Men den
är ändä fångslande: vad man far höra är ju alltför

gdller att framställa Kristusgestalten, är en grammo-

sant.

budskapet? Om så inte är fallet, vad söker då lyssnar-

fonskiva mera lämplig än en teaterpjäs. Skivan
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