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SIGRID UNDSET DOD

f nordisk litteratur var Sigrid Undset facile princeps. Det fanns i sam-

I tiden ingen mlnniskoskildrare av hennes rang. Ingen nordisk diktare

har under de sista decennierna skapat sig en starkare stillning i virlden.
Knappast nigon har heller djupare gripit ocksi den stora nordiska pu-

bliken.
Detta betyder nigonting egendomligt. Den diktare, som infor vlflden

srer som Nordens stdrsta i sin tid, delade icke den nordiska kulturmiljons
syn pi livets avgorande frigor'

Och: den diktare som genom sin livskunskap och sin mlnniskoklnne-
dom skakade de nordiska lindernas lisare i decennier, bekende sig till
en iskidning och en tro, som dessa lisare med ytterst fi undantag under-

klnner.
sigrid undsets siruation var i sjilva verket lnnu mlrkligare: hon hyl-

lades och fcirstods ocksi av en avkristnad, >radikal> publik, som med

avsky vlnde sig bort frin den samtida protestantiska romanen. Det hinde
henne, vad som i begrlnsad skala senare hdnt fofiattare som Bernanos,

Mauriac och Greene: de utgir frin en tro, som ir Norden frimmande,
men de griper Nordens lisare, iven dess radikala element, starkare ln bide

naturalistiska och protestantiska romanforfattate.
Ar det far dj;rvt att antaga, att detta icke ir en tillfnllighet? Miste

man icke dra den slutsatsen, att Sigrid Undset - 
liksom hennes nyss

nimnda tre manliga kolleger 
- 

just tack vare sin katolska tro och sin

katolska erfarenhet nitt mlnniskans verkliga problem narmare ln hennes

naturalistiska eller protestantiska kolleger?

Man skall icke forsoka forklara saken genom att saga, att Sigrid Undset

helt enkelt var den storre artisten. Ty som konstnar var hon lingt ifrln
fullkomlig. Hon skrev ett sprik, som linga stycken 1r alldeles charmlost,

ofta rent oskont. Hennes komposition lr icke sillan fcjrsummad. FIon

sovrade icke sina romaner och f<jrefaller ibland ha skrivit pi ett slags dov

futin. Det finns ytterst fi >inspirerade> eller glansfulla, formellt av-

slipade eller genom sin form hanforande Paftier i hennes verk.

Sin utomordentliga auktoritet och sin vildiga makt civer Nordens lisare

fick Sigrid Undset framfor allt genom tyngden och arten av sin livser-
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farenhet. Och denna livserfarenhet var i betydligt stcirre grad, in man i
regel vill erkinna, katolsk.

Det egendomliga ir, att kritiken oftast icke vilie inse eller erkinna
detta. Man erkinde Sigrid lJndsets katolska insikter; man fcirstod, att
det bland anrrat y^r tack vare dem hon formitt tranga si djupt in i me-

deltidens virld; man bojde sig aktningsfullt 
- 

men en aning ointres-
serat 

- 
for hennes barska katolska polemik, sirskilt i sexualfrigan. Men

man ville garna gora gillande, att hennes verk egde sin storhet oberoende

av detta speciella inslag.

Man kan litt priiva, om detta Ir sant, genom ^tt 
jarrrfora hennes pre-

katolska diktning med hennes katolska. Den fcirra stir sig till stora delar

icke. Sigrid lJndset skrev linge naturalistiska romaner aY utpraglat Pes-
simistisk art: de ar allvarliga, uppriktiga men gor sillan ett befriande

intryck. Undantaget ir det skakande misterverk, som hon kallade Jenny,
en bok, i vilken hon inlagt si mycket av sin egen ungdoms fcirtvivlan
och nod. Men hade Sigrid Undset fortsatt som naturalist, hade hon knap-
past blivit den diktare, som belonades med Nobelpriset, och som vann
vlrldens <ira.

Vad som giir intryck i hennes medeltidsromaner, ar framfot allt per-
spektivets fullstindighet. Vi har si linge 

- 
ivsn i hennes egna tidigare

romaner 
- 

fitt ntija oss med ofullstindiga perspektiv pi minniskan. Det
har sagts, att den europeiska 1800-talsromanens stAende tema ir en stort
anlagd personlighets nodvindiga livsnederlag. Hos Sigrid Undset finns
all tragiken med, ja, h&rdarc gestaltad, djupare fattad in hos t. o. m. de

professionella ingestdiktarna och pessimisterna. FIon ar totalt frimmande
for en f<;rsk<;ning av verkligheten, hon vigar verkligen skriva om min-
niskans bottenlcjsa elande och oformi ga att €nsam rida tt sitt eget <ides

stormar. Hon ir exakt och detaljerad, obarmhirtig och grym som en

fullblodsnaturalist, nir hon skildrar Kristins livsnederlag. Det finns ingen
frirnedring hon fi;rbigir; hon har aldrig ett ogonblick f<irscjkt skildra
>lyckliga kristna iktenskap> eller ,rrena karaktarer>. Men skillnaden mel-
lan henne och efternaturalisterna 1r den, att hon tppfattar synd som synd,
att hon 

- 
trots sin noggranna kartliggning av miljons alla forklarande

faktorer 
- 

dndl' hiller fast vid, att Gud icke piligger minniskan mer,
in hon sknlle ba kunnat bdra, att ingen frestas <jver formiga, och att ftilj-
aktligen alltid skuld och ansvar kvarstir.

Diliga kristna diktare siger detsamma. Det ir icke ddrfdr de ir dlhga.
De ir det ddrtor att de pi ett fdr billigt sltt liter sina figurer segra. Hos
Sigrid Undset finns inga sidana genvigar. FIon vet, att synd foder skam.
Hon vet, att den fallna minniskans livssfir ir lidandet, och att hon kan
forlosas ur detta lidande endast genom att vddja till en makt utanfijr
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henne sjilv, som till sitt visen 1r bide dom och kirlek. Om Kristin
Lavransdatters ode griper oss, som det gtir, si beror detta pi att der icke

pi nigot avsnitt av hennes stormiga livsbana finns nigot moment bort-
smusslat i sentimentalitet eller pryderi. Kristin kommer aldrig ifrin kon-
sekvenserna av vad hon begitt. Hon blir icke riddad, hon blir icke

>lycklig> 
- 

i minsklig mening. Men hon vinner en fcirsoning genom

att 
- 

for att citera Jacques Rividre - 
gora sig solidarisk med sina neder-

lag, gerrorn atr erkinna sin skuld och fdrklara sig villig att bdra denna

skulds alla konsekvenser. Det betyder: att frivilligt accepteta sitt lidande,

och att i detta accepterande se den enda vigen icke ifrdn l::'en geno1n

lidandet fram till en gemenskap med Kristus, med Guds karlek.
Man har ofta forbisett, hur konsekvent detta fullstindiga katolska

perspektiv priglar ocksi hennes senare nutidsromaner. Dubbelromanen

om Paul Selmer har ofta betecknats som en naturalistisk roman; i nigra
minnesord av den begivade naturalistiske norske kritikern Sigurd Hoel
hette det: >I bista fall blev det kloka, skarpsinninga bocker, men de

rymde inga mirakler.> Hur man in vill uppfatta ordet >>mirakler>, ir
detta uttalande felaktigt. Brickerna ir nimligen i sin art lika mirkliga
som medeltidsromanerna - 

de ir fcirvisso konstnirliga mirakel. Men de

skildrar ocksi mirakel i den meningen, att deras egentlisa innehill ir
analysen av nidens inbrott i mycket vanliga, blacka nutidssjilar. Fint
skrev en svensk kritiker i Credo orn dessa btickers huvudperson:

>Flans sltt att genorngi frestelsen. . . ledde over till hans fcirsta rent
mystiska erfarenhet. Infcir tabernaklet med Sanctissimum erfar han Guds

vilja sisom en eldsliga, vilken slir om hans egen vilja. Den brlnner ho-

nom utan att forbrenna; han brinner utan att fcirbrinna. Hans vilja 1r

helt forenad med Guds.>
Det avgrirande stillet i detta romanverk lyder:
,rPaul laa sammensunket toran kommunionsskranken. Fra bundlpse

hemmeligheters rike og fra den virkeligb narverelse nogen skridt borte
kjendte han viljen som slog sammen omkring hans vilje. Det skyllet som

en flod og han kjendte sig opslukt 
- 

av det som ild i denne verden er et
billede av; hans sjnl var blindet av noget som lyset staar til tegn fot paa

jorden. Det var som en brandende busk drog ham til sig, slog sammen

omkring harn, forteret ham og likevel blev han ved at vere till sig, 
-

saa slap det ham igjen, saa var det ikke mer men tilbake var en lammende

lykkef6lelse.u
Vad denna dubbelroman skildrar, ir en ordinar, foga begivad eller

charmerande nutidsminniskas lingsamma och kvalfulla andliga urixt,
d. v. s. just det motiv, som den moderna efternaturalistiska romanen icke
kinner eller rent av fornekar. 

-
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Bakom denna litterara produktion med dess skakande allvar, dess omut-
liga sanningskerlek och dess dubbelperspektiv av natur och ande, synd
och nid, stod en personlighet, som fascinerade och 

- 
skrlmde. Den

skrimde den icke invigde genom den nlstan islendska flakt av rjdesmlttat
allvar, av dov sorg, som den tycktes prlglad av. Sigrid Undset var 

- 
och

miste med nodvindighet vara 
- 

en mycket isolerad minniska. Nir hon
nigon ging ingrep i dagsdebatten, kom hennes ord som pilar, vinande
frin en stor h<;jd, bortom vir egen liga vlrld. Men den som en ging
kommit henne narmare, -vet, att hennes odes hemlighet och finaste virde
.var, att ett fruktansvirt mitt av smirta dlr bars med ddmjukhet och
tilamod, och att ur foreningen av dessa tvi vlrldar fciddes en osentimen-
tal men andi varmande, en kerv och barsk men indi autentisk virme.

Jag sig Sigrid Undset stiga fram till Ronald Fangens kista. Jag har
aldrig hctrt ett mer gripande gravtal. Den striva stamman talade som ur
€n saga, kirv av lidande och visdom. Hennes hand klappade moderligt
kistans lock, nir hon talade om att vi en ging skall iterse varandra i en

anr,an virld.
Den nordiska katolicismens stcjrsta gestalt har gitt bort.

Suen Stolpe

STRINDBERG OCH DEN
KATOLSKA KYRKAN

f enom firandet av August Strindbergs hundrairsdag har hans livs-
\Jod. iter blivit aktuellt och di iven frigan om hans forhillande till
den katolska kyrkan. Man vet, att han tidtals kint sig starkt dragen till
denna och dock har han aldrig tagit det konfessionella steget och icke
heller onskat. att goru det. Till sin vln, Leo Littmansson skriver han den

26 rr..ars 1899, sedan han forst pi ett rorande sitt klargjort kristendomens

betydelse just for vir tid: >Dlrfiir behciver du ej b1i kristen, endast over-
vinna ditt hat mot Kristus. Jag ar icke katolik, endast amator och kan
icke binda mig i nigon bestimd form. Tror huvudsakligen pi 'Kristos i
Mennesket', Kristendomen sisom Visterlindsk kulturmakt o. s. v.>> 

-Och andi. finner man i Strindbergs skrifter och brev minga stillen, som

tyda p& att han .varit nara att tag det avgorande steget. Vad var det di,
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som avholl honom? Och vad var det, som kunde dtaga denna diktare av

den yttersta subjektivism och immanens till den katolska virlden?
Strindberg har aldrig mcitt nigon katolsk personlighet ay rang som fullt

kunnat klara upp fiir honom hans fordomar, fordomar som ofta dolde sig

i rena slagord. Hans mciten med Kyrkan voro tillfalliga, men de ha dock

vickt hans eftertanke och detta mer ju starkare hans tro blivit pi hem-

liga overnaturliga krafter. En forsta stark upplevelse hade han kort fore
jul nze vid ett bes<ik i Kcilnerdomen. Foljande citat ar hamtat ftin ett
resebrev till Dagens Nyheter den 23112 1876.1

Strindberg skriver:

>>Jag stod utanf6r Krilnerdomen. En gammal kvinna kom giende 6ver torget och gick

in i kyrkan; jag f6ljde. Jag hade icke varit i kyrka pi Ltt?. ir. Kommen inom d<irrarna

sig jag en stund ingenting ty det var m<irkt; jag hOrde ett hastigt uttalande av latinska

ord av rre eller fyra riister, vilka di de upphOrde besvarades av en enda djup basr<ist frin
annar hili. Jag befann mig i tvirskeppet och kunde iche se hiigaltaret eller de talande;

jag stellde mina knyten frin mig vid ddrren och sm6g fram. Jag blev ridd, di jag

fick se vad iag sig; i den fdrfarligt stora kyrkan brunno tvi vaxljus vid h<igaltaret;

dar stodo rre praster och en korgosse; ljusligorna kampade mot mdrkret och skenet

klettrade uppfcir de hoga pelarna, men nidde aldrig upp, ty dessas huvuden slutade i ett
m,iirker, men lndi llngre upp tringde den gryende dagern in genom de miiade ftinstren,

och d'drovan skdto de spetsiga valven lnnu h6gre upp. Det var den hc;gsta hajd jag sett'

Framme i korets halvdunkel urskilde iag fyru kvinnogestalter; flera funnos icke i
morgonb6nen.

Mlssan var slut; en av de officierande pristerna kom ner frin hdgaltaret ntfoijd av

korgossar, som bar en lykta framf<ir honom. De fyra gummorna f6llo ned pi bcinpal-

larna 
- 

och jag ocksi; jag var si tr,ijtt! Pristen bar en monstrans; och nir han gick

fram pinglade smi osynliga klockor, och skenet frin gossens lykta irrade mellan pelarna.

NIr jag steg upp, va,r ja,g ensam! Det kom en ingslan tiver mig; de m6rka valven

tringde sig tillhopa, och di jag sig uppit, hotade den spetsiga vinkeln att bli endi spet-

sigare, pelarna strlckte pi sig och syntes beredda att nir som helst sluta lederna och

krossa mig. Jag tog mitt bylte och gick hastigt ut.>>

Niklas Bergius anmerker hlrtill: >Den lilla stlmningsbilden lr vil
skriven och fullt katolsk. Att pipeka 1r: den riktiga stegringen' det

heliga rummet, altaret, den heliga handlingen, monstransen - bijr vil
vara ciboriet. - Observera den lilla ursikten f<ir knlfallet - 'Jag var
sa t6tt' - som vel ar ditsatt for Dagens Nyheters upplysta och frisin-
nade lisekrets.>>

Vi finna hir en psykologisk reaktion hos Strindberg infiir den katolska

virlden, som ofta iterkommer i hans skrifter: Det ir en blandning av

t F<tr detta och minga andra citat i denna artikel har jag att tacka de anteckningar
av Niklas Bergius, vilka hans fru, Dr Eva Bergius anvlnt vid ett fitredrag i A. C. Uppsala
och sedan 6verlimnat tiil mis.
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hemlig lingtan och en ingest, som kan stegras till skrlck. Det piminner
nestan om en slags torgskrick, di han fruktar att bli krossad av de hciga

gotiska valven, vilka ju eljest snarare borde ge en kinsla av befrielse och
lyftning.

Orsaken ir icke tillflllig, frirorsakad endast av en civergiende stimning;
den ir djupt forankrad i Strindbergs visen. Han hor till de 1800-talets
stora diktare, som hingivit sig it personligbetskulten. Personlighetens
utbildning, dess uttryck i skapande, sisom det tillkommer geniet, det ir
hans fcirnlmsta strivan. Mi man lamfora skildringen av besciket i Kcilner-
domen med ett ungdomsbrev, skrivet till Uppsala-vdnnen Eugdne Fahl-
stedt den 26 sept. 1872, atltsl fyra 3r tidigare. Dir heter det:

>>Det var en ging i min ungdom, ty jaC ir lastgammal nu, di jag i religionen med ty
itf6ljande moralitet s&g det h<igsta. Men jag blev 1ed pi Gud och moralitet och alitihop.

Jag lingtar efter nigot bittre, h6gre. Giv mig snillet, bad jag tyst inom mig, ty jry bad
lnnu, och jag skall sklnka sedlighet och gudsfruktan och heia skripet i utbyte,..>>

Dessa hediska ordlita oss forsti, varfot Kcilnerdomens valv hos Strind-
berg kunde utlcisa ingestpsykos. Han har hingett sig it kulten av det
egna jaget.

Redan Goethe betraktar geniet som ett slags rou, som den enskilde miste
beg|, fitr att ban sk"all bli, uad. han iir. >Ingenting blir en tillitet, man
miste blott sjllv tillita sig det: andra m& sedan tycka om det eller ej

- 
Hela historien med geniet ar, att minniskorna skola tillita en

enskild, vad de icke tillita sig sjilva eller varandra, att denne fir vara helt,
vad han vill och har lust till>, slger han till Riemer. Och vidare med en
tydlighet, som inte llmnar nigot <ivrigt att rjnska: >>Minniskorna kan man
icke avvinna nlgot utom genom vild och list. Med karlek ocksi pistis
det, men di miste man vinta pi solsken, och livet behciver varje minut.>

Om det her med en Goethes llskvlrda rippenhet utslgs, att >person-
lighet, jordelivets hc;gsta goda> miste rcivas sisom Prometheus rovade
elden, si driver Strindberg med verklig lidelse denna fordran till sin spets.

Fr&gan om, hur han skall kunna bevara sin individualitet, iven nir om-
givningen pi intet sitt vill >tillita> det, sysselsitter honom under hela
hans liv. Hans fc;rhillande till kvinnan, hans otaliga hat-argument mot
kvinnans sjilvkinsla eller mot kvinnan som moder ha hari sitt ursprung.
Bland de minga stillen som kunde citeras, har jag valt. n&gra w Till
Daneasku.s (Samlade skrifter, XXIX, Sthlm, 1915).

S. 187 siger den >>Okinde>>, f6rfattarens alter ego, f6ljande: >>Ja, mina herrar, detta
ir det st<jrsta och skdnaste dgonblick i mitt liv, ty det har itergivit mig det dyrbaraste
minniskan iger: tron pi sig sjilv.> 

- 
El1er s. 179: >>Modern: FIon vill icke se dig, och

f6r <ivrigt ir din nlrvaro 6verfl6dig. Nu ir barnet huvudpersonen. 
- 

Den Okinde:
Fdr er, .ja, rnen jag fortfar varr huvudpersonen fdr mig.>> 

- 
S. 182: >Modern: F6r dig
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finns inga plikter. 
- 

Den Oklnde: Jo, och den fdrsta: att skydda min person frin total
underging. Farvil.>>

Det ir har {.riga om sjilvbevarelse frin fortvivlan och ingest, (frin
total underging som mlnniska och konstnlr), men denna sjllvbevarelse
Ir f<irknippad med au sig sjrilu.

Denna tendens lr karakteristisk for de flesta av 1800-talets stora gestal-
ter: Strindberg ir blott en exponent av minga. Vi framhlva hdr d.etta
moment 6or att visa tvi ting: 1. att kampen om personligheten stir i
bestimd motsats till den kristna personlighetens visen och 2, att man
ur denna tendens kan herleda Strindbergs forhillande till den kristna
och sirskilt till den katolska vlrlden.

Den renaste och bista fcirklaringen av vad kristen personlighet innebir,
finner man i Aposteln Paulus ord till Filipperna (2: 5-11) >Varen si
till sinnes som Kristus Jesus var, vilken di han var i Guds gestalt icke
aktade fdr rou att aara ja?nlik- rced. Gud; likvnl utblottade han sig sjilv,
tog pi sig en tjinares gestalt och vardt lik minniskor och till det yttre
funnen salsom en mlnniska. Han fornedrade sig sjllv, och blev lydig
intill d<iden, ja, intill korsets ddd. 

- 
Darf.or har ock Gud upph<ijt honom

och givit honom ett namn sorn ir ,iiver alla namn, pi det att i Jesu namn
alla knln skola bcija sig, deras som 'dro i himmelen, pi jorden och under
jorden och alla tungor bekinna, att Flerren Jesus Kristus ir i Gud Fa-
derns herlighet.>

Dessa Apostelns ord innehilla allt vad en kristen personlighet bor vara,
sisom Flerren sjilv visat oss den i sitt liv: Frivillig fornekelse av sig sjilv,
som dock i sin tur utan eget itgcirande eller viljande bir inom sig lciftet
om personlighetens iterstlllande.

Kristna vittnen ha i alla tider &ter och iter betonat just detta. De an-
sprik, som det profana jaget stlller: Originalitet, individualitet, begiv-
ningens utbildning, andens mingsidighet och bildning, korteligen allt vad
det 19:e irhundradet forbinder med begreppet >personlighet, jordelivets
hdgsta goda> stlr h2irtill i direkt motsats. Tauler berattar: >En bonde
svarade honom p& fr&gan, var han hade funnit Gud: Dir var jag dvergav
mig sjilv 

- 
och ddr jag scikte mig sjblv, dlr forlorade jag Gud.> Och pi

samma sltt siger en si sentida mystiker som Alphonse Gratry i Andens
offer-rnystik: >Den oordnade sjilvklrleken ir det ondas ursprung. Dyg-
den, fcirtjinsten, frilsningen besti i atr med Guds hjelp <ivervinna kir-
leken till det egna jaget. Segern civer sjelvkarleken ir offret. Offret lr en
fri handling av en kerleksfull och modig vilja, som samtycker till att gi
ut frin sig sjilv for att gi till Gud och iterfinna sig i Gud. . . Till samma
sak henfora sig de skcina orden av Thomassin: 'Dygderna lro icke till-
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stind hos den i sig sjilv vilande
frin sig sjllv och in i Gud.'>>

och Tro>.)

sjilen, utan de iro sjilens spring bort
(Se Credo, 7947:125 ff. >Personlighet

Det miste helt naturligt uppsti spinningar, om personligheten den ena
gingen vinnes genom roy-tendens, den andra genom ofer och sjllvhin-
givelse. Strindberg, som stindigt kimpar for sin >individualitet> for att
ridda sig fr\,n >>total underging>, kinner icke Kyrkans virld. Ty dennas
hela inre och yttre struktur siktar icke pi utbildandet av den personliga
minniskan utan pA hingivelse, tillbedjan och lydnad.

Till en borjan visar Strindberg en mer intellektuell uppskattning av
Kyrkan, och di frarntrader denna spinning innu icke. Han beklagar,
att det enande kulturbandet for Norden gitt I;trlorat genom reformationen.
f det sammanhanget finna vi hos honom ofra en viss irritation och oppo-
sition gentemot Lutherdomen, si t. ex. i de Blfr bdckerna.

I I Hausbandet (1890) heter det: >Men erinrande den tid, d& sverige genom att till-
hdra den stora, allmrnna kristna kyrkan stod i direkt f6rbindelse med Rom och der-
igenom riknades med i Europa, ville han, om det visade sig att religionen icke kunde
6verges av den stora folkstocken, iterinfcira densamma, denna vira fiders tro, som vi
med eld och svlrd tvungits avsvirja och vars martyrer, Hans Brask, olaus och Johannes
Magnus, Nils Dacke, Ture J<insson, blivit si skamligt smutsade i historien. och katoli-
cismen, Romararvet, europaeismens fdrsta id6forare hade redan gitt segrande Europa runt.
Bismarck hade stupat i kulturkampen, gitt till Canossa och valt piven till fredsdomare,
sedan han bcirjat tro pi skiijedomstolar utan stilkanoner. Danmark hade byggt katolska
katedraler, och det unga Danmark hade redan linar sina pennor it saken. Norden liksom
Nordtysklands germanisering var endast ett iterfall i barbari efrer hunnerdrabbningarna
1870 och vilkas f6ljder visat sig i latinf6rf6ljelse och franskhat, yttrande sig i utrot-
ningskrig mot fransk litteratur, i nordtysk familjepolitik och luthersk inkvisition med
kittarflngelser och allm?int s.junkande av intelligensnivin.

Lutherdomen, det var fienden. Teutonerkulten, Bourgeoisreligion i svarra byxor,
sekteristinskrinkthet, partikularism, avstlngning, inspirrning och andlig d6d.

Nej, Europa skulle vara ett igen, och folkets vig gick iiver Rom, intelligensens <iver
Paris !>>

Det skulle fora llngt utom ramen fcir denna uppsats art skildra alla de
olika faserna i strindbergs nirmande till den katolska kyrkan och hans
motvilja mot den - sasom den t. ex. kommer tra".,. i hans uttalanden om
piven. Hir skall endasr sidant nimnas, som frir till problemers hjirt-
punkt' Di ir det icke som tidigare den intellektuella uppskartningen av
Kyrkan, som er avgorande. Det ir ett helt annat moment, som ir karak-
teristiskt for de citat vi her anfora: forfaljelsemomenter. Nrr Strindberg
stir ansikte mot ansikre med den katolska virlden, krnner han sig djupi
skakad i sin sikerhet, kinner sig f6rf6ljd av en vrdjan, som han fcir 6gon-
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blicket icke kan komma ifrin. Det han en ging upplevde i Kirlnerdomen
iterkommer in starkare.

I TiIl Danaskus 11, s. 277.

>>Scenen 1r en krog, der den okande sitter med en sk,6ka, medan en sjuk i ett inre

rum vhntar Sakramentet.
Den okinde tar sig it hjdrrtat, Vel Ve! Nu nalkas han, den f,tjrf:ir1ige, som suger

hjirtat ur br6stet . . . Han kommer, den osynlige, som f6rfcillt mig sedan &r tillbaka . . -
Nu 1r han har! (Utom sig).

Dijrrarna slls upp; en korgosse med en lykta med blia glas, som kastar ett blitt sken

pi gisterna; han ringer i silverklochan. Alla uppge ett tjut som vilda djur; d'drpi

Dominikanern med sakramentet; kriigerskan och kvinnan kastt sig pi kn?i, de andra

tjuta. Dominikanern lyfter monstransen; alia p& kni. Korgossen och Dominikanern gi
in i rummet till vlnster.>>

Man kan invinda, att det her blott fu friga om en scen i ett drama,

icke om en personlig bekinnelse. Men den >Okinde> giller si ofta som

ticknamn for Strindberg sjilv, att vi hir ha ritt att fdrutsetta en per-
sonlig klnsloupplevelse.

Vid Ikistus-fantasien 
- 

ty om en sidan ror det sig vel 
- 

i Luxen-
bourgtridgirden, som skildras i Legender, upprepas och forstirkes denna

f orfattarens instillning. FIan kinner sig sti infdr en Makt, som hemligt
farf<;ljer honom och infor vilken han anar, att. det blott finns en vig:
art bdja sig.

Legentler s. 338: >>Jag hejdar mig vid en Kristusbild av en sliende naturalism...
Frilsaren stir der i sin kejserliga tunika, belyst av gatlyktorna, visande sitt blddande

hjirta och med t6rnekronan kring huvudet. Sedan mer in ett ir fdrfdljes jtg * Fril'
saren, som jag icke f<irstir, och vars hjalp jag ville gora iiverfl<idig genom att bira mitt
kors sjllv, om mdjligt vore, pi grund av en iterstod av manlig stolthet' som finner nigot
motbjudande i fegheten att kasta sina fel pi en oskyldigs skuldror.

Jag har sett den Korsfiste tjverallt: i leksaksbodarna, hos tavelhandlarna, i boklidorna,
i synnerhet i konstutstillningarna pi teatern, i litteraturen, Jag har sett honom pi mitt
iirngottsvar, pi eldbrinderna i kakelugnen, i sndn uppe i Sverige och pi klipporna vid
Normandies kust. Ftirbereder han sin iterkomst eller har han anllnt? Vad vill han?

Hir i f6nstren pi Rue Bonaparte lr han icke mera den Korsfiste; ... Han har kastat
sitt kors och itertagit spiran . . .>>

Kort direfter tycker Strindberg sig vara i Luxenbourg-tridgirden och han ser en

strilande gestalt komma emot sig.

Legender s. 342t >... di gestalten kommer nitmare sprider han en balsamisk doft,
som kommer mitt hjirta och lungor att svllla samt inger mig mod att viga dusten. Och

iag b6riar mitt f6rh6r.

- 
Det lr du som fdrfdller mig sedan tvinne ir; vad istundar du av mig?

Utan att 6ppna munnen svarar den okinde mig med ett slags smileende fullt av

<ivermlnsklig godhet, dverseende och urbanitet:

- 
Varf<ir frigar du mig, eftersom du kanner svaret sjilv?

Och likasom inom mig hdr jag en r<ist iterklinga:

- Jas istundar ltt lyfta. dig till ett h6gre liv och draga dig ur smutsen!>>
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Men att stilla ta emot och <idmjukt baja sig ftir denne >Oklnde> fcir-
mir icke diktaren, som ir alltf<ir starkt upptagen av sin egen person, och

darfor ffu detta mcite med den underbara gestalten icke nigon betydelse

far Strindbergs <ide utan resulterar endast i ett lingt fiirsvarstal, i vilket
det iter visar sig, vad som stlndigt ir och f6rblir hans fcirtvivlade an-

stringning: ,>f.or att ridda min individualitet och min minskliga virdig-
het, tvungen att slita de band, som hotade att strypa min ododliga sjbl>

(s. 3 I0).
Trors detta fortsitter den kerleksfullt tigande att >forfolja> honom.

S. 384 heter det:

>>Nu har jag Jesus igen, denna gingen icke Kristus, och han smyger sig in pi mig

sakta men slkert som om han komme i sammetssandaler. Och julutstillningarna pi
Rue Bonaparte hjalpa till. Dir ir Kristusbarnet i krubban, Jesusbarnet med kungamantel

och krona, Frilsaren pi Jungfruns arm, barnet lekande, liggande, pi korset. Vil, barnet.

Det f6rstir iag. Guden, som si linge h6rt mlnskornas kiagan 6ver jordens ellnde, att
han slutligen besl6t stiga ner, l&ta sig fridas och leva, fdr att prova pi huru svirt det var

att dragas med ett m?inniskoliv. Den fattar jag.>>

Efter den svira nervkris, som Strindberg genomlidit och som han skild-
rat i Inferno (1597), tror han sig vara nira att ta det avg<irande steget.

Pi bokens sista sidor heter det:

>>En vin frigar mig:

- Vartit pekar v&r vlg?

- 
Det kan jag inte siga, men fdr mig personligen ser det ut som om korsets vig

skulle iterfcira mig till Mind ffuf Aders tro.

- 
Katolicismen?

- 
f)et ser si ut!>>

Di Strindberg ser tillbaka pi sitt nirmande till Kyrkan kan han finna
mycket som ir av betydelse, mycket som inte ir enbart kinslostlmningar,
men, som redan sagt, kom han dock aldrig fram till ett avg6rande. Han
fick aldrig nigra klara begrepp om Kyrkan och dess hra. Hans kristna
tro fargades av teosofi och Svedenborgianism, ehuru han vll insig dessa

stromningars sekundira roll. Det ligger n&got tragiskt over detta vil-
jande och dock icke kunnande under hans sista ir, om vilket de BId. Bac-
kerna lamna det bdsta vittnesbcirdet.

Det ser dock ut som om Strindberg till sist civervann den fortvivlade
personlighets-sjukdom, som alltid var det stdrsta hindret f6r hans kon-
version. Knut Lundmarkberattar i sin bok: Strindberg, Geniet, S6karen,

Mrinnisk an (Sthlm 1948) :

>For den unge intensive beundraren och radikale ateistiskt instillde
naturforskaren, som pi avstind foljde Strindbergs sjukdom och d<id, var
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det i trots av vad han visste om den store fcirfattarens starkt religiosa in-
stillning indock ett cjverraskande och iiven pi sitt sitt imponerande vitc-

nesbiird, nir det berittades hur Strindberg sedan han tagit farvil av sina

nirmasre, hade lagt Bibeln pi sitt brost och yttfat, Nu ir allt personligt

utplinat. Detta ar det enda ratt^l>>
Robert Braun

BRODERSKAP

Sedan vi i artikeln om Dentokrati ocb kristendom (Credo 1948:1i0 ff.) belyst kris-

tendomens farhillande till demokratin i allmlnhet, iterst&r oss att i ljuset av kristen-

domens principer och bud unders6ka >>demokratins virldsliga treenighet>> av frihet, jim-
likhet och broderskap. L&t oss bdrja med broderskapet.

Vill samhillet soka leva i fred och omsesidig fdrstielse, miste det be-

slutsamt vinda iter till principer, vilka kunna forvandla de olika yrkenas

stenar till ett vilordnat hus med broderskapets cement och pliktens )dtn-
krampor.

Marxismens symbol ir den roda fanan, som tycks fdrgad i blod, vilket
aldrig varit kirlekens firg eller broderskapets sinnebild, utan emblemet

fcir klasskamp, som ej ryggar tillbaka for vild och blod. Den bringar

oss det sociala kriget, ej samhillets fred, den sanna freden, som 1r andens

och hjirtats. Att splittra samhallet i tvenne fientliga liger istillet for
att energiskt och outtrdttligt soka vigen till enighet och cimsesidig forsti-
else ir bide en farlig paradox och ett socialt misstag.

Vid studiet av Karl Marx fir man aldrig gkimma bort att han betraktat >>arbetar-

kiassen>, denna teoretiska abstraktion, pi samma sltt som en historiker studerar en

nation, vilken pi grund av vissa siregna politiska omstindigheter rikat fcirlora sin frihet
under ett utlindskt ok. Hans f6rhlrskande tanke var omsorgen om den israelitiska be-

folkningen, som levde i elinde i Ryssland och Polen, och vilken hade proletariserats ej

pi grund av en <idesdiger brist pi ledare, utan emedan den religi6sa motviljan stingde

vigen f,iir dem. Marx uttolkar alla proletariat efter det judiska proletariatets modell'

Klasskampen f6rvandlas hirigenom till en strid f6r nationell frihet it alla de israeliter,

som skingrats iiver hela Europa. Lenin och Stalin fdlja Marx's exempel, nlr de, f6r att

{inna bundsfdrvanref och resurser, predika klasskampen i alla de delar av Asien och

Afrika, vilka befinna sig under europeisk kontroll eller styrelse. Klasskampen framstit
f6r alla dessa proletariserade nationer som en nationell frihetslira, en nationell revolt

gentemot utlandets ekonomiska eller politiska herravllde. I Europa fdrbliver marxismen

emellertid allrjimt en moralisk vidunderlighet. Marxismen ir teknikens sociala mysticism.
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Enligt Hegels exempel har den berdmde samhlllsreformatorn roar sig med att frin till-
varon l6srycka en abstrakt makt, vilken sedan behandlas ungefir pi samma sltt som
minniskan betraktar den fetisch, hon skapat med sina egna hinder. >Den produktiva
kraften> upph6jes till en substans och frirvandlas till nlgot absolur, Feodaladel, borgar-
stind och proletariat lro blott vixlande inkarnationer eller differentieringar av samma
eviga >>produktiva kraft>>. Aldrig ha de individuella anstringningarnas eiler den privata
f6retagsamhetens inflytande pi det materiella framitskridander sriitt pi en mer dog-
matisk f6rnekelse.

Det ir iven helt enkelt social alkemi att beskriva medelklassen som en hermetiskt
sluten kast, under det att i verkligheten dess grdnser och kadrer oavbruret f6rendras
enligt de olika individernas relativa segrar eller subjektiva nederlag i den ekonomiska
striden. Medelklassen 1r allenast staben i den arm6, vilken runt omkring oss rycker
fram mot samhillsmaktens individuella erdvring. Det iir lvenledes dogmatisk 6vertro
och blind partifanatism att betrakta det intellektuella och politiska liyet blott som en
re{lex av de ekonomiska produktionsvillkoren. Politiken och etiken bestimrna i en viss
min det ekonomiska livets former, ty id6erna iiver produktionen och dess mil leda vir
verksamhet i en viss riktning, Kristendomens fd,rkunnelse om att i >>begynnelsen var
ordet>> fiirblir alitjiimt den srorx sanningen. Den materiella vllmigan har ej haft den
frimsta platsen i kulturens hj?iltekamp och civilisationens utveckling.

En annan av Karl Marx's minga falska dogmer ir, att samma ekonomiska orsaker
alltid medfcira samma politiska konsekvenser. De italienska republikerna f6ddes genom den
industri- och handelsidkande medelklassens tillvixt, under det att i Frankrike den ab-
soluta monarkin upprittades till stor del med borgarstinders hjalp. oaktat den ekono-
nomiska parallellismen finns en skarp politisk motslttning, Ett politiskt system ir alltid
en invecklad skapelse, dar de intellektuella, religid,sa och etiska behoven i avsevlrd grad
blandas samman med de materiella.

Klassiddn, i den min den grundar sig pi en naturlig arbetsfcirdelning och yrkesgemen-
skap, ir fullt vetenskaplig, men blir absolut falsk, nlr den utstrlckes iinda till marxismens
fantastiska grinser. Klassmotsittningen Ir en banaliret lika gammal som civilisationen.
Pi grund av rikedomens och maktens fdrdelning, vilken 'dr en f61jd av individernas olika
anlag och egenskaper, ha minniskorna alltid varit uppdelade i skilda grupper, vilkas
intressen i vissa fall delvis iro skiliaktiga och f6ljaktligen litt motstridiga. pi samma
sitt gir marxismen tillbaka tiil de f6rsta sociala striderna, som framkallats genom de
olika samhillsvillkoren. Denna olikhet var den antika virldens lag likaviil som den Ir
den moderna tidens, iven det nuvarande Sov.1'etrysslands lag. Den synes vara evig med
mindre ln att minniskonaturen fullstindigt f<irvandlas. Marx's id6 att klasskampen
kan sluta med alla samh[llsklassers ftjrsvinnande i en enda, visar sig alltjiimt vara ren,
ovetenskaplig fantasi, som verkligheten stlndigt vederlagt.

Samh'dllsteoretiker med tring synkrets och politiker med fdrdolda maktsyf ten ha
uppfunnit iddn om tvenne vitt skilda klasser, de besuttnas och de fattigas, kapitalisternas
och proletrrernas. Milet som polirikerna hlrmed s6ka uppni ir ej sanningens ljus eller
rittvisans herravilde utan den praktiska styrelsen iiver bida >klasserna>>. Verkligheren
har aldrig kunnat uppvisa tvenne grupper, verav den ena omfattar alla livets vanlottade
och den andra de lyckliggjorda. Den upprullar istillet inf6r vira iigon bilden av ett
viildigt arbetslag med grader och iivergingar frin de ena till de andra. Det fordras en
oerhdrd naivitet och en hipnadsvickande brisr pi verklighetssinne f6r att tro mlnsklig-
heten kategoriskr uppdelad i tvenne absolut morsatta hilfter: vargar och fir, goda och
diliga, forhatliga penningeutsugare och dygdefulla arbersofier, djavulska kapitalister och
inglarena proletirer' Redan en flyktig blick upptlcker snabbt utmirkta arbetsgivare,
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f ramstiende industriidkare och generdsa bankirer oindligt mer arbetssamma in vissa

llttjefulla, njutningslystna och egoistiska arbetare, Den enkla sanningen ir att Iittja.
och karaktlrsl6shet f6rekomma sivil bland rika som fattiga.

Varf6r angripa en omoralisk >>kastklnsla>> hos det borgerliga samhillet, om det endast

gilier att desto mer tygelldst odla den hos andra samhillsmedlemmat? Marxismen talar
alltid om >>klassmedvetandet>> som den andliga grundvalen till sina planer om samhills-

fcirbittring. Men vad lr detta f6r ett slags klnsla? Vilket lr dess verkliga djup och sanna

virde? Man beh6ver blott kasta en blick omkring sig f6r att upptlcka' hurusom de

marxistiska klasserna ej iro annat in artificiella skapelser av en tanke, vilken ej under-
kastats verklighetens eldprov och seklernas erfarenhet. Bakom de skallande orden d61jer

sig en ytterst oansenlig ekonomisk sanning, lika obestimd som elastisk, och vilken i grund

och botten ej \t annat ln det dova missndje, som alltid beledsagat minskligheten. Det
finnes ingalunda en wtan llera *rbetarklasser. Pi samma siitt som hos individen olika
anlag liggas i dagen, finnes iven inom den sociala organismen olika virden och begiv-
ningar. De olika f<irmigornas naturliga utvechling frambringar i den stora massan ett
slags oundviklig klassifikation och arbetsf<irdelning. Inom varje grupp befinna sig emel-

lertid medlemmarna ofta i konkurrens med varandra. Rivaliteten och avundsjukan lro
m&hlnda dir stdrre in annorstides. Kapitalistklassens enhet ir blott en myt. Vem ir
blind nog att ej se, hurusom industri och ikerbruk ofta resa sig upp mot varandra? De
som leva av jordbruket <inska sllja sina produkter si dyrt som mdjligt lt de, vilka fi
sitr levebr6d frin industrin, och vice versa. Industri och ikerbruk befinna sig i en viss

antagonism. Genom denna vixelverkan striva de mot battre arbetsresultat och lagre

priser. Produktionen ir dessutom uppdelad mellan ekonomiska grupper och ej mellan
tvenne illusoriska klasser. Om produktionen stdrtar samman, ruineras arbetsgivaren och

utsittes arberaren fdr risken att ej kunna forr.jdLna, det n,iidvindiga fcir livets uppehille.
Det ir endast i. andra rummet, som intressena gi isir bland medlemmarna av en och

samma ekonomiska grupp. Att f<irneka intressegemenskapens supremati och 6verdriva
de sekundira intressemotsatserna.'d.r att stella sanningen pi huvudet och betrakta verk-
ligheten med f6tterna. Det 1r en bide intellektuell och moralisk blindhet inf6r intres-
senas, plikternas och rlttigheternas naturliga hierarki,

De mycket omtalade klasstriderna dro ofta blott strider mellan politiska partier, rivali-
teter mellan politiska maktgrupper, som anse det limpligt att ddlja sina egna planer

bakom skenbart kollektiva klassintressen.

Den sanna och djupa striden giller id6erna, oppositionen mellan tvenne
filosofiska system, dir minniskorna kampa for annat 6n blott sina ome-
delbara intressen. Marxisterna tro p& minniskans naturliga godhet och
rittridighet, pi hennes spontana fallenhet for det goda. Endast civili-
sationen och styrelsemakten fordirva henne. Historien ir fcjr dessa frihets-
mystiker en storslagen och oemotstandlig rcirelse, varigenom minniskan
progressivt frigor sig frin allt det artificiella tvang, som konungar, prester
och borgare uppfunnit. Si snart det politiska fcirtrycket och det eko-
nomiska slaveriet avskafiats, kan minskligheten fritt utveckla sig enligt
framitskridandets, vllmigans och lyckans natudiga lagar. Detta bildar
evolutionens forforiska roman, vars grund ir intellektuell for rationalis-
terna liksom den ir ekonomisk ftir socialisterna.
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Alla realistiska och kristna tinkare betrakta diremot minniskonaturen
med pessimistiska ogon. De tro att mlnnishan ej kan arbeta och gi
framit, om hon ej stodjes av religicisa, politiska, sociala och intellektuella
institutioner, vilka skapats genom seklernas bepr<ivade erfarenhet. Den
eviga men vlxlande ordningen kimpar oavbrutet mot den eviga anarkin
{.or att kvarhilla minskligheten pi dygdens stig och hindra samhillet att
sjunka ned i det fdrfall, dit mlnniskonaturens ofullkomlighet s<iker driva
oss hen. Revolutioner och krig ha alltid lagt i dagen, vilka fruktansvirda
avskyvirdheter mlnskligheten gtir sig skyldig till, n1r det ej lingre finnas
nigra band fcir dess naturliga instinkter. Ordningens och civilisationens
fiender, den barbariska anarkins leverantijrer iro de tankens misstag,
vilka spridas bland de olika samhlllsklasserna fcir ett. rr'ana dem till hat
och krig istillet for fred och f<irstielse. Det sociala livet fordrar en uiss
enbet, Familjen ar en, yrket lr ett och nationen ir en. Detta hindrar
naturligtvis ej att det inotn uarje grupP forekommer slitningar och me-
ningsskiljaktigheter. En fulhndad harmoni har aldrig hirskat och kom-
mer antagligen aldrig att herska pi denna jorden, ty den f<irutsitter full-
komliga varelser, och vi iro beklagligt nog ej av denna ideala at. Socialt
eller politiskt samarbete inneblr ingalunda att man b<ir avskaffa de olika
sociala samhlllslagren eller de politiska paft.ierna, men allenast att de sam-
arbetande krafterna ha supremati <iver de konkurrerande, att de gemen-
samma intressena klart och medvetet ha f<jretride frarnfor de slrgiende.
tltan dessa frirsiktighetsmitt riskerar civilisationen atr rlrarta i ett stindigt
grbl med itf6ljande strider, som oftast sluta i inre fcjrruttnelse och yttre
slaveri.

De politiska partierna liksom de olika samhillsklasserna ha en lika
nyttig som viktig roll att fylla. Overdriften eller missbruket av deras
grundprincip fcirddmer ingalunda densammas hela existens. Inom varje
civiliserad stat ha de olika p^rtierna till uppgift att gruppera och discipli-
nera de olika uppfattningarna om samhillets mil och medel, att ortentera
de olika begivningarna mot fcirverkligandet av ett ideal. Det fordras
alltid politiska organ for att konkretisera ett ideal, bearbeta och utforma
ett politiskt samvete, vilket forlenar de individuella isikterna en ncidvln-
dig sammanhillning och foljdriktighet. Ett lands uppdelning i politiska
partier dir dirf<ir bide nyttig och fruktbringande, men endasr i den min
den motsvarar den naturliga arbetsfordelningen utan att darf<;r hota na-
tionens fundamentala simja och djupa enhet.

Det sociala och politiska livet uppvisar bide arbetsfordelning och sam-
arbete. Frinvaron av ett sunt samarbete medfcir krafternas splittring och
s6ndersmulning, ett feberaktigt stampande pi samma plats, vilket ar raka
motsatsen till framitskridandet. Om arbetsfcirdelningen erslmes med
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exklusivismen, om den djupa samhcirighetskinslan, den omsesidiga for-
stielsen miste trida tiilbaka fcir misstinksamhetens, hatets och fcirtalets

lomska vapen, fcjrberedes inbordeskrigets fasor och fcjrfallets nesa.

Id6n om den sociala harmonin dr tor minga blott ideologiskt kinslo-
pjunk, en gammal hlrsken produkt av tankefattiga begrepp och sen-

timentala gummkinslor i absolut opposition med livets grunddrag, med

dess fcirbittrade strider och oundvikliga rivaliteter. Redan i antiken hade

Heraklites forkunnat att kriget ir alltings moder och drottning, att livet
1r en stindig strid i en fientlig omgivning, som alltid fordrar intensiva

och vlxlande kraftanstringningar. Flans nutida Iariungar och moderna
efterfoljare upprepa efter sin gamle lirom^stare att civerallt, dlr strid
fattas, finnes intet framitskridande utan en odesdiger tendens mot fcjr-
fall. Hela denna filosofi om en allsmlktig och forbittrad strid ir emel-

lertid en naturalistisk myt, en abstrakt dogm, en halvsanning, som farligt
missbrukats och snabbt forvandlats till ett andligt gift. Dess suggestiva

makt kan ge upphov till onodiga grymheter genom att missrikta tankar
och fcirvringahjartan. Nej, striden ir ingalunda naturens sista ord utan
blott nigot herlett. Det ir ej hatet som befruktar eller forstcirelsen som

bygger upp, utan samarbetet. Naturen ar frarntor allt samverkan' Kam-
pen lr sekundir och tillflllig. Den darvinska striden ar ej en skapelse

utan i basta fall en utgallring. Det sociala livets grundfond zir ej striden
utan samarbetet, de olika krafternas samordning med hinsyn till ett ge-

mensamt mil. Olikhet ir ej nodvindigtvis fiendskap utan allenast ett
arbetsfordelningsmedel av naturens vixlande rikedomar. Livet ir visser-

ligen arbete och kraftanstrdngningar, men detta medfor ej oundvikligen
strid mot alla andra. Aregirigheten att vara efl djupsinnig tinkare, en

stor poet, en framstiende diplomat eller en rlttskafiens minniska innebir
ingalunda n<idvindigheten att krossa en mlngd fiender utan snarare viljan
att overtyg en mingd medminniskor. Kristendomen t11ar,ar oss att just

utrjva vir makt inom oss sjilva genom att b€kempa vira olikartade anlag,

vilka ha behov av ordning och disciplin. Att besegra sig sjilv dr den

skcinaste och sviraste segern. Sanningens och rittvisans andliga strid mot
vira misstag och passioner ir st<jrre in den yttre kampen. Dir finns alltid
hinder att undanrcidja, men ej fiender att krossa.

Livet ir en verksamhet, vilken har sin stdrsta njutning i den st<irsta

intensiteten. Det sl<;sar med sig sjilvt och manar oss att uppoffra, att gora

andra delaktiga av oss sjilva, att svemma civer vira egna brlddar for att
ej fortorkas och d<;. Att sisom Nietzsche och hans larjungar betrakta
all kerlek, lven moderskerleken, och allt familjeliv som en dramatisk
teater {or timsesidiga angrepp 1r i sanning att driva anfallslusten till en

paradoxal ytterlighet. Varje expansion innebir ej ett angrepp, ty det
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finnes lven en naturlig och fredlig samverkan mellan olika varelsefs tan-
kar och kenslor.

Anarkin 1r den egoistiska id6n om virt eget jags allmakt. Kristendomen

dlremot ir den altruistiska id6n om vir nista, som ingalunda utesluter

utan omsveper och utvidgar vir eget i^g, Ju mer en minniska ir en sann

personlighet genom sin tankeskirpa, sin viljefasthet och sin kinslofinhet,
desro mer ir hon i stind atr oppna sig for andra och handla for altruis-

tiska mil. Ju mer ett samhille fortidnar sitt namn genom de olika med-

lemmarnas samhc;righetskinsla, desto mer djupa miste de olika person-

ligheterna vara. lu mer utvecklad, vlr tanke ar, desto littare bli vi med-

vetna om det universella i virt eget jag, desto intensivare leva vi det mest

individuella och sociala liv och placera vi vir egen individualitet i det

stora hela. Descartes' bercimda formel: >Jag tinker, alltsi existerar jag>>,

kan utan olagenhet fullbordas med: >Jag tlnker, alltsi existera de andra.>>

Den individuella och den sociala verksamheten iro oskiljbara' Sam-

hillet existerar bloct genom sina medlemmar, pL samma sitt som indivi-
den utvecklar sig tack vare samhlllet. Arbetet' som for vat och en ir
kraftanstringningarnas orientering mot tillfredsstillandet aY ett behov,

fcirvandlas genom samhillslivet till ett samordnande av allas anstrang-

ningar for att tillfredsstllla a1las behov. Yarie arbetsprestation ir en

<imsesidig hjllp, hur omedveten och bricklig den in rnd^ vata. Med andra

ord livets sanna expansion 1r altruistisk. Den 1r samarbete och ej kri-
giskt herravilde. Det mest intensiva livet ar i andra och for andra. Det
1r en expansion, en oversvimning, en anderik minniskokarlek, som fin-
ner tillfredsstillelsen som resultat men ej som mil. Livet kan bevaras

allenast genom att svamma over och utbreda sig. Den starka minniskan
ir varken Nietsches eller Ibsens illusoriska ensling utan den varelse,

som med tanke och kansla ir ftirenad med alla andra, en miktig indi-
vidualitet vilken tycks innesluta hela minskligheten. Det sanna livet 1r

en stdndigt sprudlande killa av vixande samhcirighetskinsla och ej in-
murandet i virt eget jags fingelse, i en hogmodig och konstlad sjilv-
forgudning.

Redan Pascal under Ludvig XIV:s envildiga regering forklarade, att
den allmlnna opinionen ir virldens drottning. Flans ord lro in mer

sanna i dag in fordom. Det ir foljaktligen vars och ens plikt att aktivt
deltaga i den allmlnna opinionens utformande. Att ej uppfylla sina so-

ciala plikter 1r ett brott mot samhillet, ett brott som riskerar att utmynna
i ett politiskt sjilvmord. Det ir vars och ens plikt att inom sitt respektive

omride tanka ratt, ty det ir allas vira tankar, som skapa den allminna
opinionen, vilken i sin tur utcivar ett rettmetigt inflytande p& regeringen.

Att tinka rutt 'i,r att goru sig en klar uppfattning av mlnniskans sanna
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intressen, att frigora sig frin f6rdomar och personliga bekvlmlighets-
synpunkter, frin alla levnads- och tankevanor, som ej aro tillrickligt
vil overtinkta. Uppgiften ir ingalunda ldtt.. Det ir ibland mindre
svirt att giva sitt liv it fosterlandet pi slagfiltet an att doda en falsk id6,
som slagit under sig vira tankar och kinslor. Egenkerleken ir lika out-
tr<ittlig som spetsfundig. Den kommer oss att betrakta verkligheten ge-
nom vira fordomars och passioners frirvrbngande glasiigon.

Bristen pi riktiga omddmen ir en orsak till mycket ont i det offentliga livet. Den
on6diga sammandrabbningen me1lan agressiva och motsatta isikter framkallar villervalla.
Var och en, som har ett ljus, b6r sprida det. Den som har ordets giva bdr tala och den
som besitter skrivkonstens talang b<ir begagna sig av den fr;r att lugnt och beslutsamt
klmpa fcir sanningens och rlttvisans herravllde, Men trots de oundvikliga strider, som
f6rekomma i ett samh5lle pi grund av de olika medlemmarnas st<irre eller ringare ofull-
komlighet, bdr det aldrig f6rgl6mmas, atr hatet ir samhellets vlrsta onda pi samma
sltt som samhillets hdgsta goda utgtires av det milmedvetna samarbetet och den kristna
broderskinslan. Detta moraliska fcireningsband lr oundglngligt, nir det glller att skapa
en sund och livskraftig nation. Den kristna samh6righetskinslan skapar ett kraftigt folk.
En framitskridande stat liksom klippans orubblighet ir gjord av sandkornens kohesion.
Samhllle och solidaritet iro en och samma sak. Den som angriper den kristna sam-
h<;righetskinslan angriper samhlllet ej blott i nigot 6vergiende och tillfiilligt utan i dess

sj?il och anda. Klasskampen driver oss att leva med dragna knivar.
Det marxistiska programmer >Allt f<ir en del av samhillet och intet for de civriga>>

lr ej ett rlttsideal utan en barbarisk vildsdr<im. Den exklusiva omsorgen om en enda
klass lr med n6dviindighet ofcirnuftig och overksam. Allt som ir exklusivt lr irratio-
nellt, nlr det giller en organism, dir allt stir i timsesidigt beroende, der den allminna
hllsan ir grundvillkoret f6r varje organs sundhet. Om lungorna, hjlrtat eller hjirnan
ej lingre funktionera normalt, fi de 6vriga lemmarna sin oundvikliga kinning dlrav.
Den sociala liksom den individuella hllsan ir en harmoni. Arbetsgivare och arbetare,
rika och fattiga, hciga och liga bora blott bilda en enda kast: arbetets. De b<ira vara
samverkande och ej motstridiga krafter. Marxismens klasskampsideal iir och fdrblir f6r-
nuftsvidrigt, ty det beglr att statens vagn ordnas si att hlstarna stindigt sli bakut och
skacklarna oavbruter hota bryta benen av histarna, med den oundvikliga f<iljden att
bide vagn och histar slutligen rulla i diket.

Under trycket frin marxistisk propaganda har kinslan av ansvar och plikt mellan
de olika samhillsklasserna fdrsvagats och ersatts mcd en tringsynt kiassegoism. Inga
yttre la,gar eller vipnade bajonetter kunna undanr6ja den hlrav uppkommande faran.
Gentemot denna passionernas stdrtflod reser sig lyckligtvis kristendomens inflytande,
vilg6rande och miktigt. Den s6ker art leda tankarna mot sanningen och tippna hjirtana
fOr dygd och uppofiring. De som bekimpa kristendomen lro derfdr det ordnade, lag-
bundna och disciplincrade samhlllslivets d<idgr?ivare. Den religidsa tanken Ir varken
gammalmodig eller kraftlcis utan bide aktuell och livskraftig, ty den bir i sitt sk6te alla
de principer, vilkas frinvaro pligar minniskan och liter hennc glida hin mot anarkiens
och diktaturens avgrund. Kristendomen siiker att genomsyra sjilen med kinslan av
samhllleligt broderskap, av individens bide kollektiva och individuella ansvar, som driver
honom att bittre liira klnna och hjilpa sina medminniskor for att aila mi arbett for
det gemensamma bista.

Kristendomens fiender anklaga densamma fdr att blott vara en abstrakt teori och e;'
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ett liv, som kan bed6mas i sina yttringar. Om efter 20 irhundraden av kristendom det
innu finnes en m'dngd politiska oroligheter och sociala orlttvisor, lidanden och elanden

beror emellertid detta tillstind ingalunda pi den evangeliska f6rkunnelsens underlig-
senhet utan pl minniskornas ofullkomlighet, vilka ej fi,tta sitt uppf<irande efter Guds
bud. Hagtornsheckar bdta ej persikor som frukt. Kristendomen har haft att klmpa
mot mlnniskonaturens mingtuseniriga egoistiska instinkter, lidelser, fdrdomar och in-
tressen, vilka alltf6r ofta visat sig starkare in rlttvisa och plikt. Men evangeliets civili-

:ffiT 
kr#t tu si stor att den 96r sig glllande lven i de samhlllen, som fiirneka det-

Den minskliga moralen 'ar fonfarande skyldig kristendomen vissa de-
finitiva ercivringar, som inSen ateism borde viga stota ifrin sig. Den
kristna kyrkan ir visserligen framfor allt ett andligt kungadome men hon
kan ej vara likgiltig for vad som hender och sker runt omkring. Efter-
som varje politisk friga oundvikligen iven utgcir ett etiskt problem, kan
kristendomen ej innestingas i samvetenas helgedom utan b6r lita sitt ljus
strila ut over hela virlden. Kristendomen ir alltsi tvungen att syssel-

sitta sig med nationernas och individernas styrelse. Politiken ir kroppen,
etiken 1r sjilen. Den fcirra ir materian, den senare ir anden. Den kristna
religionen stoter visserligen i princip ifrin sig vildets revolutioner. Ling-
samt, progressivt och fredligt vill den dndra vdrlden genom sin religiosa
forkunnelse liksom virsolen fcirvandlar vinterns odsliga jord till grtin-
skande angar.

Gentemot den antika statens allmakt har kristendom fcirkunnat, att
varje minniska bir inom sig sjilv grunden till sitt eget ode, att hon ej brir
lita krossa den gudomliga och oforgingliga delen av sitt jag i det sociala

maskineriets komplicerade kugghjul. Staten ar e) en gud utan en tjanare,
och gudomens rittigheter inom minniskan iro storre ln statens. Kristi
ldrjungar erkinna villigt att staten biir skydda vars och ens rittigheter
och att den absoluta friheten ej ir anpassad efter minniskonaturens tal-
rika etiska ofullkomligheter, som ofta gora den till en medbrottsling i
lastens och elendets utnyttjande. Som det ofta hender med vir minskliga
ofullkomlighet, vilken rdtar p& sig pi en sida for att luta 6ver till den
andra, har den oundvikliga reaktionen overskridit mittfullhetens grenser.

Men statens roll ar och forblir att gatantera allas rlttigheter, friheten
likavil som for kontraktens exekvering, och i all synnerhet moralen och
minniskovirdigheten, framfcir allt nar det giller de, vilka genom sin

oerfarenhet lro ofcirmcigna att effektivt skydda sig sjilva. Pi liknande
sett, om det ir statens plikt att skydda den privata aganderatten, miste
den iven varmt behjdrta arbetarklassens stillning. De bida plikterna
iro korrelativa. Statens frimsta uppgift 1r i grund och botten att lilta
rittvisa komma alla samhdllsklasser till godo genom att samvetsgrant
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iakttaga den distributiva rittsordningens bud. Det vore foljaktligen emot
ftrrnuftets bud och moralens regler att tillgodose behoven hos en sam-
hillsklass och fiirsumma de tivriga. Ett dylikt handlingssitt krlnker ritt-
visan, vilken fordrar att var och en skall ha, vad honom tillkommer.

Kristendomen begrlnsar & andra sidan statens ritt till ingripande i det
sociala livet till de fall, dir det 1r oundgingligt, dir det ej finnes nigot
annat medel att bota samhillets onda. Annars btjr lagen ncija sig med att
sikerstllla vars och ens ritt och i synnerhet omgiva de svaga och olyck-
liga med sina vaksamma omsorger. Den marxistiska teorin om staten som
allsmiktig fcirsyn iir bide falsk och farlig. Den har en smak av hedendom,
en doft av usurperande helgerin, ty den ir liktydig med Lucifers ansprik
pi att upph<;ja sig sjilv till en gudomlighet. Man vinder &ter till de

forna kejsarnas avgudakult med den skillnaderl att folken tillbedja sig
sjilva i en abstraktion och falla pi kni infcir ett anonymt belate, dir
demokratin forgudar sig sjilv. En dylik avgudadyrkan ir ofcirenlig med
kristendom,som aldrig har samtyckt till att giva Cesar vad som tillh<jr
Gud utan i stillet sokt fcirvandla staten till sin lagliga arm, till spegeln
av dess sanningsbloss.

Den moderna staten har of6rnekligen en beklaglig tendens att frigdra sig frin varje
religi<ist inflytande. Den iterupptaSer romarnas hedniska uppfattning av staten sorn
innehavare av alla rittigheter, som ej erklnner nigon annan makt eller nigra andra
lagar in sina egna, och dvermodigr fdrklarar, att den ir intet, om den ej lr allt. Gent-
emot denna falska totalitetsteori reser sig id6n om tniinniskans riittigheter och filihter,
och den ir av kristligt ursprung. Makten kan i och f<ir sig ej skapa annat in nlvrirten,
vilken ej lr nigon sann rltt. Minniskans rittigheter enligt evangeliets ord skiljer sig
emellertid frin den franska revolutionens dirigenom, att de iro mer klara och precisa,
att de alltid ha till begrlnsning sivil mlnniskans plikter som rittigheterna hos Gud,
moralens och f6rnuftets h6gsta inkarnation. Alltfdr o{ta liter den moderna staten leda
sig av partifanatism och stundens lidelser. Dess lag och regel ir ej rittvisan utan val-
intresset. I stlllet f6r rlttvisans tvenne traditionella vigskiiar finnes f6t varje hindelse
och person tvenne olika mitt och vikt. Staten tror sig allting tillitet och berdmmer sig
av att behlrska allt och alla. Den vill vara allt, och dock ir dess viija vixlande liksom
de majoriteter, varifrin de hemta sin makt.

Den s. k. evangeliska kommunismen har aldrig anvisats sisom den enda
berlttigade formen av aganderitt eller som det logiska slutresultatet av
den evangeliska liran om de jordiska lgodelarnas ratta anvandning. Jesus
hade vinner sivll bland rika som fattiga, ty varken rikedom eller fat-
tigdom ir i och fcir sig en dygd eller en etisk fullindning. Frilsaren
besokte publikanen Sakius, vilket han aldrig skulle ha gjort, om han an-
sett rikedomen sisom ett ont och en oretrvisa. Vi hava her ett oveder-
liiggligt bevis pi att han ej betraktar de rika sisom fiirtappade varelser och
fattigdomen som en oundviklig plikt. Jesus fordrar allenast art rrar och
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en gcir ett fcjrnuftigt och moraliskt bruk av sina lgodelar, att mln-
niskorna ej bliva materians slavar genom en tiverdriven omsorg om mor-
gondagen och en omittlig torst efter materiella njutningar. Rikedomen

bor framfor allt vara ett m,edel till en allt mer vittomgripande intellek-
tuell, religicis och moralisk fcjrbittring. De rika bora frarnfor allt skilja

sig frin de andra genom deras storre forniga att tanka och handla ritt.
Vad som ibland benimnes den evangeliska kommunismen ir marxis-

mens motsats, ty den iir byggd pi forsakelse och ej pi njutningslystnad.

Dess grundprincip nr likgiltighet fcir och ej karlek till rikedomen. Dess ideal

ir det kristna samfundets, som 1r grundat pi uppoffringar, uppratthiliet
genom vilgorenhet och arbete, samt styrt genom fri lydnad, under det

att marxismen har rikedomsbegiret och njutningslystnaden till arkitekt
och tvingstr<ijan till hirskare. Marxismens jnmlikhet ir en parodi pi
evangeliets lira liksom dess broderskap utgor en karikatyr av det kristna

broderskapet. For marxisterna ir den sociala frlgan ei annat in ett eko-

nomiskt teorem, nir den i verkligheten limnar lingt bakom sig de mest

trirda ekonomistefs subtila vetenskap pi grund av sin djupt etiska karaktir.
Den sociala reformen kan ej genomforas utan moralens hjilp. Fcir att
gtira samhillet bittre, fordras forst att forbdttra indiaiden och att hos

bfr.d,a ingjuta vad som mest fattas: den kristna andan. Man kan e1 bygga

stitliga palats med underhaltig material.
Problemet om rikedomarnas rittvisa fordelning ar i kristendomens

dgon iven arr etisk natur. Den har aldrig varit forminlig mot de, som velat

avskafia den privata aganderatte.n, nir denna har sin naturliga grund i
arbete och sparsamhet, ty den stiidjer sig di pi individens och familjens

logiska rlttigheter och er en berittigad materiell forlingning av den and-

liga personligheten. Kristendomen <inskar ingalunda den privata igan-
derittens avskafiande utan dess stdrsta m<ijliga spridning. Kristendomen

ar f.ram{or allt moralens uttolkare som varnar alla de, vilka bryta mot
rittvisans lagar. Den ir den sociala pliktens st6rste profet.

Kristendomens international ir {redens och den omsesidiga fcirst&elsens.

Den 1r ej hatets, som skryter 6ver att organisera en brottslig och ofornuf-
tig klasskamp. Kristendomen s<iker att ttiamna intressemotsatserna.

Marxismen bemodar sig att skirpa dem. Den kristna moralen strevar oav-

brutet att hos bide rika och fattiga, hoga och liga, uppvbcka kinslan
av allas brodraskap och att nirma de olika klasserna, under det att marxis-

men arbetar pL att splittra mlnskligheten i tvenne fientliga liger och gli-
der sig <iver att fcirvandla hindren till ooverstigliga avgrunder. Kristus
har kommit till virlden for att bringa den frid, och inglarna sjcingo vid
hans vagga: >Fred pi jorden>. Nir avskedets bittra stund kom, civerlim-
nade han it sina ldrjungar samma fredsbudskapr som det dyrbaraste arvet
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av sin minniskokirlek: >Jag lamnar Eder freden, iag givet Eder min

fred.,,

Kristi lira kan ei anpassa sig efter marxismens amoraliska mysticism, som lr en

religion av materia och hat, tringsynt som vir omedelbara horisont, flyktig som virt
jordeliv och torr som en aritmetik. Den predikar idealet av ett liv utan ideal. Med

sina utopistiska teorier fdrvringer den verkligheten. Med sina teoretiska trollkonster

fcirsijker den dolia minsklighetens naturliga ofullkomiighet och elende, lidandet, som

ingen kan avskaffa, och d6den, som i tysthet alltjdmt rasar omkring oss. Marxismens

apostlar med sina lidelsefulla f6rkunnelser och poetiska dr<immerier vilja bygga fram-

tidens samhille pi klasskampens rykande ruiner.

Marxismen befinner sig ivenledes i oundviklig opposition med kristendomens grund-

leggande principer, ty kristendomen talar f6rst och frimst om plikter, marxismens fram-

f6r a1ft om rlttigheter. Den fdrra predikar fdrsakelser, den relativa frigcirelsen frin
denna virldens rikedornar, och protesterar mot de materiella njutningarnas f6rned-

rande hetsjakt. Marxismen dlremot lovsjunger rikedomens f6rsitliga paradis, den t6rstar

och hungrar allenast efrer denna virldens goda. Kristendomen med sin kirlek till fred

och broderskap vinder sig aldrig till hat och vild. Den sijker att mildra, ej *t irriteri
och fcirvlrra de sociala slren, Det marxistiska broderskapet, proletariatets solidaritet, soni

utstricker sig blott till vinner och meningsbrdder, ir ej blott ett socialt misstag, en

overklig fantasmagori uran lven en skriande motsats till den kristna kirleken, som bdr

vara uniaersell Men marxismen betraktar Kristi evangelium som ett andligt opiat, vilket
strevar att s6va in {olhen, att stilla massornas vrede och proletariatets uppror, ett slags

vaggsing, som med konstiade medel sciker mildra lidandet och stilla smlrtorna' I stillet
f6r kristna fredshymner och karlekssinger, vilka anses f6rvekliga minniskans vilje,

f;redragt marxisterna stridsfanfarer och rop av hat, som vlcka till liv primitiva energier

och st<jrta folket ut i kampen ftir den politiska maktens och de gripbara rikedomarnas

er6vring. Bland alla de paradis, som det stackars mlnniskohjirtat i sin outslickliga t6rst

efter lycka och oindlighet dromt om, ir marxismens emellertid det mest overkliga.

Jorden skall beklagligt nog aldrig vara €tt paradis. Om det ir vir plikt att sdka infd,ra

en allt stcirre rlttvisa, fred och dmsesidig fcirstielse, kunna vi dock ej avskaffa alla fysiska

smirtor, alla hjirtats pligor och andens lidanden, som iro jordelivets oundvikliga led-

sagare och naturliga slut. Att innestlnga mlnniskans tanke och fdrhoppningar i denna

virlden, it att g6ra vir existens innu fattigare. Det'dr att lemlesta vir sj?il i en hetsjakt

efter en rent materiell och oundvikligen flyktig lycka. Den kristna religionen tager en

ivrig dei i alla nutidens sorger och strider, den arbetar utan rast eiler ro pi Guds rikes

tillkommelse i den min den mlnskliga ofullkomligheten med sina etiska krimpor och

naturlagarna med sina hirda fordringar gdra det mdjligt. Marxismen diremot, under

fdrevlndning att \ar:' praktisk och realistisk, lr utopistisk och ideologisk.

Gentemot den materialistiska reform, som predikas av marxismens pro-
feter, fcirkunnar kristendomen en sjilslig nyskapelse, vilken resPekterar

allas rlttigheter och kan tillfredsstilla alla samhillsklassers berittigade
strevanden. Den kristna religionen ir hirigenom en ociYertrifflig social

kraft,, som borde spela en forherskande roll vid det ekonomiska livets
organisering. Man bor naturligtvis ej betrakta Nya Testamentet som en

didaktisk lirobok i nationalekonomi eller sociologi fcir att ddri scika ut-
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arbetade och precisa lcisningar for alla nuvarande svirigheter, alla be-
klagliga orittvisor, alla intressemotsatser och personliga rivaliteter, vilka
€xistera allt sedan minsklighetens begynnelse. Dylika lerobocker ha blott
en lokal och speciell karuktar. Deras ode 1r intimt forbundet med de
omstlndigheter, som givit upphov till dem och fcirsvinna med dem. Oper-
sonligheten ir diremot evangeliets stora styrka, ty det passar alla sam-
hallen eftersom det ej skapats fcir nigot speciellt samhille. Jesus Kristus
levde i en virld med sociala forbindelser, vinskapsband och ekonomiska
problem. Han var ej en kontemplativ ensling utan rdrde sig mitt bland
sina landsmin och deltog i mlnniskolivets alla sorger och gladjeamnen.
Nistan alla de sociala problem, som uppstelldes av hans samtid, frarn-
lades infor honom i en eller annan form. Han hade tillfelle att uttala
sig om familjens enhet, forbindelserna mellan rika och fattiga, arbetsgivare
och arbetare, om ansvaret och plikterna, som denna virldens dgodelar
ildgga sina innehavare. An i dag ir evangeliet det bista medlet att i
vir splittrade och sjuka virld uppr'atta rittvisa, enighet och fred. Det
vore emellertid att f.orvranga Kristi bild och fcirkrympa hans mission att
betrakta honom allenast som en social reformator f.itr att omstcirta den
hirskande samhillsordningen. Han var framfcir allt Guds enfodde Son,
vilken bringade virlden en ny religion av ratt och kirlek, av uppofiring
och hingivenhet, vilken kunde sikerstilla vars och ens rittigheter och
,avskaffa de sociala orittvisor, som vanlra civilisationen. Hans f6rnemsta
mil var minniskornas inre fcirbittring, deras andli.ga urveckling, sjilens
hcigsta goda. I sin strivan att forbdttra virlden tog han individerna i
jordelivets realistiska ram med sina mingsidiga behov, sina nodvlndiga
forbindelser och talrika plikter. Han fdrdcimde ej de, som sysselsatte sig
med livets materiella problem, men anmodade dem att gora det med mitta.
I massornas sjll uppvickte han ej bedrigliga f6rhoppningat, i proletariatets
iiron lit han ej genljuda de stora orden om misskinda rittigheter, fcir-
hatliga orittvisor, revolterande maktmissbruk, som miste undanrojas och
avskaffas genom stlndiga strejker, fcirbittrade uppror och ekonomiska
revolutioner. Han var L andra sidan ingalunda en vilfornojd ekonomist
som i stum beundran infdr naturens harmoniska lagar lugnt predikar for
livets vanlottad.e att utan klagan antaga sitt cide och blint underkasta sig
den hirskande makten. Jesus Kristus har alltid undvikit den vildsamma
kritiken, det hetsiga uppviglandet till uppror och vild, ty han kom till
virlden for att predika ej uppror utan fred. Men han hade ingalunda
fdr det ridande styrelsesittet en blint konservativ beundran utan minsta
reservation. FIan var en f<irsiktig, mittfull och vis reformator, som satre
fciga tro till vildsdid och hastverk. Hela hans f<irkunnelse var emellertid
genomstrommad av en mlktig ande av liv, framsteg och fcirbettring. Hur
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vil visste han ej skilja mellan de sanna samhlllsbevararrta och de egoistiskt

belitna varelser, som misskinna Evangeliets anda, krlnka dess bud och

iro dess fiender, ruin och d<jd. Under f<irevindning att giva it Gud vad

som rillhor Gud och it Cesar vad som tillhijr Cesar, b6r man ei frarrikalla
en fariseisk f<;rdubbling av minniskonaturen, en oantaglig skilismissa mel-

lan det religiosa och det sociala livet. Ej heller b<ir religionen innestlngas

i det f<;rflutnas antikvitetsmuseum eller i det individuella samvetets hel-

gedom. Den miste miktigt utveckla sig i det nuvarande samhillslivet

och genomsyra det med sin hojande anda. Den bcir vara den stlindiga

inspiratione n for vira handlingar, den glodande eldsligan, som virmer
virthjdrta och hardar vir vilja i den flammande facklan, vilken styr vira
steg och lyser upp v&ra tankar.

Marxismen kimpar bland det sociala oroshavets vigor under det att
kristendomen vandrar fram over dem. Deras sociala horisont ftireter en

avsevird olikhet i nivi. Kristendomen ar ej ett detaljerat sociologiskt

system utan framfcir allt ett inre sjllstillstind, en andens orientering, som

vid varje nytt socialt utvecklingsstadium medfor stiirsta mdjliga rittvisa.
Dess urgamla romerska devis ir: fortiter in re, suauiter in rnodo. Den

bercjmde franske agnosrikern Taine tvekade ej att erklnna: >Kristendo-

men forblir alltjimt det miktiga vingparet, oundgiingligt for at't' hoia
minniskan over sitt krypande liv och sina begrinsade horisonter, for 

^tt
genom tilamod, undergivenhet och hopp fora henne fram till sjllens

lugn, och over mittfullheten, renheten och godheten leda henne fram
till uppofiring och fcirsakelse. Alltjiimt och overallt alltsedan aderton-

hundra ir, si snarr dessa vingar svika eller slis sonder, fcirnedras de of-
fentliga och enskilda sederna, itertager den brutala och berlknande ego-

ismen sin <ivermakr, utbredas grymheten och sinnligheten, f6rvandlas sam-

hallet till ett rovarnaste och en bordell. Endast kristendomen kan vid-
makthilla inom samhillet mildhet, odmjukhet, redlighet och rettvisa.>

Kristendomens stora budskap till virlden 1r att minniskan ej b<ir noja

sig med att lvta sig ned ijver sitt eget iag, utan aven att stolt rikta blicken

mot hojden och omkring sig. Kristendomens under ir just att stika har-

monisera alla de olika begir och sirgiende strlvanden, som hirska inom

oss. Det ir endast i dess mingfaldiga enhet som minniskonaturen kan

behandlas med lika mycken rittvisa och klnslofullhet som klarhet och

bestimdhet. Den fcirenar vad som synes ofdrenligt, den ir den enda

punkt, dlr pessimismens och optimismens motsatta tendenser smilta sam-

man till ett h6gre fcirnuft, som bland gapande avgrunder och hoga fjill
leder oss fram till sanningens tempel och rlttvisans riddarborg, dir alla

Iro briider.
Olof Hi)iier
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f,chweiz iger nigra av Europas intressantaste och severdaste kloster:
J.t, av de fi bestiende kartusianklostren, Valsainte, det nyligen iter-
upprittade cisterciensklostret i Hauterive, vars intensiva medeltidsatmos-
far kommer en nordbo att t^nka pi Alvastra eller Varnhem, samt nigra
benediktinkloster med vordnadsvdrda traditioner. Det allra ildsta och
rikaste av Schweiz'benediktinkloster, Sankt Gal1en, f611 iborjan av 1800-
talet o#er for en av de kyrko- och klosterstormar, som vid denna tid
gjorde sidan obotiig skada i de sydeuropeiska lindernas kulturella liv
och sorrr fdr dessa landers vidkommande motsvarar 1t00-talets >>reforma-

tion>> i Nordeuiopa. Dess kyrka ir nu domkyrka for biskopen av Sankt
Gallen. Men Einsiedeln, Engelberg och Disentis, alla te beligna i hjdrtat
av Schweiz, kunna se tillbaka pi en sedan den tidigare medeltiden obruten
historia. Ensiedeln, grundat pi 90O-talet, skulle kunna kallas ett Versailles
bland kloster; dess praktfulla kyrka har en domkyrkas proportioner och
ar f, o. bekant for sin nidabild, den svarta madonnan, >Vir Fru av Ein-
siedeln,r. Ansprikslosare till sin anliggning men minst lika inbjudande
och tjusande fc;r den katolske turisten iro Disentis och Engelberg.

Klostret Disentis (namnet utcalas med tonvikten pi frirsta stavelsen och
komrner av det latinska desertum, odemark) har utvecklats ur den lilla
kommunitet av munkar, som har bildades iborjan av 7}}-talet under den
frankiske munken Sigisberts ledning. Till traktens populiraste helgon
hora fortfarande S:t Sigisbert och S:t Placidus; den senare var Sigisberts
frirste anhengare bland traktens egna sciner och lj<;t d<iden som martyr.
De forsta munkarna tillimpade iriska klosterregler, men lingre fram
p& 7oo-talet organiserades Disentis som benediktinkloster. Under hela
medeltiden hade det en stor kulturell betydelse och var rikt gynnat av
de tyska kejsarna, som pi sina firder till Italien brukade ta vigen genom
den dalging, dar Disentis ligger. 1100-talet betecknade en tid av tillbaka-
ging; reformationens anhlngare gjorde sitt inflytande gillande i landet,
och avfall till den nya Taran forekommo lven bland munkarna i Disentis.
En ny blomstring intrider dock vid slutet av irhundradet: motreforma-
tionen eller den katolska restaurationen tar sin borjan. Konsthistoriskt
priglas ju denna epok av barocken. Benediktinerna i Sydtyskland,
Schweiz och Osterrike ha gjort en av de stcirsta insatserna i barockens
konsthistoria, och deras kyrkor utgora nigra av de skrjnaste monumenten
ijver denna tids tros- och kulturliv. Klosterkyrkan i Disentis ombyggdes
alltsi omkring 1200 i den ljusa, glada, festliga barock, som 1r typisk for
de ovannimnda linderna. Det yttre domineras av de tvi vita tornen
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o
o.qi

(d

!
c3

a

a
-d
.
d

O
O

,;

oa
o
ho

!

O

d

!

.c

o.

t



Breu frdn Disenti.s

med sina liikkupoler. I det inre, rikligt belyst genom stora fiinster, prunka
de minga altarena i sin kraftigt forgyllda barock-dekor. Det vackraste
bland dem alla, nimligen det av Sebastian von Castelberg3,r 1572 stiftade
Mikaels-altaret, er ett verk av ungrenissansen men erinrar innu starkt
om gotikens altarskip. Det utsokta konstverket, vars mittbild visar ma-
donnan pi minsklran, omgiven av smi inglar i moln, tjusar genom sin
fina, llckra firgskala.

Om Disentis' historia ar vidare att tilldgga, att det led mycket under
fransminnens hlrjningar ir 7799 och f. o. hade en nedgingsperiod i
bi;rjan av 1800-talet 

- 
som de flesta kloster i gamla och nya virlden.

Vid 180O-talets slut borjar en ny andlig och materiell iteruppbyggnad.
Ett gymnasium inrittas. I btirjan av detta sekel ha lyckliga restaureringar
vidtagits. Numera ir Disentis iter ett blomstrande kloster.

En l<irdagskvill i mars anlinder jag till klostret Disentis fcir att till-
bringa nigra ferieveckor dir. Jag lyssnar till kv?illens kompletorium,
sjunget pi en innerlig, vek melodi, som 1r hemtad frin medeltida schwei-
ziska koralbcicker. Fril.y'ande dag ir scindagen Oculi. Efter vespero tlga,r
man, sjungande den Lauretanska litanian, i procession till Mariekapellet
for att sjunga Salue Regina. Dagen ddrpil dr det ordensstiftarens, S:t
Benedikts, fest. Gudstjenstprogrammet omfattar pontifikal hogmissa och
pontifikal vesper. Missan ir i benediktinordens liturgi f<irsedd med en
sekvens: Leta quis magni Du.cis. I slutet av veckan infaller Marie bebi-
delsedag, vilken i hela trakten firas som en stor helgdag. Dess vesperhymn,
Aue waris stella, klingar ljuvligt under klosterkyrkans valv.

Den omgivande trakten ir lika intressant som sjllva klostret. Fiir den,
som i likhet med undertecknad aldrig {<irut stiftat bekantskap med ka-
tolsk landsbygd., blir den en harlig upplevelse. Hipnadsvickande titt
ligga sockenkyrkorna, annexkyrkorna och kapellen. Snart sagt varje
klunga p3 f.yra, fem boningshus har ett eget kapell 

- 
ett oratorium eller

b6nehus frir girdens folk, dir missor hillas vid enstaka tillfiillen. Det
inre 1r ofta icke stijrre ln ett vanligt rum, men for det mesta originellt
och smakfullt utsmyckat. Flelgonen Sigisbert och Placidus, den senare

avbildad med sitt avhuggna huvud i handen, mrita ofta pi vigg- och
altarmilningar. Bland smikyrkorna i socknen Disentis kunna nimnas:
S:t Placiduskyrkan, byggd pi den plats, der Placidus blev halshuggen;
S:ta Agatas romanska kapell, smyckat med fresker frin omkring 1100 i
en av italiensk ungrenissans piverkad stil (man ser bl. a. de tre heliga
konungarna, som med ett frilje i burgundisk hovprakt draga istad for
att tillbedja Jesusbarnet); S:t Valentins kapell i Mompe-Medel med ett
gotiskt altarskip; S:ta Marias kapell i Acletta med en gracicis altarbild
av den obefleckat avlade Jungfrun i en stil, som fiir tanken till Murillo;
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S:t Jakob d. i:s kapell i Quoz, vars akarprydnad frin borjan av 1d00-
talet efterbildar de gotiska altarskipen; S:t Sebastians och S:t Rochus'
kapell i Segnes, vars dedikation till tvi pesthelgon tyder p3,, att dess grund-
liggning stir i samband med den pestepidemi, som hemscikte trakten pi
1630-talet. Det ir dessa smi kapell, som giva trakren dess obeskrivliga
tjusning.

Den ritoromanska befolkningen (den talar ett sprik, som stir italien-
skan nira) synes leva ett intensivt fromhetsliv. Alla praktisera och tyckas
finna verklig gladje i sin religion. Vid sondagarnas gudstjinster lro soc-
kenkyrkorna fyllda till sista plats av personer i alla &ldrar. Kvinnorna
ha enligt det gamla bruket sin plats pi evangeliesidan, minnen pi epistel-
sidan, och gudstjinstens forlopp foljes uppmirksamt. En kor urf6r hog-
missans singpartier, men eftermiddagens yesper sjunges av hela fcirsam-
lingen. Vespern ir en verklig folkgudstjlnst och tydligen mycket popu-
lar. Aven kompletorium forekommer. Dessutom spela de fromma brcidra-
skapen en stor roll, och processioner anordnas ofta. Den stitligaste ir
processionen till den helige Placidus' ira den 11 juli, varvid en enasriende
prakt utvecklas. S&vitt en utomstiende vigar doma, utgrira socknarna i
denna del av kantonen Graubiinden en fcirnimlig exponent for katolsk
bondekultur.

Jag vandrar en dag vesterut till grannsocknen Sedrun, njutande av
virsolens virme och naturens storslagna skcinhet. 6vre Rhen sorlar i
dalgingen. Alpernas sncibetlckta toppar glittra i solskenet. Pi sluttning-
arna betahjordarna av f.ir och getter; luften dalkar av klangen frin deras
bjd.llror. Snart skymtar jag det gotiska tornet av S:r Vigilius' kyrka i
Sedrun. En absid i vapenhuset ir ordnad till benhus, d. v. s. forvarings-
rum for uppgrlvda skallar och ben frin kyrkogirden, omsorgsfullt ord-
nade kring en stor skulpterad korsfistelsegrupp. Kyrkointericjren ir rik.
Altartavlan civer hcigaltaret, forestallande kyrkpatronens, den helige Vi-
gilius' martyrium, ar infattad i en praktfull barock-dekor, dir iven relik-
skrinen med sina baldakiner spela en roll. Kyrkoinredningen ir dock icke
enbart barock: ett gotiskt altarskip med skulpturer av bl. a. den Heliga
Jungfrun, S:t Vigilius och stiftets skyddspatron S:t Lucius finnes iven.
Altartavlan <iver sidoaltaret p5. evangeliesidan framstiller S:ta Brigida av
Irland och S:ta Birgitta av Sverige. Jag hllsar bilden av mitt hemlands
helgon, som vil sillan torde f& besok av en landsman. Pi hemvigen frin
Sedrun tittar jag in i S:t Josefs kapell i Bugnei, prytr med ert renessans-
altare, och i det lilla s. k. ;udekapellet. Det sistnimnda lr knappt stcirre
in en killare, och interiirren upptages till storre delen av i kroppsstorlek
utfdrda skulpturer av den korsbirande Frilsaren, hans scirjande moder
och tvi judiska bcidelsdrlngar 

- 
av de sisra har kapellet fitt namn.
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I benediktinernas kalender ha endast de allra storsta helgonfesterna
(sisom ordensstiftaren Benedikts och Marie bebidelses fester) fcjretridet
f.ramfor fastedagarna, varf.or jag varenda dag kan gledja mig it aft fe
h<ira respektive fastemissa med dess sinnrikt komponerade texter sjungas

i klosterkyrkan. Si nalkas triduum sacrum, de tre sista dagarna i dym-
melveckan, som liturgiskt sett iro de rikast utgestaltade i hela kyrko-
iret. Man motser alltid med lingtan dessa underbara gudstjenster med

sina passionsberittelser, klagovisor och korshymner och med sitt bivande
jubel over det nya ljuset, som iteruppstir ur grayens mcirker. Det ir en

stor fcirmin att kunna bevista dem i ett kloster 'sisom jag kan gcira, men
jag i"r ocksi tacksam fijr det prov pi allmogens sorgefirande av Herrens
lidande och dod, som jag nu fir bevittna. Pi lingfredagens kvlll gfu jag
nimligen till sockenkyrkan. Pi kyrkogirdsmuren sitta smipojkar och
kalla folket till gud'stjinst med triskramlor, eftersom klockorna denna

dag dro stumma. I kyrkan hilles tenebrx. Ikorct vilar pi en bir en bild
av den dode Frdlsaren i kroppstorlek; en Mater dolorosa i svart sorgklin-
ning stir bredvid. Nir de sista tonerna av laudes forklingat, gcir fcirsam-
lingen sig redo till procession. I spetsen bir man en byst av Ecce homo,
smirtemannen, klidd i blodr<id mantel, och ett krucifix. Fyra gossar

komma med Flerrens pinoredskap; fyra mln blra biren med Frllsarens
lik, omedelbart. foljd av den smlrterika modern. Darefter folja socknens

alla min och kvinnor; de senare hava ljus i hinderna. T|get gir genom

byn och sedan tillbaka till kyrkan. Flerrens bir och Mater dolorosa blras
inyo upp i koret. Nu gi alla fram for att kyssa Frilsarens fem sir och

kondolera Vir Fru: forst minnen, under avsjungande av Miserere, sedan

kvinnorna, under avsjungande av Stabat mater. Det hela gtir ett gri-
pande intryck.

En procession till den iteruppstindne Frllsarens ira anordnas av klostret
tidigt pi piskdagens morgon, efter de hogtidligt s;'ungna laudes. Aven
i denna procession deltaga minga sockenbor; socknens kyrkoherde gir
tillsammans med klostrets fider. Och si har man intligen kommit till
upp$andelse{estens hOjdpunkt: piskdagens hogmlssa. Man kan i kloster-
kyrkan lyssna till sekvensen om lammet, som frilst firen, om livet, som

besegrat doden. Maria Magdalena hores beratta om de himmelska vittnen
hon sett vid den tomma graven, och apostlakijren hcjres svara: nu veta

vi forvisst, att Kristus har uppstitt frin de doda.
Tryggue Lunddn
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Piven och Palestinafthgan

Lingfredagen detta ir (lt14 1,949) :ur-

fi'rdade Hans Helighet plven Pius XII f61-
jande rundskrivelse betriffande flyktings-
problemet och de heliga platserna i Pale-

stina:

>>Vir Aterl6sares lidanden, som i denna

heliga veckas dagar stlllas framf& vira ,iigon

iiksom i nuet, komma de kristnas hjirtan
att med djupaste v<irdnad uppmlrksamma
det 1and, som av den gudomliga f6rsynen
utvaldes til1 boning fdr det minniskoblivna
Ordet och i vilket Jesus Kristus tillbragte
sitt jordeiiv samt dog under utgjutandet av

sitt b1od.

Men just nu, nir vi med innerligare an-
dakt vdrda dessa heliga platser, uppfylles
Virt hjirta av bitter sorg <iver deras svira
och osikra lige. Redan det gingna iret
uppmanade Vi Eder, irev6rdiga br6der, tvi
ginger i sirskilda skrivelser att anordna
ofrentliga bdner frir att utverka ett slut
pi det krig, som drinkte detta land i blod,
samt fdr att evegabringa en stabilisering
av fdrhillandena, motsvarande rlttvisans
krav, si att katoiikernas fulla frihet garan-
teras och jimvil de heliga platserna f6r-
bliva oskadda.

Di kriget nu har upph<irt elier itmin-
stone vapenstillestind nyligen slutits, tacka
Vi Gud av allt Virt hjlrta och under-
st6dja helt och fullt deras anstringningar,
som intill denna dag ha mddat sig i :idel
stravan att istadkomma fred.

Aven om nu krigshandlingarna ha upp-
htirt, si fattas dock icke desto mindre
mycket f6r att lugn och ordning fullstin-
digt skall ha iterstillts i Palestina. Ty
iter och iter ni Oss klagomil frin dem
som besvira sig iiver profaneringcn av he-
liga platser och bilder liksom ocksi av kari-
tativa inrettningar,eller som ha fdrst<irandet
av ordnarnas fredliga anliggningar att be-

klaga. Ritt si minga flyktingar av varje
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ilder och stind, som av det <idesdigra kri-
get drivifs bort frin sina hem och leva i
flyktingsliger och till och med sti under
bevakning, utsatta fdr umblranden, smitto-
samma sjukdomar och alla slags f aror,
vinda sig alltjimt till Oss i sin n<id. Vi
veta mycket vi1, att statliga hjllpverk
eller privata initiativ ha gjort sig stor mdda
att underlitta dessa hirt pr6vade massors

iott. Vi sjilva fortsitta de karitativa fcire-
tag, som Vi hi1la i ging sedan Virt ponti-
fikats bcirjan, och Vi l-rar icke underlitit
nigonting som stod i Vir makt f<ir att av-
hjllpa dessa olyckligas massors trlngande
n<id.

Men dessa fiyktingars lige lr si vansk-
ligt och obestindigt att det icke kan fortgi
llngre pi detta s'dtt. Vi uppmana ditrfor alla,

storsinnade och idelt tinkande att hj?ilpa
dessa olyckliga och nddlidande flyktingar
efter blsta f6rmiga. Vi rikta till veder-
brirande instanser en entrigen appeli, att
lita rittvisa ske mot alla som av krigets
storm f<irdrivits frin sina hem och icke
6nska nigot mer ln ^tt Ltet f& tillbringa
sitt liv i lugn och ro. Det lr dirf6r under
dessa heliga dagar Vir st6rsta rinskan och i
f6rening med Oss hela det kristna folkets,
att det intligen en g&ng mi bliva frcd pi
de orter, der Han, som av de heliga pro-
feterna kallas >>Fridsfurste>> (Jes. 9: 5) och
av hedningarnas apostel >>friden sj?ilv>> (Ef.
2: 14),Levde och utgj6t sitt blod.

Vi ha aldrig upph<irt att Lter och iter
bedja om denna varaktiga och sanna fred.
Fcir att den si snart som mojligt mitte
komma till stind och befistas, ha Vi redan
i rundskrivelsen In multiplicibus wppstillt
fordran: 'Det lr fullt tillbOrligt, ^tt Je-
rusalem och dess omgivning, dir de vdrd-
nadsvirda minnena av den gudomlige Fr:il-
sarens iiv och dod virdas, komma att stellas
under en pi internationell ritt fast grun-
dad regim. En sidan synes under de nu-
varande fdrhillandena best och limpligast
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sikerstllla dessa heliga plar'ser' (Acta Apo-
stolicae Sedis tl+tt +1s1.

Vi kunna hir ej annat an att an en ging

upprepa denna fordran, besjilade ocksi av

avsiken att dirmed ge Vira sdner en upp-

muntran. Dessa mi nhmligen, varhelst de

befinna sig, pi a1la sitt och vis bem<ida

sig om att staternas offentliga ledare och

alla de, i vilkas hlnder l6sningen av denna

h6gst viktiga angeligenhet ligger, fatta det

fasta beslutet att ge Jerusalem och dess

omgivning en rittsordning, vars fasthet och

varaktighet under nuvarande f<jrhillanden

blott kan garanteras av en enhlllig sam-

manslutning av nationer, som ilska freden

och respektera frlmmande folks rittigheter'
Dessutom ir det absolut n<idvlndigt att

g^ra.ntera alla heiiga platser i Palestina den

integritet och det skydd, som tillkomma
dem, icke blott i Jerusalem utan iven i
andra stider och orter av detta land. Icke

si fi av dem ha under krigets vixlingar
och {ijrst6relser lidit mycket och skadats

avsevirt, Man miste derfdr even &t dem,

som ha hand om virden av si stora och

f6r aila lrevdrdiga religi6sa monument och

som pi si sitt nira och befrlmja den

kristna fromheten, ge tillb6rlig s'dkerhet pi
basis av en rittsordning, som stadgas genom

internationell 6verenskommelse.

Vi veta mycket vi1 att Vira sciner hysa

den innerligaste dnskan att Ater pi sedvan-

ligt s'dtt kunna vallfirda dit, vilket sedan

linge varit omcijligt pi grund av de nestan

tiverallt uppr,tirda forhillandena. Det kom-
mande heliga iret liter denna <inskan bli
innu inneriigare, ty man kan fiirsti, att de

kristtrogna di ln mer kinna onskan att
fi besdka detta land, som liksom utgjorde
skideplatsen f6r den gudomliga iterl6s-
ningen. Mitte Gud foga det si att denna

dnskan kan fcirverkligas si snart som m6j-
ligt! Men fcir att det verkligen skail kunna
lyckas, lr det nddvindigt att fdrbereda

a1lt, som g,iir det m6jligt f6r pilgrimerna

att besi;ka dessa heliga platser. Var och en

skall 6ppet och obehindrat kunna ge sin

fromhet uttryck och vistas dir utan fara

och fruktan. Vi anse det darfdr som orltt,

att de maste se, hur dessa trakter vanhelgas

genom ovirdiga skidespel och lastbara n6-
jen, vilket utan tvivel innebdr en foro-
limpning mot den gudomlige Frilsaren och

de kristnas sxmveten. Vidare 6nska Vi in-
nerligt, att de i Palestina mycket talrika
katolska institutionerna fcir de nddlidandes

h.iiilp, f<;r ungdomens uppfostran och pil-
grimernas hlrbirgerande, som sig bcir, obe-

hindrat skal1 kunna fortsitta sin verksam-

het, varigenom de under de gingna tiderna

forvirv* sig hdga fdrtjinster.
Vi vilja heller icke med tystnad fdrbigi

den fordran att pe dessa heliga platser alla

de rittigheter miste f<irbli of,i;rkr;nkta,
som katolikerna redan fcir minga irhund-
rade sedan ha fdrvirvat och iter och iter
pi det mest eftertryckliga ftirsvarat och

som Vira foretridare hdgtidligt och verk-
samt ha skyddat.

Det lr det, irev6rdiga broder, som Vi
ville leda eder uppmirksamhet till. S<jrjen

fdrdenskull for *t. de kristtrogna, som an-

fcjrtrotts it eder omsorg, visa intresse fdr
llget i Paiestina och fuamfort sina <insk-

ningar och rittigheter frimodigt och <ippet

hos staternas ledare. Men framfc;r allt mi
de i entrigen bdn nedkalla hjilp frin Ho-
nom, som styr minniskorna och folken.
Mitte Gud se i nid till hela vlrlden och i
synnerhet till det land, som fuktats av det

mlnniskoblivna Ordets blod, pi det att

Jesu Kristi kerlek mitte segra tiver hatet

och fiendskapen. Enbart denna klrlek ftjr-
mir att bringa lugn och fred.>>

Folket Israel

De fdrfoljelser, som judendomen i syn-
nerhet efter 1933 hade att utste i en om-
fattning som under knappast nigon fc;r-
fciljelsetid i dess historia, har r6rt samtidens

filantropiska och kristna medvetande och

darmed litit sionismen fi f6rstirkt hjilp,
denna rdrelse, som ursprungligen ville upp-
ritt:. ett judarnas >>nationalhem>> i Palestina.

Till de kristna teologer i Norden, som i syn-
nerhet ger sig in pi denna friga, norrman-
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nen pastor Per Faye F{ansen, som i sin skrift
For jqtle fprst og sd for greker (Osto 194I)
och i sin tidskrift Karmel, Organ t'or ltrist-
net forsknings- og oP|lysningsarbeid i Bi-
belens lancl och Norden nlstan lidelsefullt
gir i brischen fdr judarnas nationella rltt i
Palestina, Ur det Gamla Testamentets pro-
fetior och slutligen ur S:t Paulus' bekanta
f6rkunnelse, att aterstoden av det judiska
folket skulle omvinda sig, nir st6rre delen
av hedningarna kommit till kristendomen,
sdker han harleda en slags teologi fdr att
tdttffudiga ett judiskt-nationellt Palestina.

Adla motiv och religi6s idealism it :utan
tvivel utmirkande f6r pastor Faye Hansens
hillning: man fir ett intryck av irlighet
och vdrme, nir man liser hans bok. Emel-
lertid har si mycket indrat sig i Palestina
sedan de tre ir, di pastor F{ansen skrev
om detta problem, att man med ritt kan
friga, om dir 6ver huvud taget andra ideal
betyder nigot in nationella, sociala och eko-
nomiska. Tanken att skapa ett >hem>, som
principiellt tilllt att invandrarna inordna-
des i ett annat statligt sammanhang in det
judiska, existerar inte lingre; den oav-
hingiga staten Israel ir allmint erkind.
Och alla meddelanden tyder pi, att de re-
Iigidsa tendensetna, 'at tillbakasatta och att
kristendomen ir nira nog fuilstindigt pi
retur inom den judiska staten.

Si har till vir tids minga sekulariserade
begrepp kommit ennu etr: folket >>Israel>>.

Redan enligt aposteln Paulus >>iro icke alla,
som herstamma frin Israel, israeliter>>, >lcif-
tens barn)) (Rom. 9). Detta inneblr, att
6ven icke-israeliter, alltsi de som lr av
andra raser och nationer, tillhdr >>Israels

folk>>, om de tro pi Kristus. Israel ir lik-
som Sion och Jerusalem en frilsningshisto-
risk verkligher: det betecknar de troendes
gemenskap, av vilken hirkomst de in mi
vara, och si f<jrstis det ocksi av de kristna,
som fdljer missliturgiens psalmer. Men nu-
mera ir det si, att man inte vigar skriva
Palestina liksom f6rr pi ett brev, adresserat
till Jerusalem. Det kan komma tillbaka
som obestillbart, om det inte ir f<irsett med
piskriften >Israel>>. Alltsi samma ord fdr
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de troendes och f6r narionalkempars ge-
menskap!

Detta skall nu inte betyda, att vi skulle
missunna de framgingar, som det judiska
folket i Palestina uppnitt med sina viildiga
prestationer. Men vi har just de sista iren
uppievt, att even millioners framglngsrika
viljeanstringningar kan stiirta samman som
ett korthus, om de inte sker enligt Guds
vilja. F<ir den mlnskliga viljan, som befin-
ner sig i full aktion, lr det visserligen litt
att sli ifrin sig dessa betinkligheter med ett
>hjelp dis sjiilv, si hjiilper dig Gud!>>. Vir
tid tinker ensidigt: den tinker uteslutande
utifrin minniskorna, Dirfdr ir den en tid,
di det gigantiska bygget si snabbt som
knappast nigonsin fdrr avldses av den gi-
gantiska katastrofen.

Vid argumenteringen i pastor Faye Han-
sens bok ligger man mlrke till, ltt f&1.
vid f6rsvaret av sionismen begagnar sig av
just den judisk-nationella vokabuliren. Han
tillbakavisar liksom de judiska nationalis-
terna de >assimilerande> och anvinder den
ordleken, att >israelir>) samtidigr betyder
>>isra-elit>>, alltsi folkens elit 

- ett sklmt,
som tar sig ganska betinkligt ut i en kris-
tens mun. Ty ordleken lr i sin ursprung-
liga version ingenting annar en uttryck f6r
en nationell fdrhevelse, som aldrig kan
6verensstemma med det nyssnimnda cita-
tet frin S:t Paulus. Ett folk, som betrak-
tar sitt blod som iiverligset alla andra raser
eller nationer, miste med n<idvindighet, om
detta medvetande fir dverhanden, hamna i
den radikalism, som virlden av idag lidit
av och innu lider av si fruktansvirt.
Grillparzers ord >>frin humanitet tiil natio-
nalitet till bestialitet> varnar fdr denna
vag.

Man kan derf6r knappasr inse, hur det
skulle ske, som pasror Faye Hansen till slut
hoppas 

- och med honom alla kristna 
-:att det nuvarande Israel skulle omvinda

sig till kristendomen. Alla krafter i det
nuvarande Israel lr riktade pi nationella,
sociala och ekonomiska mil. Vi har narur-
ligtvis inte ritr att pi fdrhand f6,rneka
m6jligheten av en kristen framtid fdr den
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judiska staten. Tvirtom tror vi pi aposteln
Paulus' 16fte, vilket uppenbarelsens karak-
tir miste tillkomma, Men vad miste inte
ske allt som skulle lita denna utveckling
bli verklighet? Pi den nuvarande grunden
av nationellt, socialt och ekonomiskt finns
det knappast nigon plats, der kristen anda

kan vdxa; hellre di pi fcirstdrandet av tust
denna grund. Hur gir Guds vlgar? Vi
vet det ei.

>FIur nu Israels vig hem kommer att ge-

stalta sig i de enskilda detaljerna, det kan
vil ingen siga. Sivll sionisternas som icke-
sionisternas fdrslag och planer kan ju it-
minstone delvis vara vlgstycken, som myn-
nar ut i och fortsitter jimsides med den

vig som Guds plan har f<ir 6gonen. Vi
kan endast arbeta med i b6n och sjilvf6r-
sakelse, si att ocksi it judafolket ges frlls-
ningen, som Gud f<irutsett det, itminstone
f,6r den 'iterstod, som skall riddas'>>, skrev
P. Cyriil Fischer O. F. M. 193t i en upp-
sats Hur ser katoliken det judiska folket?

Kristendomen ir den universella religio-
nen, som inte bara giller fcir en ras och en
nation, utan frir alla raser och alla nationer,
och detta pi grund av den slndning, som
den fitt av sin stiftare. Kristendomen en-
sam ir i stind att ldsa alla problem, iven
det judiska problemet. Men det ir klart,
att ett sidant mil miste vicka det hlf-
tigaste motstind. Kampen mellan raskult
och kristen universalism tar sin bdrjan re-
dan vid de fdrsta kristnas framtridande:
fdr fdrsta gingen avgjordes den, nlr den
unga kristendomen ldsgjorde sig frin den
nationella judendomen, och detta redan i
apostlatiden. Senare gillde det att iiver-
vinna den romerska. nationalismen. De
kristnas vigran att erklnna kejsaren, repre-
sentanten fdr den nationella virldsmakten,
som en gudomlighet och ofra it honom,
skapade en od'verskidlig skara av martyrer.
Slutligen dvervann kristendomens univer-
saiism den romerska nationalismen pi samma
sitt som den hade besegrat den judiska.

Men kampen mot blodets f6rgudligande
fortfor. De hedniska blodreligionerna
krivde minga kristna martyrers blod, och

nir den moderna tron pi rasen i senaste

tid vann makt 6ver ett helt folk, har Kyr-
kan som representant f6r en universalistisk
religion trett upp mot detta &terfall i blo-
det och derfdr mist lida i koncentrations-
ligren. Hur skulle genom befrlmjandet av

raskulten i Palestina det kristna Israel, som
psalmerna lengta efter, kunna uppsti?

Robert Braun

Kardinal Suhard om katolskt sam-
afbete med kommunisterna

Den 31/1 1949 riktzde irkebiskopen i
Paris, kardinal Suhard, en uppmaning tiil
de si kallade Cbrdtiens Progessistes 

- 
de

framstegsvinliga kristna, i vilken han ut-
ifrin de katolska principerna belyser fri-
gan om samarbete mellan katoliker och
avgjordr ateister. Kardinalen skriver:

>Vi iro h<;gst angeligna om atr en ging
klarare framhiiva, att vir tids huvudpro-
blem ligger i undanrcijandet av de sociala
orittvisorna. Vi kinna till och beklaga de

f6r alltfor minga arbetare elandiga lev-
nadsbetingelserna. Vi uppmuntra katoli-
kerna att insltta alla minskliga krafter och
hela sin kristna tro f6r att uppni en ritt-
visare och mera broderlig ordning. Mi man
icke lita {6rvilla sig: Kyrkan avbdjer att
f6rskriva sig it pengarna. Hennes kirlek
och omsorg glller i fcirsta rummet dem
som ha att klmpa fdr en ftirblttring av sitt
materiella lage och fdr fdrsvaret av sin
mlnskliga vlrdighet. Kyrkan iligger sina

troende som en klar plikt att modigt med-
verka vid avligsnandet av den oordning
som det kapitalistiska systemet framkallat.
De pivliga rundskrivelserna om den so-

ciala frigan, som utkommit under de se-

naste femtio iren, bcira hirvid tjina som

upplysning och vigledning. Men om vi ln
ha att g<ira med orlttvisor, som samman-
hinga med handhavandet av det nuvarande
kapitalistiska systemet, ir Kyrkan dock i
andra sidan 6vertygad om att det finns
f6rnuftigare att gcira In att hiilpa den
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gudl<isa och totalitlra kollektivismen i sa-

dcln.
Vissa katoliker, som bemdda sig att pi

det politiska planet energiskt pitaga sig
ansvalet frir de vlrldsliga uppgiftcrna, upp-
stilla Cen tesen: samvetet cnsamt rlcker
{ullstiindigt till f,ijr att veta vad den kristna
moralen kriver pi detta omride. De stilla
inte i friga Kyrkans la,ta x.t politiken
miste underordna sig morallagarna. De
medge ocksi att Kyrkan har rlttighet att
uppstllla principiella riktlinjer, som de tro-
ende miste lita sig inspireras av vid de

politiska aktionerna. Men i det konkreta
enskilda fallet viigra de Kyrkan under alla
omstendighcter rltten att bringa ljus i sak-
f<irhillandena och att faststilla detaljerade
fcirhillningsorder.

Det ir inte fcir fcirsta gingen som si.-
dana uppfattningar dyka upp bland Frank-
rikes katoliker. Mi sidana tankegingar
ocksi utformas i kretsar som vad vlrlds-
iskidningen betrifra,r sti i morsars till var-
andra, si ha de dock sin upprinnelse i
samma principiella missuppfattning,

Sant ir att de kristna i det politiska livet
lga stor r6relsefrihet pi eget ansvar. Kyr-
kan dverliter i sjilva verliet i de flesta
fall it de troende sjllva att bilda sig en
egen uppfattning och att utifrin denna sin
hillning efterkomma rittvisans och kerle-
kens fordringar. Kyrkan ndjer sig med att
piminna om de allminna grundsa$erna,
som tjena samvetet som rlttesncire. De
kristna ha di att tillampa grundsarserna
och avgilra saken personligen,

Men om Kyrkan ir av den <ivertygelsen
att dcssa grundsatser under vissa bestlmda
omstlndigheter kriva ett visst bestimt
stillningstagande, tillkommer henne rltten,
.ja, till och med plikten att f6reskriva etr
bcstimt stillningstagande. Hon g,iir sidant
sillan och blott di nir tungtvigande and-
liga intresscn sti omedelbart pi spel. Men
i si fall 96r hon det fullt medveten om
sin sindning och forbeheller sig sjllv rlt-
ten till sista ordet, nir det giller att be-
ddma, om hennes ingripande lr iindamils-
enligt eller inte.
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Den motsatta uppfatrningen skulle, om
man ville tillimpa den, gcira det kristna
samvetet till den grad sjdlvstindigt gent-
emot Kyrkan, att hennes uppgift som med-
lare pi det mlnskliga handlandets omride
skulle ftirnekas. Praktiskt taget skulle detta
ocksi innebdra ett f6rnekande av Guds
riverh<ighet iiver hela det sociala livet. En
sidan uppfattning skulle medf,ijra helt upp-
ldsande f6ljder f6r sjllarnas liv sivil som
samhiillets. F6rdenskull kan ingen katolik
f6retrida denna isiht uran att svirt miss-
taga sig.

Vissa katoliker ha f6retagit sig att ge-

nomf6ra sin kristna-politiska aktion som
medlemmar av det kommunistiska panier;
andra iter f6rscika det i innerligt och stin-
digt samarbete med detta parri. Det senare

ir fallet vad rdrelsen >framstegsvlnliga
kristna>> betrlffar. Dennas anhlngare pistl
sig kunna noga hilla isir ateismen, som
kommunisterna beklnna sig till och som
de sjllva avbdja, och den poliriska och so-
ciala aktionen i praktiska enskilda frigor.

Vi varna de troende fiSr de faror som en

sidan hillning fcir med sig. Vi varna fram-
f<ir allt dem som pi grund av sin bildning
sti dlr som ansvariga ledare bide pi det
rent andliga och det praktiska planet. Den
sorn sisom katolik ordinarie samarbetar med
det kommunistiska partiet, leker med den
stora faran 

- 
oftt utan att sjblv mirka

det 
- 

att 6vertagx grundsatser ur en

virldsishidning som har fcirdiimts av Kyr-
kan. Han bidrager ocksi sin del till detta
partis framgang. Men en seger fdr det
kommunistiska partiet skulle utan varje
tvivel medfijra en tillbakaging av gudstron,
likasi skulle Kyrkans frihet hirt beskiras.
Slutligen frlmjas pi si sltt de totalitira
politiska metoderna, om vilka marxismen
sjilv har yttrat sig mer ln nog. Alltf<ir
minga exempel ur den senaste tiden, som
kommunisterna sjilva inte alls f6rneka, lita
ej nigot tvivel dirom uppsti. Ingen kato-
lik fir pitaga sig fiirebrielsen att ha hjelpt
en regim till makten, som ir dverfull av

skriande orlttvisor.
Visserligen kan det finnas fall, di om-
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stlndigheterna fdranlita katoiikerna att
friretaga en aktion, som gir parallellt med
kommunisternas, ifall noga avgrinsade mil,
som tjina det allminna bista, skola uppnis.
Men det fir dlrvid inte ftira till en bind-
ning vid de egentliga partisyftena. Kyr-
kan skulle aldrig kunna medgiva ett stan-
digt, djuptgiende samarbete. Hon vet allt-
f<ir vll, att kommunismen ans'dtter min-
niskan si hirt att det aldrig ka,r v*a fr|ga
om en verklig befrielse. Dirf<ir riktas upp-
maningen till katolikerna att utforma sitt
program sjilvstlndigt och att f6rverkliga
det i sirskilda politiska aktioner, utan att
rltta sig efter andan och handlingssittet
hos en r6relse, vars grundsatser 

- 
iven pi

det sociala och politiska omridet - 
sti i

stdrsta motsettning till de katolska.

Fcir att i denna mening gcira framsteg
rikna vi mer in nigonsin med vira prds-

ter och med fdregingsminnen bland lekfol-
ket, som leva mitt bland arbetarna och som

grundligt klnna till deras otrygghet och

deras sorger, men lven deras f6'rhoppningar.
Dessa min iga virt fdrtroende 

- 
alla tro-

ende skola veta det 
- 

och vi lro lyckliga
att Anyo ftirsikra dem dlrom.>>

Sedan ovanstiende gitt i tryck, kom det
sorgliga budskapet orn kardinal Suhards

d6d. Han avled ovintat den 30 mai i en

ilder av 75 Lr. En stor f6rlust fdr hans

sri{r, fdr hela Frankrike och hela den ka-
tolska virlden! Med honom har iter en av

de stora kristna gestalter gitt bort, som -minskligt att d6ma - 
si vil skulle behtivas

nu, nir det giller att finna en hristen 16s-

ning f<ir tidens svira frigor och att genom-

fdra den med mod och beslutsamhet.
Kardinal Emmanuel-C6lestin Suhard var

efter sina studier under trettio er verksam

som lirare i filosofi och teologi vid sitt
hemstifts, Laval pristseminarium. Ar 1928

utnimndes han till biskop i Bayeux, men

redan tvi ir senare upphojdes han pi irke-
biskopsstolen i Reims. Dir genom{<irde han

frimst den stora uppgiften att med inter-
nationell, i synnerhet amerikansk hjalp full-
borda restaurationen av den ber6mda' svirt

9-493072 Credo. 3o:e 6rg. Nr z. rg49

krigsskadade katedralen. Vid iterinvig-
ningen den 12 okt. 1937 fwgerade irke-
biskopen, som 193i kallats till medlem av
kardinalskollegiet, som pivlig legat, assiste-

rad av iiver femtio hcigre kyrkliga dignitii-
rer, kardinaler, irkebiskopar och biskopar.
Nirvaron av republikens president gav hin-
delsen en kyrkopolitisk karaktir. Men av

in st6rre betydelse var irkebiskopens insats
pi det pastorala och sociala omridet. Vad
det senare betriffar slog <iverherden in pi
helt moderna vlgar och hans personliga
godhet sivll som hans karitativa verksam-
het vann honom allas, iven arbetarnas
hj irtan.

Ar 1940 eftertridde han kardinal Verdier
pi irkebiskopsstolen i Paris, dir han mitt
under krigsirens f<jrvirrade f6rhillanden
fortsatte sin biskopliga girning med lugn
fasthet. Genom sina herdabrev blev han

alltmera en andlig vigvisare fdr hela Frank-
rike och lingt 6ver Frankrikes grinser fdr
den katolska virlden. R. I. P.

Folkets liist om kristendom och
kyrka

Under denna titel har pastor Ingmar
Stoltz utgivit en >)bearbetning av en under-
sdkning som pi uppdrag av Svenska Kyr-
kans Diakonistyrelse utfdrdes av Svenska

Gallupinstitutet>> (Stockholm 7949, Dia-
konistyrelsen. Kr. 3: i0). Det g?illde vid
denna undersdkning att >>fi vissa informa-
tioner om kristendomens och kyrkans bety-
delse i virt land och folk, kritiskt och gil-
lande>>.

Vi kan hir inte referera alla detaljer. Den

som har intresse f6r saken 
- 

och det borde

varje vaken katolik ha 
- 

bdr sjiilv studera

bide tabellerna och pastor Stoltz' vil av-

vlgda kommentar. Vi vill blott framhiva
nigra fakta och kommentera dem fr&n vir
sida, mest kritiskt.

Sisom de {lesta recensenter av boken

f ramhiller, kan detta >>miniatyrsverige>>

som fitt till{alle *t uttala sig pi de ftire-
lagda frigorna, anses verhligt representera
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hela det svenska folket. Resultatet bekrif-
tas i det stora hela av den dagliga erfasen-

heten: det finns innu en hel del kristendom
her i landet, i synnerhet om man tar detta
begrepp si relativt och svlvande som m6j-
ligt, men inte mer allt{cir minga, som i
full mening ir kristna, d. v. s. genom hela

sin instlllning och hela sitt liv bringar till
uttryck en klart bestimd tro pi Jesus

Kristus som Guds enfcidde Son: vigen, san-

ningen och livet.
72 /6 av de tillfrigade siger sig gilla

kristendomsundcrvisningen i skolorna. 44 /6
tycker att den ir bra som den 6.r nu,28 /6
menar att den bdr omliggas (i vilken rikt-
ning ir inte nlrmare angivet, men ef ter
de senaste irens tidningsdiskussioner miss-

tlnker man, att en del dnskar att det skall
gi i den relativistiska och difiusa rikt-
ningen). 23 ak kan inte nlrmare preci-
sera sin i viss min positiva instillning. Bide
till dem som gav klart uttryck it en posi-

tiv instlllning och till dem som inte gav

nigra bestlmda svar riktades frigan: >Pi
vad sitt anser Ni kristendomsundervis-
ningen i skolorna lr eller kan vara vlrde-
full?>>. >>Ungefer '/, av dessa gav i detta
fall icke nigot bestimt svar . . . De som

gav ett bestimt svar delar sig i trenne
stdrre delar. En del ligger tonvikten vid
kristendomens moraluppbyggande virden,
En andra del ger uttryck f6r en mera klart
orienterad religi6s syn pi kristendomsunder-
visningens virde. En tredje del, siutligen,
har icke s& preciserade synpunkter. De tre
grupperna omfattar ungefir 25 /6 ttar-
dera.>>

F<irf. konstaterar sjilv, att >)den positiva

instillningen till kristendomsundervisningen
i skolorna som de 95 /6 ger uttryck fcir
siger inte si mycket om intensiteten i den

kristna instillningen>>. >Religicist fd'rgade

svar>> har avgivits av ungefir en fjerdedel,
nigot fler n6ja sig med >>moraliska syn-
punkter> och resten svarar diffust. Bristen
pi ett klart bestlmt och infdr den uppen-
barande Guden f,iirpliktande trosinnehill
lrumtrdder tydligt, vilket var att venta. De

som i detta avseende 
- 

och uppenbarligen
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i de flesta andra punkterna 
- 

f<iretrlder en

mera positiv instillning, synes i stor ut-
strickning komma frin frikyrkliga sam-
fund, >>praktiskt taget finns inga bland
dem (i /6) solr. hir har den negativa in-
stlllningen, d. v. s, anser kristendomsunder-
visningen fdr <;verfl6dig>>. Fdrf:s konklu-
sion: >Aven bland sidana som inte tillhdr
frikyrkosamfunden och inte varit i kyr-
kan sedan nyiret, bland sidana som siledes

inte aktivt lever med i det kyrkliga livet
(sic! >hyrkligt)> anses alltsi blott Svenska

kyrkans liv vara), finns det en stor majori-
ter fdr bibehallandet av kristendomsunder-
visningen i skolorna>>,1iter optimistiskt. Men
den miste ses mot bakgrunden av det fak-
tum att begreppet >>kristendom>> llmnades
helt obestimt och att den kristendomsun-
dervisning som nu ges i skolorna ir av myc-
ket relativ art.

Detsamma miste hiilas i minnet, nir
man tar del av den hciga procent (70 %),
som pi den direkta frigan (frir rivrigt myc-
ket betecknande i sin subjektivistiska for-
mulering), >>om det ir nigot sirskilt i
kristendomen som inte tilltalar allminhe-
ten>>, >svarade, att det inte 1r nlgonting
som de sirskiit ogillar eller att de gillar
alltihop>. Men med ett sidant faktum som

bakgrund, att man inom Svenska kyrkan
t. o. m. som priist eller kristendomsllrare
obehindrat fir f<jrneka sidana vlsentliga
kristna sanningar som Kristi gudom, Kristi
uppstendelse, Bibelns inspiration o. s. v.,
siger det inte mycket att man inte ogillar
nigot sirskilt eller gillar alltihop, och man

ser egentligen inte nigot avgdrande skil
fc;r att inte rikna iven de 19 /6, >>sorr'

pekar ut nigot sirskilt stdrande>>, som goda

medlemmar av den svenska kristendomen.

5 /6 d5,rav kritiserar ju blott vissa >delar av

kristendomen>> som >>talet om helvetet>,
>>berittelsen om syndafallet>>,>>Gamla Testa-
mentet>> eller >>Nya Testamentet>> eller mera

allmlnt >Bibeln>, och I /o uttalar sig blott
mot sekterna, 2 /6 mor, kyrktn och 1 /6
mot de kristna (de kristna ir >diliga
exempel>> ) .

Mera upplysande in detta vaga, relati-
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vistiska stlllningstagande f6r eller emot lr
det faktum som fdrf. anf6r sorn komple-
ment f6r fdreliggande underscikning: >>Det

torde finnas en ritt stark korrelation mel-
lan de bida hdr ber6rda frigorna och den
friga som stillts till allminheten i flera
linder: tror Ni p& Gud? Pi den frigan
svarar i Sverige 80 /6 ja. 80 /6 l|ter rnyc-
ket, men jlmf6r man siffran med utslaget
i en del andra linder, 1r den svenska siffran
inte h6g. Avsevlrt lirgre, 66 /6, har blott
Frankrike. Av de <ivriga europeiska lin-
derna har Norge, Finland, Danmark, Hol-
land och Tjeckoslovakien ungefir samma

procent som Sverige. I Nya v'drlden dir-
emot (U. S. A., Canada, Brasilien) och

Australien Ir motsvarande procent 9t, -En fti,ga som steller strengare krav pi det
religicisa allvaret och som riktats till all-
minheten i en rad llnder ir f6ljande:
'Tror Ni pi ett liv efter detta?' Pi den

frigan kom Sverige att ligga allra sist i
raden. Inget land har i sjilva verket ligre
procent dn virt land. Samma procent, un-
gefdr 50, har Danmark, Tjeckoslovakien
och Frankrike. Hdgre procent, omkring 60,
har Australien ; Norge och Finland har
70 /6. Nitmare 80 /6 har Brasilien, Ca-
nada och U. S. A.>

Av detta konstaterande att d6ma torde
en icke si obetydlig del av dem, som vill ha
kvar kristendomsundervisningen i skolorna
eller som >gillar alltihop>>, eg€ntligen inte
mer vara kristna, ty hur kan man kalla
sig kristen, om man ir ateist eller fdrnekar
tron pi ett evigt liv?

Betecknande ir ocksi resultatet att )>det

fulla accepterandet av kristendomen>> (nb.
i den pipekade vaga formuieringen) >blir
allt vanligare med stigande bes6ksfrekvens
i kyrkorna>>. Det ir ju en allmin erfaren-
I'ret i sjllavirden: ju mindre man helgar
Herrens dag genom 

^tt deltaga i den offent-
liga gudstj'dnsten 

- 
ifall man hade kunnat

deltaga 
-, 

desto mer glider man bort frin
det centralt kristna, bide vad trons inne-
hill och troslivet betrifiar. Utan den regel-
bundna, positivt kristna religionsundervis-
ningen ifrin barnairen och det regelbundna

bevistandet av s<indagsgudstjinsten, sidant
det 6r fdreskrift och bruk i Katolska kyr-
kan, kommer hela den kristna instillningen
pi glid. Den som inte ir van vid att helga
srindagen, f<trlorar ocksi allt mer den ijver-
naturliga kontakten pi vardagen, d. v. s.

han bevarar varken en levande kristen tro
eller ett mera bestimt positivt kristet full-
komlighetsstrivande. 

- 
Men med delta-

gandet av sdndagens gudstjlnster dr der
diligt bestillt inom den svenska folkkyr-
kan.

>Hur storb skaror bercirs av folkkyrkans,
gudstjinster en sdndag? 7 /e wppger ar.t de

gir i kyrkan varje eller nistan varje s6n-

d^g. 70 Va fotklrar att de aldrig hdr
radiogudstjlnst eller gir i kyrkan. ,3 Vo
har inte varit i kyrka pi h6gmissa eller
aftonsing under ett halvt ir. 46 /6 av den
vuxna befolkningen siger sig ha varit i
kyrka nigon ging under ett halvt ir. Av
dessa uppger sig 29 /a vara mer eller
mindre tillfllliga bes6kare, lr:,edan 77 /e itt
mer regelbundna.>>

Naturligtvis fir man har inte gl6mma,
att denna uppstallning sikerligen i blott
ringa grad innesluter deltagandet i de fri-
kyrkliga gudstjinsterna samt att >radions
religidsa programpunkter>> nir sjilvklart en

mycket bredare publik ?in kyrkorna.
Vad nu den dagliga bdnen betriffar si

ir resultatet inte mindre oroande. Bcinen ir
nu en ging den mesp vdsentliga yttringen
av religiositeten 

- 
och sirskilt kristendo-

men, d. v. s. den religion som Jesus Kristus
har givit och lirt oss inte minst genom

sitt eget f<ireddme, lr b<jnens religion, dlr
inte si mycket bdneformler, mer eller
mindre ofta framsagda, lr det vlsentliga,
utan den si lingt som m,iijligt stendigr
medvetna livsgemenskap, iven i tankeut-
byte och vil.jans hingivelse, som frin Jesu
Kristi gudomliga hj'irta genom Andens ut-
gjutelse str6mmar in i vira sjllar och dir-
ifrin tillbaka genom honom till Fadern.
Var och en som verkligt och medvetet ir
kristen, vet pi nigot sltt 

- eller borde
itminstone veta 

- 
att han genom att >lesa

sin dagliga bdn> blott ofullkomligt och
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otillrlckligt kan efterkomma denna f6r den

kristna religionen mycket visentliga ford-
ran, som upptecknats i den till tiden fdrsta
delen av NT (1 tess. I:17): >>Bedjen oav-
litligen>. Att va,tr en bedjande mlnniska,
det ir den kristna religiositetens frimsta
signatur. Dessutom ir bd'nen det absolut
n6dvlndiga nidemedlet: den som inte ber

fir inte den nidens upplysning och styrka
som absolut beh<ivs fdr att kunna f6ra ett
kristet liv. 

- 
Och nu den >>kristna>> situa-

tionen i Sverige betriffande b6nen?

Frigan stllldes blott betrefiande afton-
b6nen. Tanken att man borde framf6r allt
inviga varje ny dag med en morgonbdn,
vilket dr si visentligt f6r den katolska

fromheten, bide den liturgiska och den pri-
vata, synes, sisom man som katolsk prist
med allt st6rre fdrvining faststiller, inte
ha nigon framtrldande plats inom svensk

kristendom, d. v. s. om man avser frin
>>morgonandakten>> i skolorna, fast denna

knappast kan riknas som en personlig b6n,

frinsett kanske psalmsingen. Hir har nog

avskaffandet av den heliga missan pi var-
dagarna haft sin tydliga, mycket beklag-
liga konsekvens. En alltmera utbredd iter-
ging till tidegirden kan hlr bidraga till
en vllbeh6vlig kristen f,tirnyelse, och iven
morgonandakten i radio har nog sin be-

tydelse i detta avseende, Man miste ocksi,
f6t att vara rittvis, rlkna den regeibundna

bibelllsningen, som nog itminstone till en

del hilles pi morgonen, som morgonb6n -
om den lr >>mediterande>> ir den t. o. m.

en utomordentligt god sidan. Antalet av

dem som slger sig lisa Bibeln regelbundet

utg6r indock blott 15 % (20 /6 pL lan-
det och 8 /6 i storstider), och det 16r sig

di troligtvis till st6rsta del om sidana som

iven regelbundet f,ijrrittar andra btjner.

Vad nu den mest utbredda bdnen, afton-
b6nen, betrifiar si 'dr det, glidjande nog,

84 Va Gller om man bara riknar mddrarna
9l /) som llr sina barn be aftonb6n' Men
det'dr bata 33 /6 av de tillfrigade vuxna,
som sjilva llsa den regelbundet, 39 /6 ber

aldrig aftonbdry 18 /6 iblo'nd och l0 /6
slllan.
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Pi en punkt 
- 

och en mycket visentlig
sidan 

- 
visar sig Sveriges folk i stor ut-

strickning hilla f ast vid kristendomen:
88 /6 besvatade frigan: >Liter Ni d6pa

Edra barn?>> eller >Skulle Ni lita d6pa

Edra barn om Ni hade nigra?>> med ja. Det
var blott 6 /6 w de tillfrigade, som av-
gjort svarade nej 

- 
och bland dem finns

nog en god del frikyrkliga 
-, 

medan andra
6 j16 sv'i*ade pi milet. Di dopet efter
Svenska kyrkans ritual utan tvivel ir ett
sant kristet dop, inlemmas alltsi stcjrsta de-
len av Svenska folket itminstone objektivt,
i varandets ordning, i Kristi kropp som lr
Kyrkan. Visserligen ligger i denna positiva

instillning till dopet blott till ringa del ett
erkinnande av detta sakraments obetingade
nddvindighet. Mer ln hilften, 5l /6, set

i dopet >>en tradition, hinsyn till sllkten,
mer fdr formens skull, hdgtidligt, kon-
venansskil, ir svensk s& det h,tjr till, vi till-
hdr ju statskyrkan>>. Blott 2, % ^nfot 

di-
rekt kristna eller mera religidsa skil. Men
bata glrd kan man inte vara iiver denna
dopfrekvens. Det medf6r stort ansvar in-
f,iir Gud och Kristus att d<ipa barn, och

Svenska kyrkan, som pi detta sitt utan
itskillnad ddper vilket barn som helst, utan
att kriv:. nigon garanti att barnet ocksi
uppfostras som sann kristen, visar hir en

av sina stiirsta svagheter och inkonsekven-
ser 

- 
eller blttre sagt, den visar just pi

denna viktiga punkt att den er en >stats-
kyrka>> med i bekinnelsefrigor mycket re-
lativt och osikert samvete. Att bliva ddpt
eller inte, det flr pi s& sltt med Svenska

kyrkans goda minne mera karaktiren av

en bokf6ringsdetalj in av ett avg6rande filr
hela livet.

Nigot liknande g'd1ler fdr konfirmatio-
nen. >Antalet icke konfirmerade br enligt
denna undersdkning 5 /6 av den vuxna be-
folkningen. Bland de 94 /6 som uppgett sig
vara konfirmerade sltter majoriteten virde
pi konfirmationen (53 %). En ritt stor
procent (19) ir negativt instllld.>> Kon-
firmationen medf6r blott i ringa utstrick-
ning ett mera intensivt >>kyrkligt>> liv, iind-
rar alltsi inte mycket i den allminna loja,

f
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diffusa instillningen till kristendomen. Det
visar nattvardsfrekvensen sirskilt rydligt.
s6/6 har ingen ging gitt till nattvarden
efter sin konfirmation och blott 13 /6 mer
ln fem ginger,

Den markanta bristen pi personlig sjlla-
vird inom Svenska kyrkan, som man som

katolsk prlst under irens lopp fir mycket
konkret kennedom om, konstateras lven
hir: 83 /6 har aldrig talat med en prist
om personliga problem, 70 /6 nl,gon glng
och blott 6 /6 nigtr ginger. Vad virre ir:
49 /6 av dem som bescikt konfirmations-
undervisningen siger sig inte fitt sina kon-
kreta religi<isa frigor besvarade. Intet un-
der di att psykiatrikern har blivit >hela

Sveriges biktfar> 
- 

och fi;l.iden ir att
den naturalistiska >sjllsvirden>> dominerar.
IJtan tro pL opus operatum i sakramenten
ir ju ocksi en egentlig kristen sjilavird
omiijlig. Di blir >pristen)> blott en sjlils-
likare bland endra 

- 
och i de flesta fall

en mindre kunnig och erfaren sidan, i stil-
let f6r att vara den ende Frllsarens iid-
mjuka och lydiga redskap.

>Om det bleve tillitet att fritt uttriida
ur 'statskyrkan', skulle Ni di begagna Er
av mcijligheten att uttrlda?>> var den sista

av 30 frigor. Och 77 /6 svatade: nej,
74 /6: vet inte och blott 9 /6: ja. >Bland
dem som tinker uttrida lir ganska minga
frikyrkliga (37 %). 39 /6 w medlem-
marna i frikyrkosamfund skulle dock sti
kvar.> 

- Ja, varf<ir skulle ocksi de flesta,
som ir inskrivna i Svenska kyrkan, vilja
uttrlda? Det r<ir sig ju mestadels blott
om en >>bokf6ringsfriga>>, nigra sirskilda
krav ut6ver att betala kyrkoskatt lr ju
inte fdrenade dirmed, det krives varken
en klar bekinnelse eller ett praktiskt
>kyrkligt> Iiv. Si llnge man di hyser den

>>traditionella> dvertygelsen, att >svenskt>
Ir lika med >>protestantiskt>, ir det mest
konsekvent xtt stanna itminstone pa pap-
peret kvar inom >folkkyrkan>. 

- 
Det

finns ;'u t. o. m. enskilda fall, di inflyt-
tade katoliker, >>ftir att bli riktiga svenskar>,

lit inskriva sig i den Svenska kyrkan 
-men de blev dirfcir inte birtre kristna,

utan fdrsvann i den stora hopen av lik-
giltiga.

Men si snart nAgon blir klart medveten
om den avgdrande frigan; Var ir Kristus
och hans Kyrka?, och han inser, att han
f6r sin salighets skull miste helt konse-
kvent ansluta sig till dem, di blir det nog
allt vanskligare att tro, att det ricker med
att sta antecknad i Svenska kyrkans bcic-

ker, si svensk man In annars Ir.
I--4

En miirklig konvetsion

Den 7 november 1948 igde en m?irklig
konversion rum i England, Lord Henry
Slesser rlvergick di till katolicismen, Denna
hindelse anses, jimte Chestertons konver-
sion, som den stdrsta inom den engelska

katolicismen sedan Newmans iiverging till
Kyrkan.

Slesser har innehaft itskilliga framsti-
ende befattningar i det engelska arbetar-
partiet, dlr hans juridiska kompetens gav

honom stort inflytande, F6re sin konver-
sion tillhdrde han den engelska hogkyrkan
och var vice ordf6rande i den kyrkliga
Unionen,

I Tbe Tablet (20111 1948) berlttar
Lord Slesser historien om sin omvindelse,
Efter att. ha levat i nira tiugu ir i en sorts
religi6s agnosticism iterfann han sin tro
vid 37 irs ilder och blev en ivrig medlem

av den engelska hdgkyrkan. Men misslyc-
kandet med konversationerna i Malines
(1921-2t) och omstendigheterna vid
Prayer-Book-revisionen tippnede hans iigon
fdr det faktum att h6gkyrkan var en mino-
ritet inom den engelska nationen. Han kon-
staterade likasi att protestantiska tanke-
gingar vann alltmera insteg och det var en

djup missrlkning f6r honom att den kyrk-
liga 6verheten inte reagerade med tillb6rlig
kraft mot de modernistiska skrifter som

utgick frin medlemmar av prlsterskapet.
Han stillde sig alltmer frigande inf<ir

sin kyrkas hillning vid Lambethkonferen-
sen och m<itet i Amsterdam 

- 
biigge ir
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1948. Det fOref<;ll honom som om man i
Lambeth avvek frin Iiran om biskops'dm-
betet sisom visentlig i Kyrkans styrelse.
Den engelska kyrkan hade slutligen efter
mycken tvekan f<irklarar sig vara prote-
stantisk; h<igkyrkans strd.vanden hade full-
standiSt misslyckats.

Slesser kunde inte frirsona sig med detta
misslyckande och han varken var eller vi11e

bli protestant. Frin och med pingsten 1948
upph6rde han att deltaga i sin kyrkas liv,
di han i den inte lingre fann Kyrkan,
Kristi mystiska lekamen.

Lord Slesser avslutar sin artikel med att
f6rklara >arr tron lgde han redan, men i
Kyrkan har han funnit den auktoritet som
ensam kan bevara tron. Den som med
glldje bajer sig fcir henne finner livets
.Herre, k'dllan till sanning och helighet.>>

Ett protestantiskt kloster

Ett protestantiskt kloster har nyligen
upprlttats intill Cluny, efter francishansk
fdrebild. Det leder sim ursprung ett tiotal
ir tillbaka i tiden, di nigra studenter frin
Lausanne bildade ett slags tredje orden f6r
att under en prasts ledning leva ett full-
l6digt kristet liv. Pastor Schiitz 

- 
sl var

pristens namn 
- 

har nu lyckats f6rverk-
liga deras djupaste <inskan, det protestan-
tiska klostret ir grundat.

Det var givetvis nddvindigt att dess med-
lemmar tog stellning till frigan om celiba-
tet. Den schweiziska tidningen Le Pays
(1811 1949) iterger i sammandrag deras

synpunkter pi denna friga:
>Celibatet ir en kallelse som h6r intimt

samman med prlst- och klosterkaliet. Det
'dr inte av n6dvindighet for varje Kyrkans
tjlnare men endast f6r dem som har Guds
sirskilda kallelse och nid diirtill, fdr dem
som uteslutande vill tjina Guds rike, Celi-
batets fdrsta uppgift ir att ge iktenska-
pet dess fulla innebdrd sisom en Guds kal-
lelse, ett verkligt mysterium i Gud, enligt
Pauli ord till Efesierna (5:12).
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I en kyrka som vir (den protestantiska),
der man ofta inte ens anser en kallelse till
det ogifta stinder som m6j1ig, f6rlorar man
ocksi kinslan fdr lktenskaper sisom en
kallelse. Det lr logiskt: efrersom man anser
celibatet sisom en anomali, eller som ett
uttryck fcir egoism, efrersom man inte i
det ser en Guds sirskilda kallelse, si miste
givetvis iktenskapet anses sisom helt na-
turligt. Varje normal minniska b6r gifta
sig. Aktenskapet er nagor sjilvklart, det
kan derfdr inte vara frigan om en kallelse.

Celibatet iterger iktenskapet dess inne-
bdrd av kallelse, ty kallelsen ir omdjlig en-
dast dir val ir m6jligt,

Celibatet ir ocksi ett tecken. Det lr
ett tecken pEL att {ot den kristna mlnniskan
endast ett ir nridvindigt: llska, t.iina, till-
bedja I(ristus. Det ir ett recken pi den
beredvillighet som ir ncidvlndig fdr den
som vill tjina Guds rike. Det ir ocksi ett
tecken pi det kommande Gudsriket, dir
man inte mer skali vara gift ty Guds klr-
lek ska1l dlr vara allt i a1la.

Men om det ir vissr att celibatet ir en
kallelse for minga av Guds tjinare, si fcir-
blir det dock en sanning att det ej ;r gott.
f<lr mlnniskan att vata allena. Dirfrir hdr
celibat och gemenskap samman, celiba-
tet er en fdrutsittning f<ir gemenskapen

och gemenskapen lr det n6dvlndiga st<idet
f6r celibatet.>

Det kan hlr vara av intresse att ge nlgra
fakta om klostren i den engelska kyrkan,
dlr klostervisender som bekant nitt en viss
omfattning, Ar 1947 (uppgifterna him-
tade ur Congar: Catholicisme, Paris 7947)
riknade den f4 kvinnokongregationer med
<iver 2,000 systrar, daribland iven kon-
templativa, samt 8 manliga kongregationer
med sammanlagt 800 medlemmar, huvud-
sakiigen ignande sig it prediko- och mis-
sionsverksamhet, De mest klnda klostren
Ir Cowley Fathers i Oxford, Sacred Mis-
sion i Kelham, Uppstindelseklostret i Mier-
field samt benediktinklostret i Nashdom,
dir tideb,iinen lises pi latin.
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Ett tidigt fall av tarmvindning vid
straffexekution

I Sankt Erasnusstudier ll, Credo 1948,
192 ff. uppgiver jrg, *tt tarmvindning vid
straffexekution har va,rit ytterst slllsynt,
ja, det kunde med Karl von Amira m. fl.
ifrEgasittas, om denna grymma bestrafi-
ningsform <iverhuvudtaget nigonsin kom-
mit till anv'dndning. Detta pistiende torde
vara nigot f6rhastat. Si vitt jag kan finna,
stir det emeilertid oemotsagt, om man rik-
nar med ett speciellt tekniskt hj?ilpmedel,

t. ex. en vinda sisom vid S:t Erasmi yngre
martyrium, att anvendas f<ir att fullf<ilja
exekutionen.

Vid liisning av slutpartierna av Njals saga

mijter man ett tidigt exempel pi tarm-
vindning vid strafrexckution, ehuru hlr in-
tet sirskilt hjiilpmedel omn'dmnes: Var bi
Br66ir h<indum tekinn. Ulfr hraeba reist
i honum kviUinn ok leiddi hann um eik
ok rakti svi 6r honum barmana. Ok d6

hann eigi fyrr, enn allir v6ru 6r honum
nktir, i, e. dirpi blev Broder tagen till
finga. Ulv hreda ristade upp buken pi ho-
nom, ledde honom runt om en ek och

vindade pi sl sltt tarmarne ur honom, och
han dog ej f6rt, ln de voro helt och hil-
let utdragna (lslendinga sbgur 10: Y al-
dimar Asmundarson: Njd.Is saga,

1910, p. 428,Hi almar Alving: Is-
ILndska sagor 4: N jals saga, 7943, p. 393,
iv. hos Rodolphe Dareste: Le saga

d.e NiaI, 7s96, p. 3io, G eo r ge Vebbe
D as e n t The Story of Bu.rnt Njd/, 1900,
p. 327, Thule 4: Andreas Heusler:
Die Gescbichte aom ueisen Njdl, 1974, p.

374, N. M. Petersen: Islnndingenes

fertl hjemme og ude 3: Njals saga, 7943,
p,3t5, Gu6ni J6nsson: lslendi.nga
sdgur 11: Rangeinga sdgur,1947, p. 42a).
Historikerna synas vara ense om att fdr-
ligga denna episod till det bekanta slaget

vid Clontarf i nirheten av Dyvlin (Dub-

lin) ir 1014, di Broder just fellt den

kristne konungen Brjan (Brian), som hlr-
skade i staden Kankaraborg pi Irland, in-
nan han sjllv omkom pi nyssnimnt sitt.
Omedelbart efter det citerade partiet fdl-
jer ett kvlde, dir det berlttas om vlvande
kvinnor. Mlnniskohuvud hade de till viv-
1od, svlrd till vivsked, pil till vivkam och

minniskotarmar i stillet f'& vift och varp
(cf. iiv. Petersen, anf. utg. p.356 f.
not 3). Innehillet i detta f. <i. svirtolkade
kv'dde torde i dunkla omskrivningar iter-
giva, huru den inhemska religionen viker
f6r kristendomen,

Omnlmnandet av minniskotarmar som

vlvens material <ippnar vida folkloristiska
utblickar, men innebcirden 1r innu med
vir bristande kunskap om inilvornas roll
i folktro oklar. Ernst Bargheer, som sir-
skilt iignat sig it detta studium, medtager
i deltrycket av sitt doktorsspecimen emel-
lertid intct om tarmar (Die Einge'weide im
Glattben uncl Braucb des deutschen Yolkes,
1927). Han framkastar icke heller i sitt
stora arbete Eingeuteide, Lebens- und See-

lenkrdt'te im d.eutscben Glauben and.

Brauch, 193 1, nigot tolkningsf6rslag, ehuru
han lger kinnedom om S:t Erasmi tarm-
vinda (Cf. ib. Tafel 3, Abb. 7).

En notis om S:ta Kakwkylla

I Sverige iro hittills tvi huvudvarianter
av kalkmilningar med det apokryfiska hel-
gonet S:ta Kakwkylla kenda. Det fram-
stilles dels, sisom Mats Amark uppvisat
(Sankta Kaka.,kylla, Sfdr au ett l:enlig-
betsfallt helgon frdn airt medelticla i.rke-
stift, Fornudnnen 1931, p. 315 ff.), som

en sittande kvinna vid en spinnrock eller
slanda med rittor, kllttrande lings triden
eller t. o. m. sittande pi helgonets huvud,
dels sisom Carl R. af Ugglas exemplifierat
(Annu nigra ord on >Sancta Kakukylla>,

t3t
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Fornuiinnen 7939, p. 180 ff.), stiende med
rittor, som bitit sig fast i helgonets lem-
mar. Amarks beligg iro Film och Harg
kyrkor i Uppland, Njutinger och Forssa

i H?ilsingland; dcn sistnimnda kyrkan fin-
nes ej lingre bevarad. af Ugglas' bel?igg
hirrdr frin Kaga i Ostergdtland. Den se-

nare har lven understrukit likheten mel-
lan Amarks beligg och ett kopparstick,
som Ignaz Zingerle beskrivit si pass tidigt
som 1892 (Zur Sancta Kakukabilla-Cutu-
billa, Zeitscbrift des vereins t'ar Volks-
kunde, fug. 2, 7892, p. 199 fi., bild hos
af Uggla,s a.a.), d. v. s. omedelbart
efter det att de inledande inllggen giorts
i diskussionen kring S:ta Kakwkyllas iden-
titet. Frin finlendsk konst har Olga Alice
Nygren fist uppmirksamheten vid en
kalkmilning, fdrestillande en stiende
kvinna med ri*or, som klittra utefter
kliderna, i Hattula kyrkt (Helgonen i
Finlancls ntedeltidskonst,194t, p. 1il f.).
I folkmun har detta helgon gitt under be-
nimningen S. Fine, men bl. a. dirigenom,
att kyrkan redan rlknar bland sina mil-
ningar en bild av S:ta Gertrud av Nivelles,
skyddshelgoner mor rirtor framf6r a,lla an-
dra, i:r det itskilligt, som talar for, att
denna finlindska bild avser art itergiva
S:ta Kakwkyllas drag. S:ta Gertrud har
nimligen av flere forskare, t. ex. av den
redan nimnde Zingerle och, senast, av

Joseph Braun, antagits ha utgjort moder-
gestalten till S:ta Kakwkylla. Identifie-
ringsproblemet skall blott fragmentariskt
vidr6ras.

Nygren Ir obenlgen att g6ra- direkta ut-
talanden, men 5.ven om denna hennes obe-
nigenhet fcirefaller vara vilgrundad, vill
det likvZil synas, som om vi i Sverige skulle
iiga ytterligare en typ av valvmilningar
med S:ta Kakwkylla. I Viksta kyrka i
Uppland finnes nimligen pi bildf altet
snett ovan triumf bigen, till hciger, en
kvinna med helgongloria avbildad. Valv-
bigens form har gjort, att hon miste in-
taga en egendomligt bdjd st?illning. FIon
saknar rirtor, men med bida hinderna stir
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hon och slir med en vir klpp, kring vil-
ken ett sprikband ir virat. Ur en av bl. a.

Amark itergiven svensk lisning, tidigast
avtryckt av G. E. Klem rr'rng (Liike-
och 6rte-bdcker frdn Saeriges medeltid,
1883-1885, p.223 f.), tilliter jag mig
anf<ira:

O, sancta Kakwkylla,
remoue dampnosa fauilla
quod tibi de celis

concessit vox Michaelis.

Jtem: Latt seya eena messo aff the helga
trefolloghet oc presten hafwy j messona

sancta Kakwkilla bilaete oppo altarit for
sig. Oc efter messona baer tet bilaetit i
ailom hwsom. Oc scriff tessa forscrifina
verser oppo papper oc binth oppo een
hwiitan kepp, oc sla med kaeppen oppo
weggiar oc golff oc tak, oc laess wersenar
oc sig: O, sancta Kakq/kylla etc.

Milningen i Viksta fdrefaller att utg6ra
ett slags valvillustration rill denna be-
svirjelse. Det ir, trots milningen i Kaga
kyrka, h6gst osikert, om lisningen haft
nigon anknytning till Linkdpings stift,
emedan handskriften ursprungligen ej till-
hdrt Link<ipings stifrsbibliotek (Linc.
M I). Den uppvisar 

- 
sisom prof. Natan

Lindqvist beniget meddelat 
- otvetydiga

exempel pi uppsvensk dialekt bide i ord
och form, men iven g<itiska drag iro frire-
tridda, Om handskriftens proveniens ir
f. O. fdga kdnt. Under slutet av 1600-
talet tillhdrde den k<ipmannen Elias Bren-
ner och kom sedan i irkebiskop Erik Ben-
zelii d. y, igo, innan den slutligen tillf,till
stiftsbiblioteket.

Slutligen mi innu en svensk forfattarc
omnimnas, som sdkt 16sa problemet om
S:ta Kakwkyllas identitet. Den nyligen
bortgingne Sigurd Pira framfdr i sin skrift
Helgon med slAnda oclc rdttor, 7943, d,en
meningen, att der apokryfiska helgonet ir
en kombination av ej fdrte 'in rre andra
helgon, SS Columba av Sens, Gertrud av
Nivelles och Marie d'Oignies, och d?irtill
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en hypostas av S:ta Gertrud. Lltan annat

egentligt strid in det, att k6pmannen Bren-
ner fcir antikvitetskollegii rikning bereste

Sverige (1559, 1670, 1673) och Finland
(167 0-167 2) , f6rlegger Pira handskrif -
tens tillkomst till Finland. Helgonnamnet
Columquille, som en del forskare med teo-

riens upphovsman V. Drexlet i spetsen

gentemot Zingerle m. fl. vilja stiila sam-

man med Kakwkylla, tolkas av Pira som

en felskrivning av ett 'colum qviliens', sc.

den som snurrar spinnhjulet, i sak analogice
med S:t Erasmus, som stundom upptrider
under namnformerna S:t Arrache, Agra-
pard eller Crapard, eg. den pi vilken nigot
blir utryckt resp. vindan, allt med anspel-

ning pi helgonets martyrium. Mot Piras

fantasifulla inliigg 
- 

att rikna med minst
tvenne frin varandra. skilda felskrivningar
smakar vil mycket av fri konstruktion 

-hinvisar jag till Hippolytus Delehayes (un-
der signaturen H. D.) uppsats Loca Sancto-
rum i Analecta Bollandiana, tom. 48, 1930,
p. 56, d6,r prefixen cell : cill: kil : cella
tolkas sisom synonymer till ett >>den he-
lige>> eller >Sankt)). Vid namnet Colum-
cille uppnlder diremot enligt Delehayes

mening prefixet sisom suffix, och det hel-
gon, som ddljer sig bakom namnformen,
ir enligt samme auktor S:t Colombe eiler
Columba av lona, den store missionlren pi
Irland' 

olopb odenius
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R o b e r t B r a u n: JosePbine uon

Scbtueden. 373 s. Vien 7948,
Amandus,

Genom en sillsam historiens lek gjordes

-fean Baptiste Bernadotte, borgarson frin
B6arn och napoleonsk furste av Ponte

Corvo, f6r 140 ir sedan till arvtagare av

ett av Europas ildsta konungariken. Ge-

nom friga mindre sllisamt lyckliga kon-
junkturer blev han den ende av napoleon-

tidens nykomlingar som verkligen fick be-

hilla sin stlllning och grunda en regerande
dynasti. Intet under att hans och hans fa-
miljs historia ut6var lockelse pi vira da-
gars hivdatecknare, vilka hir ha ett allt
annat en firgl6st och konventionellt imne
att behandla. I nirvarande stund, di mer
'dn ett sekel f6rflutit sedan stamfaderns dod,

ha lven de betrlffande privata arkiven,
framfor allt det Bernadotteska f amiljear-
kivet, gjorts tillg:ingliga fdr forskare i
stdrre utstreckning in vad av tidens nlr-
het betingade hinsyn tidigare gjort det
mojligt. Si ha verk som Torvald Hdjers
stitliga biografi 6ver Karl XIV Johan kun-
nat vixa. fram. Andra historiker ha syssel-

satt sig med Oskar I, och ett icke ringa
intresse har drottning Jos6phines gestalt till-
dragit sig. F6r ett par ir sedan utkom en

romantiserad levnadsskildring, som till
st6rsta del med ledning av autentiskt ma-
terial, skrivits av Anders Lundebeck. Nu
{rireligger i bokhandeln en biografisk essay,

fdrfattad av dr Robert Braun 
- 

icke

okind i Credos spa,lter 
- 

och utgiven i
Vien.

Detta intresse fdr drottning Josdphines
person 1r icke lgnat att fdrvana. Sjelv
fodd ur ett ektenskxp mellan en Beauharnais

och en \Tittelsbach var hon ju den f6rsta
levande linken mellan dynastin Bernadotte

och de gamla furstehusen. Om hon f6r sin

samtid, och iven f6r sina nermaste, stundom
kom att framsti som representanten for en

gingen tids dygdeideal och stela konven-
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tionalism, miste ef tervlrlden g6ra henne
rlttvisa f6r det st6d hon skinkte tronen
icke blott genom sin b<jrd utan ocksi ge-
nom sin respektingivande personlighet. Och
samma eftervlrld skall iven skinka henne
medkinsla, sedan den lirt kinna henne som

minniska, en mlnniska pi vars lott livets
besvikelser och lidanden follo i rikt mitt.

Ftir Nordens katoliker finns det en an-
nan anledning att drdja vid hennes gestalt.

Katolicismen i Sverige och Norge ha henne
att tacka for minga vilgirningar. F{on
var vll icke Sveriges fdrsta katolska drott-
ning i nyare tid, men hon var en katolik
som levde och kende med sin I(yrka i med-
och motg&ng. Hon upplevde som fi den

katolska ensamheten i Norden, en ensamhet

som miste klnnas desto mera tryckande i
hennes h6ga stillning. Icke heller bland
sina nermaste fann hon den gemenskap eller
ens den f6rstielse hon haft ritt att virta.
I stillet blev hon ert kerleksfullt st6d fdr
sin samtids fi och illa sedda svenska och
norska katoliker. S:ta Eugeniakyrkan i
Stockholm och S:t Olovskyrkan i Oslo ha

till stor del henne att tacka f6r sin till-
komst. Och innu i dag njuta minga fat-
tiga nordiska katoliker och lven andra pL

livets skuggsida levande minniskor under-
st<id frin fonder som hon med sin giv-
milda hand stiftat.

Dr Braun bygger sin skildring pi en

myckenhet primirmaterial, framfdr allt den

mlrkliga samling som pi sin tid hopbragts
av drottningens bibliotekarie och privat-
sekreterare, dr Joseph Miiller. Denna sam-

ling har jimte en oavslutad biografi iiver
drottningen bevarats i det apostoliska vika-
riatets arkiv i Stockholm och fiirst nu
gjorts tillginglig fttr forskningen. Man
miste s'dga att dr Braun lyckats vil med
sin uppgift. Hans bok lr ledigt skriven
och fingslande. Nigon psykologisk djup-
pejling inliter sig fdrfattaren inte p&, men
f6rfaller icke heller till ett sentimentalt och
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romantiserat utfyllande av detaljerna, som

Lundebeck. Han ir stringt saklig och li-
ter oftt materiaiet tala, for sig sfilvt. Sir-
skilt intressanta 'dro de avsnitt som behandla

drottningens relationer till Mgr. Studach,

som f6rst blott och bart y^t hennes kaplan,

men slutligen blev Sveriges och Norges

apostoliske vikarie. Man frigar sig, om

icke tiden sminingom vore inne f6r utgi-
vandet av en biografi lven 6ver Studach.

Denne mirklige man, Clemens Maria Hof-
bauers och Johann Michael Sailers 16rjunge,

med minga anknytningar till den tyska ro-
mantiken, sjllv ett stort original och obot-
lig romantiker, men samtidigt en nit-
ilskande herde f6r Sveriges f6rfdljda kato-
liker, ir vird ett blttre ride in gl<imskan.

Bland de personer, som stodo drottningen
nira, och som dr Braun skildrar med fin
inlevelse, ir den svenska konstnirinnan
och konvertiten Sophie Adlersparre, vars

kopia av Raffaels transfiguration henger

iiver hiigaltaret i S:ta Eugenia. Virdefulla,
och forvisso upplysande f6r utlandska li-
sare, iro de glimtar som fdrfattaren ger

av katolikernas situation i Sverige i medlet
av forta seklet. Det miste samtidigt fram-
hlllas, att han gdr sina pipekanden med

en mittfullhet och saklighet som lro virda
erklnsla. Detsamma glller hans skildring
av drottningens f6rhillande till make och

barn. Aven de sviraste konflikter iterger
han virdigt och finklnsligt, utan 

^tr. 
f6r-

{alla till det skvaller eller sensationsmakeri
som ofta prigla modirna populira furste-
biografier.

Brauns bok har det ritta formatet f6r
en bok utgiven i osterrike om en fransk-
tysk prinsessa som blev Sveriges och Norges
drottning. Hir i Norden skulle man siker-
ligen vara tacksam f6r en utf6rligare be-

handling av imnet. Mih?inda skall det

{ijrunnas att en ging iterkomma till sitt
'dmne, denna ging pi svenska, kanske i
nigot utvidgad form f6r att finga innu
mera av den svenska lokalflrgen. Han har
den o{rinkomliga f<irutslttningen att lyc-
kas, som gemenskapen i tro bringar. Den

andra {drutsittningen, inlevelsen i Sveriges

adertonhundratal, skall han slkerligen yt-
terligare kunna fdrkovra. Redan nu visar

han en aktningsvlrd bellsenhet och kinne-
dom om den miljd han skildrar.

Det lr ytterst fi anmirkningar en kri-
tiker kan rikta mot boken. Vissa tryckfel
och inadvertenser bero slkert pi den fj:ir-
ran tryckorten och ha varit svira att und-
vika. Fdrf. fcirefaller iiven att i sin skild-
ring av de revolutionlra tendenserna i med-
let av 1800-ta1et en smula transponera pi
Sverige och svenska f6rhillanden, vad som

mera giller f6r Mellaneuropa med dess

st6rre klassmotsittningar. Individens frihet
har aldrig varit ett uteslutande privilegium
fdr de h6gre klasserna i Sverige. Det buller
som hlr gjordes var icke si allvarligt som

der let.
Sist, men icke sdmst, en eloge f6r bokens

illustrationer och virdade utstyrsel. Det lr
rned gl:idje man konstaterar att \trien atet
havdar sin plats p& bokmarknaden.

Jail Gallin

Dr Braun meddelar oss, att en svensk

upplaga av biografien lr i fdrberedelse

och beriknas utkomma i hdst pi Nor-
lins F6rlag, Stockholm, i dversittning av

fil. dr Alf Ahlberg. Vi flr vil hoppas, att
alla vira lisare hjllpa efter bista ftirmiga,
att sprida slvll denna nya ))katolska>> bok
som alla de andra >>katolska>> b6cker, som

de senaste iren utgivits eller i den nirmaste
framtiden kommer att utgivas pi svenska'

Det Ir ett viktigt apostolat i en tid, di
allt fler tar avstend frin kristendomen' men

tili sttirsta del blott dirfdr att de inte k'dn-

ner till och ofta inte ens hade tillfille att
llra klnna den sanna, katolska kristendo'
men' Red'

Charles Joys: BiskoP og

konge. BisPeualg i Norge 1000-
1Jr0, 290 s. Oslo 1948, Asche-

houg.

Fcireliggande avhandling behandlar for-
merna fdr biskopstillsittning i Norge under

r39
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den tidigare medeltiden och den roll, som

dlrvid spelades av landets konung, den ur-
sprungligen utomlands (Bremen, Lund),
sedermera inom riket (Nidaros) residerande

irkebiskopen, domkapitlen och piven i
Rom, samt de intressekonflikter som kunde
uppste i enskilda fall, Biskopsvalen, vilka
bide av stat och kyrka ansigos vara Lnge-
ligenheter av hdgsta vikt, utgtira ett si
centralt kapitel i Nordens medeltida histo-
ria, att en redogrirelse f6r dem samtidigt
miste bli en skildring av den kyrkliga or-
ganisationens och de kyrkliga arbetsf6rhil-
landenas utveckling, ja ge den yttre sidan

av kyrkohistorien. Charles Joys, som tagit
upp lmnet f6r Norges vidkommande, liter
oss alltsi fiilja den norska kyrkans yttre
d'den frin kristendomens infdrande fram till
den stora pesten vid 1300-talets mitt, som
ju i minga avseenden kan sigas markera
dvergingen ftLt b,ldre till yngre medeltid.

Till en bdrjan lydde hela Norden i kyrk-
ligt avseende under lrkebiskopen i Ham-
burg-Bremen. Denne de nordiska kyrkornas
primas kom dock i praktiken att fi rdtt
obetydligt inflytande pi biskopstiilsittning-
arna i Norge, vilket berodde dels pi detta
lands linga geografiska avstend frin irke-
stolen, dels pe der fdrhAllandet, att Norge
huvudsakligen missionerades frin England,
som det hade blttre och bekvdmare f6r-
bindelser med, dels pi den nationalkyrkliga
uppfattning, som vid denna tid var fdr-
hirskande i kristenheten. De fdrsta kristna
norska konungarna hlmtade sina biskopar
frin England; dessa hade fitt sin vigning
der, och den bremensiske irkebiskopen
kunde blott fordra, att de skulle erk'dnna
hans dverhdghet. De i Norge verkande
biskoparna kinde sig mest knutna till
kungen, landets inflytelserikaste kristna
person; dock ordnade Olov den helige deras

lydnadsfarhillande till irkebiskop lJnwan,
och det ridde samf6rstind mellan dessa tvi.
Den mera stridbare irkebiskop Adalbert,
som pi allvar sdker draga in hela Norden
under Bremens kyrkliga herravilde och pi
egen hand utnlmner biskopar, kommer dir-
emot i konflikt med alla de tre nordiska
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konungarna. Adam av Bremen, va,rs Gesta

Hammaburgensis ecclesire pontificum ir vl,r
viktigaste kalla for denna tid, berittar
mycket om motsd.ttningen nellan Harald
Hirdride av Norge, som hade en utpriglad
cesaro-papistisk instlllning och som lit viga
sina biskopar i England och Frankrike, och
Adalbert, som yrkade pi att de borde it-
m;nstone vigas av honom, sedan han god-
tagit sjllva valen 

- 
ett i och f6r sig inga-

lunda oberlttigat krav, eftersom han an-
nars icke ansig sig kunna gi i god f6r deras

kvalifikationer. Situationen har en paral-
Iell i den samtida investiturstriden i Tysk-
land. Konungens ord var alltsi det avg6-
rande vid biskopsutnlmningarna i 1000-ta-
lets Norge. Det enda irkebiskopen kunde
g6ra ansprik pi, var att fi viga de redan
utvalda biskoparna. Patronatsritt och lek-
mama-investitur ridde. Liksom biinderna
kunde utpeka prister till de kyrkor de

sjilva byggt, kunde kungen utpeka bisko-
par. Detta ir nationalkyrka, >>en kyrklig
ordning, dir konung och folk ha ett ord
med i laget vid val av biskopar och prister
och dir dessa lro ekonomiskt mer eller
mindre beroende av dem och juridiskt an-
svariga inf6r dem>>.

Efter Adalberts fall och den normandiska
erdvringen av England it 7066 blir liset
annorlunda. Den unga norska kyrkan ken-
ner nu icke mera en sidan samhdrighet med
England som tidigare utan trider i mera
direkt fdrbindelse med Rom, samtidigt som

den bremensiske irkebiskopen genom att
taga den tyske kejsarens parti i invesritur-
striden kommer i konflikt med piven.
Under den ildsta tiden hade de norska
biskoparna varit missionsbiskopar, utan fast
avgrinsade biskopsddmen och fasta biskops-
siten; pi 1060- och 7}-talen avgrensas tre
verkliga stift med biskopssiten och dom-
kyrkor i Nidaros, Bergen och Oslo. Ett
betecknande faktum 1r, att Gissur, vald till
biskop av Skalholt (pi Island) icke viges

av den exkommunicerade Bremenbiskopen
utan av ?irkebiskop Hartvig av Magdeburg,
efter piven Gregorius VII:s fdreskrift.
>Dessa ir, di Nordens kyrkopolitik mera
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direkt fitt tillknytning till Rom, lro f6r-
utsdttningen f<!r upprlttandet av irkesitet
i Lund ttol/04.>> I Lund fi nu de norska

biskoparna sin vigning. I brirjan av 1100-

talet upprltta de bida samkonungarna Si-
gurd Jorsalafar och 6sten nya biskopssiten
i Stavanger, pi Orkn6arna och pi Gr6n-
land, samtidigt som ett andra islendskt
biskopssite tillkommer, i Holar. Men Lunds

kyrkliga iiverhi;ghet over bela Norden upp-
fattades egentligen som ett provisorium,
Man biirjade arbeta pi att skapa en norsk
kyrklig enhet, lven omfattande de norska

bilinderna. Naturiigtvis var det f6rst och

frimst pristerskapet, som frlmjade en si-
dan utveckling: ett norskt irkesite skulle
bidraga till den kyrkliga disciplinens skir-
pande och medf6ra den f6rdelen, att lek-
mlnnens inflytande <iver kyrkan minskades.

Man kunde icke vinta, att Norges konung
skulle fringi sina traditionella rittigheter
att utnimna biskopar, si linge kyrkan var
underlagd en utlendsk kyrkofurste, vilken
kunde lita andra hinsyn in norska vara w-
grirande i sina fdrordningar. Men en hdgsta

kyrklig myndighet skulle vara till gagn

lven f<ir rikets enhet, nu nlr kungar och

tronpretendenter klmpade om makten, och

det lig i kungamaktens intresse, att kyr-
korna i de norska utbygderna (Orkn6arna,
Grdnland o. s. v.) fastare infdrlivades med

den norska kyrkliga organisationen. Och
Rom hade intresse w ztt vatje land bildade

sjilvstindiga kyrkoprovinser, si att kon-
fliktsituationer, fdranledda av frlmmande
makters inflytande, kunde undgis. En
norsk erkebiskop kunde naturligt nog till-
var^ta'ga kyrkans intressen blttre in Lunda-
biskopen.

>>Omkring 11J0 hade Norge religi6st och

kyrkligt nitt si lingt, att kurian ansig
tiden vara mogen fdr upprettandet av en

egen kyrkoprovins.>> 11J2 anlinder kar-
dinalen Nicolaus Brekespear till Norge f6r
att upprltta ett norskt lrkebiskopssite;
detta kommer till stind iret dirpi och

fdrlegges till Nidaros, som genom S:t Olovs
grav linge varit landets religi6sa medel-
punkt. Lydstift under Nidaros bliva Ber-

gen, Stavanger, Oslo, Hamar (som nu av-
s6ndras frin Oslo sisom ett sirskilt stift),
Firdarna, Skalholt och Holar pi Island,

Gardar pi Grcinland, Orkn6arna samt FIe-

briderna vid Skottland. Upprittandet av

den norska kyrkoprovinsen inleder en ny
rid f6r kristendomen i Norge. Nya kyrk-
liga sedvinjor g6ra sig gillande. Detta
kunna vi utlisa ur en samling av nyupp-
tickta canones, som utferdats av kardinalen
under hans Norgebes6k, och ur piven
Anastasius IV:s grundliggningsbrev f6r den

norska kyrkan av lt 17J4. Hiir forbjudes
lekmanna-investituren. Det ir de olika
domkapitlen, som skola utvilja biskoparna,
och dessa skola bli konfirmerade, d. v. s.

fi sina val stadfista, och vigda av irke-
biskopen i Nidaros. Denne skall vlljas av

kapitlet i Nidaros och fi sin konfirmation
och vigning i Rom. Pristerskapet skall vara

underkastat kyrklig jurisdiktion, och pa-

tronatslgarna skola ej mera ha rittighet att
avligsna eller tillsltta en prlst utan att
f6rst h6ra biskopen. I praktiken kunde allt
detta icke genomfdras pi en ging. Dom-
kapitlen, som ungefir vid denna tid tridde
i funktion, voro lnnu icke tillrickligt ut-
byggda (de ekonomiska f6rutsittningarna,
nimligen prebenden, som voro tillr?ickliga
f6r att f<irsdrja kanikerna, kunde icke ska-

pas med ens) f6r att effektivt kunna skdta

sina sysslor: biskopsval, kortjinst och del-
tagande i stiftsstyrelsen. Det var visserligen

meningen, att om domkapitlet icke kunde
bli enigt om valet, skulle det hinskjutas till
irkebiskopen, men det var dock svirt att
alldeles f6rbigi kungens 6nskemil. Ungefir
ett halvt irhundrade fuam|t., tills de nya

principerna hunnit tringa riktigt igenom,
pigi strid mellan stat och kyrka. Den
kraftfulle irkebiskop 6sten Erlendsson
(11t7-1188), en av den norska kyrko-
historiens mest markanta gestalter, samver-

kar visserligen lyckligt med den unge ko-
nung Magnus Erlingsson och dennes fader
och fdrmyndare Erling Skakke; konungen
erkinner vid sin kr6ning 1153 den norska

kyrkans privilegier och fattar pi initiativ
av lrkebiskopen bestimmelser om tronens

t4t
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succession och om kungaval, avsedda att
stirka och centralisera kungamakten. Till
Magnus' vedersakare och eftertrldare pi
tronen, Sverre, komma emellertid bide
osten och den f6ljande lrkebiskopen, Erik
Ivarsson, i bitter motsittning. Sverre anser

sig icke kunna godtaga de biskopar, vid
vilkas val han icke f|rt vara tillstides och

avge sin r6st, och vidare hlvdar han ko-
nungarnas gamla rltt att fi tillsltta prls-
ter vid de kyrkor, de sjllva byggt pi sina

girdar. En bevarad skrift: Ett tal emot

bishofarna tar lidelsefullt Sverres parti i
denna principstrid. Sidana nationalkyrk-
liga tendenser kunde givetvis lrkebiskoparna
icke tila; Sverre blev bannlyst, och i ett
pivebrev * ir 1794 frinkinnes konungen

varje som helst ritt att deltaga i biskops-
val och pristtillsittningar, Efter den ob6j-
lige Sverres drjd kommer en fcirsoning till
stind mellan kyrka och kungamakt.

Vid 1200-talets b6rjan ir det absolut er-
kint, att biskoparna skola viljas av dom-
kapitlens medlemmar. Tre kanoniskt er-
kinda tillvigagingssbtt vid valen funnos:
aia scrutinii (genom omr<istning), uia com-
proncissi (genom kompromiss) och uia Sfiri-
tus Sancti (genom den Helige Andes ingi-
velse). Joys ger med st<jd av bevarade urkun-
der redogcirelse for nigru norska exempel pi
dessa valsltt. Det var praxis, att konungen

efter fdlbodat biskopsval skulle giva sitt
bifall; silunda kunde han trots allt ha mdj-
lighet att inverka pi biskopstillsittning-
arna: genom att appellera till piven, om
valet ej fallit honom i smaken. Nigot som

under 1200-talets lopp mer och mer in-
skirpes, ir biskoparnas celibatsplikt. Vi
htira fortfarande talas om barn till biskopar,
men detta torde ha berott pi, att bisko-
ptnr i friga blivit pristvigda i samband

med sin biskopsvigning och f6rst di av-
lagt celibatl6ftet; en andlig utbildning var
ju tlnkbar utan att vigningar foljde d?ir-

med. Av dokumenten franr'gl, att p&va.tna

noggrant hOllo pi, att valen skulle fdrsiggi
kanoniskt in i minsta detali; om nigot
formfel fdrelegat vid ett val, kunde piven
v^gra att giva sin stadflstelse, och om en
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vakans varat mer in tre minader, hade

han ritt att sjllv utse biskop. En biskops-
kandidat, som ej fyllde betingelserna 

- 
att

ha uppnitt 30 Lt, *t var:- ^v iikta biird
h. ffi. 

-, 
miste av kapitlet postuleras, icke

v?iljas (d. v. s. man miste presentera kan-
didaten fcir h6gre kyrklig myndighet och
dir anhilla om att fi honom vald); det-
samma gillde, om han avlagt munkl6ften.
Ar 1263 underkinner piven Nidaroskapit-
lets postulering av irkebiskop och ger i
uppdrag it ftlrestindarna for fyra av Nor-
ges f6rnimsta kloster, ett benediktin-, ett
cisterciens-, ett dominikan- och ett francis-
kankloster, att utse en annan biskop, efter-
som kapitlet genom felaktighet vid postu-

leringen den gingen mist sin valrltt.
Aven om det var erkint, att de kyrk-

liga valkorporationerna skulie vllja bisko-
parna, voro biskopsvalen si viktiga frin po-

litisk synpunkt, att konungen ej kunde
undgi att pi ett eller annat sitt g,iira sitt
inflytande glllande; sdrskilt Hikan Hi-
kansson, som regerade under 1200-taiets
fijrra del och ir en av Norges mest bety-
dande medeltidskonungar, hade stor kyrk-
lig makt. Vi ha iven exempel pi att utom-
stiende domkapitel ville g6ra sina r6ster
hdrda: domkapitlet i Oslo hevdade vid upp-
repade tillflllen, att det hade rltt att del-
taga i valet av Hamarbiskoparna, eftersom
Flamars stift och kapitel ursprungligen ut-
vecklats ur Oslos, och kanikerna i Nidaros
yrkade pi, att de jimte irkebiskopen skulle
fi tillsitta biskopar pi Island, Gr6nland
och Fir6arna, der det ej fanns kapitel, samt
att irkebiskopen skulle ridsli med dem,
innan han konfirmerade lydbiskopar. Be-
triffande Flr6arna ville dock Bergens ka-
pitel gdra ansprik g'dllande, eftersom
biskoparna i dstiftet oftast utgitt ur
Bergenkanikernas krets,

Det blev alltmera vanligt, att kanikerna
till biskop valde en man ur sin egen krets,
vilket ju ur administrativa synpunkter var
mycket llmpligt, eftersom en kanik under
sin imbetsgirning blev grundligt insatt i
en stiftschefs iligganden. Samarbetet mel-
lan biskopen och de kaniker, av vilka han
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fcirut varit en, hade dirf6r alla fiirutsitt-
ningar att bli gott. Det saknas dock icke
heller hir exempel pi motsittningar: si-
lunda kom iirkebiskop J6rund i konflikt
med sitt kapitel, nlr han sig sig tvungen
att at kungamakten avsti frin nigra av

domkyrkans ekonomiska fcirminer. PiL

1300-talet fir f. 6. piven allt st6rre in-
flytande <iver biskopstillslttningarna och
g<ir krav pL att f3, kontrollera alla biskops-
val, innan de nyvalda biskoparna tilltrlda
sitt imbete. Dessa pivliga krav bli fcir
Norges vidkommande aktuella vid seklets

mitt. Digerdcidens vildsamma herjningar
bland befolkningen och landets uppgiende i
den skandinaviska unionen gtira det berit-
tigat att nu tala om en ny epoks intride.

F6rfattaren har samvetsgrant utnyttiat
sina klllor: Adam av Bremen, de norsk-
islindska konungasagorna samt diplomen,
och givit en fingslande skildring av det
kyrkopolitiska skeendet under Norges 'dldre

rnedeltid. Han har iven dokumenterat eri

djup insikt i den kanoniska rittens historia.
Recensenten kan icke anf&r allz' de intres-
santa redogdrelser f6r norska biskopsval
under fyra irhundraden som han ger, utan
miste n6ia sig med att varmt anbefalla bo-
ken till lisning. Det har naturligtvis varit
honom en sirskild glidje att fi ett tillfiille
att anmila en doktorsavhandling, skriven
av en nordisk katolik och behandlande ett
nordiskt katolskt imne.

Tryggue Lutdin

Sven Stolpe: Den gl1mda

utigen. 798 s. Sthlm 1949, Norlin.
Kr. 8: 75.

Den som kinner till Sven Stolpes b6cker
om Oxfordr6relsen som han sjilv en tid
ti1lh6rde, kommer att helsa den nya varia-
tionen av detta tema med stort intresse.

Hir ger han svaret som man vintat pi:
en uppgdrelse men ocksi en l6sning.

Utan att dra in temat i en sfir av per-

sonlig polemik, unders6ker Sven Stolpe
Oxfordr6relsens andliga innehill och kom-

mer till slutsatsen att dett^ inte ricker till
for att ga,ra.r,te:.a. rcirelsen birkraft. F6rf.
pivisar hir iter (som 1935) rdrelsens stora
fdrtjlnster f6r ett fdrnyande av hristet Iiv,
och erkinner den med beh6rig respekt. F{an
pipekar dock att rdrelsen stannat vid en-
tusiasmen och hirigenom delar alla sekters

lott: de ha skapat hinf<jrelsen och dermed
stora framgingar men dger ej berkraften
fcir irhundraden.

Vad betrdfrar Oxfordr<irelsen saknar
denna framfor allt djupare insikter i lidan-
dets mening. Stolpe vlnder sig dirf6r mot
typiska plattheter, som uppsti genom det

billiga anvlndandet av ordet >>frirvandlad>>.

>Petrus var givetvis 'fdrvandlad' i sarnma

6gonblick han fattade sitt beslut och fdljde

Jesus. Andi krivs av honom en andra
omvindelse>> (s. t t ). >>Oxfordgruppens
oskrivna teologi. . . lr ypperlig f6r de f6rsta
kristna stadierna, f6r den f6rsta omvindel-
sen. Men den ir oduglig f6r den andra

omvindelsen>> (s. 50). Eftersom den kristne
emellertid i grund och botten gfu frin
>> f ,iirvandlin g>> ti1l >>f 6rvandling>> och ef ter-
som offret ir ett hav, som aldrig kan
utt6mmas, si kan ett fdrsta stadium av

detta slag inte vara tillrlckligt utan maste

fdrbli en >>kinderkarten>> i det kristna livet.
Och eftersom Oxfordr<jrelsen inte accepte-

rar lidandet sisom uppgift kan denna ej

heller i djupare mening 16sa sin uppgift,
Detta 'dr ett klart faststlllande, fiir vilket
man lr tacksam mot Stolpe, di det inte
endast inskrlnker sig till Oxford utan 6ver-
huvudtaget ir betecknande fcir den kristna
sekten. Problemet blir allvarligare nir sek-

ten inte inser sin begrlnsning utan vill
kallas kyrka. >Om Oxfordgruppen vill er-
sltta kyrkan, vi1l sj?ilv vara kyrka, 1r den

inte bara otillriicklig, 
- 

den ir en heresi,

den miste fdrr eller senare f6ra sina an-

hingare vilse. Ingen kan nlmligen i ling-
den leva uteslutande pi de 

- 
i och fdr sig

oangripliga 
- 

kristna elementiirsatser, som

Oxfordgruppen bygger pi ocl-r propagerar>>

(s. 63 f). Men Sven Stolpe ser ocksi den

sanna lcisningen som 6vertygar: >Den fram-
komliga vlgen fcirefaller tydligast ha an-
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getts av den katolska kyrkans minga repre-

sentanter i Caux> (s. 6a).
Styrkan hos denne forf. ligger just diri,

att han komponerar sina imnen i livliga
antiteser utan att dessa dock verka doktri-
nlrt fdrenklade. I denna mening konfron-
teras ej endast Oxfordgruppen utan ocksi
modern sektkristendom och delvis represen-

tanter f6r Svenska statskyrkan med katolska

exempel, Detta sker 
- 

det miste betonas

- 
i111s i upphetsande, polemisk mening

utan snarare som f,iirsvar, som apologi.

Notre Dame de la Salette, den heliga

Therdse av Lisieux, den heliga Katarina av

Siena, den helige Johannes av Korset och

andra moderna gestalter ur katolskt liv'
frin dominikanpatern Lacordaire till bene-

diktinpatern Dom Marmion dras dlrigenom
in i debatten, som nu inte llngre 'ar enbart
debatt (ifr titeln pi bokserien) utan antar
formen av en andlig kamp. Diskussionen

ir dock ett viktigt moment. Det hander
ju f6r f,iirsta gingen att en modern svensk

Ilrfattare liter kyrkan framtrida pi detta
sltt. Och trots att Stolpe har ett polemiskt
temperament, som lutar mot ensidighet,

kan man inte tala om en monolog nlr det
giller denna bok. Stolpes tankar har tringt
till djupet och dverlagsenheten av de gamla

och nya katolska kallor, till vilka han h'dn-

visar gentemot den nuvarande kristliga ny-
religionen, ir si 6verligset sliende och ob-
jektivt framstelld att man torde finna det

svirt att dra sig undan sidana argument,
Denna bok lr iter ett utomordentligt bevis

pi Sven Stolpes essaykonst och ir dessutom

lika splnnande som skildringen av en pro-
cess. F6rfattaren har {unnit sig sjiilv i
denna bekinnelsebok. Dlr{iir kan man

verkligen bli berikad av den.

Robert Braun

Mod.erne katolsh tatr,ke i forholcl
til norclisk ind.wzilieu. Sirnummer
av tidskriften Catbolica. Kdpenhamn
febr. 1949, Frost-Hansen. Dkr.
6i 

-.
F<iredragen, som h6lls pi de katolska aka-

demikernas m6te i Kristiansand det 27/7

144

-t/8 
1948 (jfu Credo 1948: 188 ff.) har

utgivits i tryck av den danska katolska

tidskriften Catbolica. Allt djupt som pi
detta mdte har sagts om Modern katolsk
tanke i f6rhillande till nordisk kultur och

som kanske blott till ringa del di kunde
birgas i minnet, ir alitsi nu tillglngligt fdr
mera ingiende studier och diskussioner,

iven ftir dem som inte hade lyckan att
vara med, En del av fdredragen, i synner-
het magister Daniel Haakonsens ypperliga
framstillning av Kristne och ikke-kristne
tanker om ekteskap og familieliv, lektor
Ludvig Vollnicks om stor bellsenhet vitt-
nande intringande analys av Katolsk og

ateistisk humanism samt dominikanpatern
F. D. Thorns djirv4 av ikta ekumenisk

anda priglade reflexioner dver Den katolske

kirke och nordisk protestantisme, fortjd'n*
att uppmlrksammas ocksi av icke-katolska
kretsar.

Tyv'drr har intet medtagits av de ofta
mycket virdefulla inllgg, som gjordes un-
der den livliga diskussionen pi sjllva m6tet.
Det >>katolska>>, d. v. s. en mera >>allmlnne-

lig> belysning av vissa imnen, trider pi
si vis 

- 
till en del a11tf6r markant 

- 
i

bakgrunden.

I-G

Aiexis Car r el: Bdnen. 38 s.

Sthlm 1948, Pettus de Dacia. Kr.
2t J0,

Denna korta och sakliga framstillning
av biinen ger oss en bild av den ddmjuke
vetenskapsmannens stillningstagande till
f6rhillandet mellan det naturliga och 6ver-
naturliga livet. I vir tid, di flertalet min-
niskor fdr linge sedan vent ryggen mot
ail religion och gl6mt vad bijnen lr, kan
denna lilla skrift vara en bra piminnelse
om minsklighetens kallelse och gdmda rike-
domar. Aven f,i;r kristna, som inte lingre
praktiserar nigon slags b6n, eller som inte
tror pi dess betydelse fdt det kristna livet,
har denna framstlllning nigot att ge.

Maria Ad.amson.
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