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TANKAR KRING KYRKANS
KATOLICITET.

f,rågan om Kyrkans katolicitet är på det innerligaste förknippad med

I' ftågatr om hennes enhet i tron och i ledningen. Detta samband beror
icke på tillfälliga historiska händelser, det grundar sig heller icke blott på
en specifikt >>romersk> uppfattning, utan det kräves av katolicitetens in-
nersta väsen. Detta kommer också klart till uttryck i den nuvarande på-
vens, Pius XII:s rundskrivelse Mystici corporis Christi (2s/6 D$)r
>>om Jesu Kristi mystiska kropp och vår förbindelse med Kristus genom
denna>. Till frägan, vilka som höra till Kyrkan, heter det där: >Såsom
Kyrkans medlemmar kunna emellertid endast de räknas, som ha mottagit
pånyttfödelsens dop och bekänna den sanna tron och som varken själva,
till sin egen olycka, ha skilt sig från Kyrkans kropp eller på grund av nå-
gon svår förgripelse blivit av den rättmätiga kyrkliga överheren uteslutna
från Kyrkans gemenskap. Ty så säger aposteln: 'I en och samma Ande
äro vi alla döpta till att utgöra en och samma Kropp, vare sig vi äro judar
eller greker, vare sig trälar eller fria.' Liksom det alltså i de krisrtroendes
sanna gemenskap finnes endast en Kropp, endast en Ande, en Herre och
ett dop, så kan det också i denna gemenskap endast finnas en tro (jfr
Ef..4z l), och därför är,'i enligher med Flerrens bud, den, som vägrar
att lyssna till Kyrkan, att betrakta såsom hedning och ofientlig syndare
(jfr Matt. 18:17). Därför kunna de, som icke äro förenade med var-
andra genom samma tro eller ledning, icke tillh<;ra denna enda Kropp
och följaktligen kunna de icke heller leva av denne ende gudomlige Ande>
(nr 2l f.). Ännu en gång betonas trons betydelse som enande band: >Icke
varje synd, även om det är fråga om en svår förgripelse, är av sädan art,
att den genom själva sin natur skiljer människan från Kyrkans Kropp,
såsom fallet är med trossöndring, vanrro eller avfall från rron>> (nr Z3).

Vad enheten i ledningen betråffar framhålles visserligen klart och be-
stämt att Kristus själv är Kyrkans huvud och som sådan hennes överste
herde, men med detta tillagg: >Man må emellertid icke tro, att Kristus
leder sin Kyrka endast på osynligt eller utomordentligt sätt. Nej, den

t På svenska utkommen hos Credos förlag, Stockholm 1944. Kr. 
-:7J. 
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l. Gerlacb

normala och synliga ledningen av sin mystiske Kropp utövar den gudom-
Iige Frälsaren genom sina ställföreträdare på jorden. I veten ju, Ärevör-
diga Bröder, att. vär Flerre Kristus, som under sin jordiska vandring själv
på ett synligt sätt hade lett 'den lilla hjorden' (Luk. 12: 32), innan Han
lämnade världen och återvände till Fadern åt apostlafursten anförtrodde
den synliga ledningen av hela sin Kyrka. I sin vishet ville Han icke lämna
Kyrkans kropp, vilken Han hade skapat såsom en gemenskap, utan syn-
bart Huvud. . . Alltsedan Herrens ärorika himmelsfärd är Kyrkan icke
längre byggd endast på Honom själv utan också på Petrus såsom en synlig
grundsten. . . De som mena sig kunna ära Kristus såsom Kyrkans Huvud
utan att visa trohet rnot Flans ställföreträdare pä jorden begå alltså ett
farligt misstag. Ty den som icke beaktar det synliga Huvudet och som
söndersliter enhetens synliga band, han vanställer Frälsarens mystiska
Kropp till sådan oigenkännlighet, att den icke mer kan ses eller finnas
av dem, som söka den eviga frälsningens säkra hamn> (nr 39 f.). De en-
skilda stiften, >både österländska och latinska, vilka tillsammans bilda den
enda katolska Kyrkanr>, ledas visserligen >av Kristus Jesus genom sin egen

biskops ord och makt>>. Var och en av dessa biskopar >leder och styr inom
sitt eget område såsom en sann herde, i Kristi namn, sin egen honom an-
förtrodda hjord. Likväl ha de i denna sin verksamhet icke hela sin befo-
genhet från sitt eget ämbete, utan de äro underställda den romerske över-
herdens rättmätiga myndighet och om de också besitta ordinarie rättsmakt,
är denna dem tilldelad direkt av påven> (nr 41).

När rundskrivelsen därefter talar om vår förbindelse med Kristus i och
genom Kyrkan, framträder denna väsentliga betydelse av enheten i tron
och i ledningen ännu en gång: >Då nu denna Kristi samhälleliga Kropp,
såsom Vi ovan ha utlagt, i enlighet med sin Stiftares vilja måste vara
synlig, måste också denna alla lemmars gemensamma strävan framträda
utåt därigenom, att de bekänna en och samma tro, mottaga samma sakra-
ment, deltaga i samma offer och efterleva samma bud. Vidare måste obe-
tingat ett för alla synbart överhuvud finnas till, genom vilket allas verk-
samhet och samarbete på ändamålsenligt sätt kan inriktas mot det efter-
strävade målet: Vi syfta på Jesu Kristi ställföreträdare på jorden. Ty lik-
som Frälsaren har sänt Hjälparen, Sanningens Ande, för att denne i Hans
ställe (jfr Joh. 14: 6, 26) skulle övertaga Kyrkans osynliga ledning, så

har Han också uppdragit ät Petrus och hans efterträdare atr såsom Hans
ställföreträdare på jorden övertaga Kyrkans synliga ledning> (nr 69).
Bland de förnämsta ,renhetsskapande faktorer>, >som förbinda oss på det
innerligaste med Gud och med varandra> nämnes tillsammans med hop-
pets och kädekens dygder även tron: >Och i sanning, det finnes endast
tn Flerre', såsom aposteln förmanar,'endast en tro' (Ef.4: !), den tro
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Tanknr kring kyrknns kntolicitet

nämligen, genom vilken vi känna den ende Guden och den som FIan har
sänt, Jesus Kristus (jfr Joh. 17: 3). Hur innerligt vi genom denna tro
bli förbundna med Gud framgår av Jesu mest älskade lärjunges ord: 'Den
som bekänner, att Jesus är Guds Son, i honom förbliver Gud, och han
själv förbliver i Gud' (1 Joh. 4: lf). Men lika nära bli vi genom denna

kristna tro förbundna med varandra och med vårt gudomliga Huvud.
Ty då vi alla, som tro,'ha samma trons Ande' (2 Kor. 4z 13), bli vi också

upplysta av samma Kristi läroämbete och myndighet> (nr 70 f.). Det är
vidare >den heliga, katolska, apostoliska och romerska Kyrkan>, som de

troende skola skänka sin orubbliga trohet, ty >där bli vi lemmar i en och
samma vördnadsvärda Kropp, där leder oss ett och samma upphöjda
Huvud; där genomtränger oss en och samma gudomliga Ande, där näras

vi under vår jordiska landsflykts tid av en och samma lära och av ett och
samma himlabröd, till dess vi slutligen skola få njuta en och samma evigt
varande salighet i himmelen> (nr 89).

Därmed har det åter klart fastslagits att enligt den katolska läran
ecclesia catholica är lika med ecclesia roin6.na i den bemärkelse att den
kyrka, som icke erkänner biskopen i Rom som Kyrkans synliga överhuvud
och icke överensstämmer med honom i tron, ej kan göra anspråk på att
kallas > katolsk>.

På grurid av denna låra är det alltså konsekvent, att Pius XII i sista

delen av sin rundskrivelse, när han uppmanar de troende till bön för dem
som icke tillhöra Kyrkan, bland dem också uppräknar >dem, vilka genom
sorglig splittring i tron och enheten äro skilda från Oss, som trots Vår
ovärdighet är Jesu Kristi ställföreträdare på jorden. För dem upprepa Vi
denna vår lrälsares gudomliga bön till sin himmelska Fader: 'Att de alla
må vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de må
vara i oss, för att. världen skall tro, art du har sänt mig' (Joh. 17: 2L).>
De höra i alla fall >icke till den katolska Kyrkans synliga gemenskap>.
Den Helige Fadern inbjuder derf& >med kärleksfullt hjärta alla och en-
var att frivilligt och med gledje följa den gudomliga nådens inre till-
skyndelser och att lösrycka sig ur det tillstånd, i vilket ingen kan vara
trygg i fräga om sin eviga frälsning. Ty om de också på grund av en
omedveten längtan och önskan stå Frälsarens mystiska Kropp ndra, gä de
likväl miste om alla de himmelska gävor och hjälpmedel, som endast den
katolska Kyrkan kan erbjuda. Måtte de alltså inträda i den katolska en-
heten och dår, förenade i Jesu Kristi enda Kropp, tillsammans med Oss

i kädekens gemenskap vända sig mot Flonom som är det enda Huvudet.
I oavlåtlig btin till kärlekens och sanningens Ande vänta Vi dem med vid-
öppna arr.-:rar, icke såsom främlingar utan såsom barn, återvändande till det
egna fadershuset>> (nr 100 f.).
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l. Geilacb

Med denna lära bringas intet annat till uttryck än det som redan den

nicenska-konstantinopolitanska trosbekännelsen framhåller: Kristi kyrka
är una, sancta, catbolica et apostolica, d. v. s. hon som verkligen är och
kallas katolsk (.ifr den apostoliska trosbekännelsen), måste också uppvisa
enhetens, helighetens ,och den apostoliska successionens särmärken. Dessa

fyra egenskaper kunna icke skiljas åt, och om någon enskild kyrka ej har
del i dem alla, är den icke en gren av Kristi kyrka.

I synnerhet kunna katoliciteten och enheten icke skiljas ät.2 Katolsk
eller allrnännelig heter Kyrkan nämligen i motsättning till beresi eller
shilsmässa från enlceten. Kyrkan kallas alltså katolsk, emedan hon äger en-
heten i mångfalden på så sätt att de enskilda delarna icke kunna ha bestånd
utan att vara förbundna med det hela i ett organiskt sammanhang.
Ignatius av Antiokia (d. 107), hos vilken uttrycket >katolska Kyr-
kan> första gången i litteraturen förekommer, använder ordet också i
denna betydelse. >Där biskopen visar sig, skall också församlingen (folket)
vara, Iiksom där Kristus Jesus är, också den katolska Kyrkan finnes> (a/
Smyr.8), d. v. s. >där Jesus Kristus verkligen är, förbindas alla kristna i
enhet, d;rf.or skola de troende i en enskild kyrka också förenas genom
sin biskop>. I denna text motsvara församling och katolska Kyrkan vat-
andra, d. v. s. att ä ena sidan stå de i en enskild kyrka till enhet förbundna
troende och å den andra alla troendes enhet i Kyrkan. >Vänder man på
satsdelarna så låa del. 'Ddr Jesus Kristus är, utgöra de rroende alla till-
sammans en enhet, liksom de troende i en enskild kyrka skola vara för-
enade genom sin biskop.' Ignatius bevisar alltså enhecen i en enskild kyrka
genom enheten i hela Kyrkan.rr3 Men eftersom blott ett osynligt över-
huvud för hela Kyrkan omnämnes, följer då icke därav, atr även denna
katolska Kyrka år en osltnllg kyrka? Nej, >ty därmed skulle icke det
komma till uttryck som Ignatius ville. De som skilde sig från gemen-
skapen (inom församlingen) hade då kunnat svara honom, att de också
önskade en sådan osynlig enhet, men icke en synlig, sådan den represen-
teras genom biskopen.>a

Ur detta begrepp >enhet i mångfalden> utvecklade sig det andra: >all-
män> eller >allmännelig>>, t)r det som är det gemensamma i all mångfald
är just det allmänna, d. v. s. det som alla ha del i. Därför kunde uttrycket
>katolska Kyrkan> också komma till användning för att uttrycka hen-
nes utbredning i tid och rum, såsom Klemens av Alexandria (d.
2lt/ll) säger: >Katolsk heter Kyrkan, errredan hon är utbredd över hela
jordkretsen från dess ena ände till den andrar> (Strotnata, T: 17). >Också

'1fr till det följande Joh. A. Möhle r: Die Einlteit der Kircbe (Mainz 1921),
Zusatz Y, sid. l9a fi.

" Möhler, loc. cit. l9J.
'Möhler, loc. cit.196.
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härav följer åter en motsättning dll heresien, d;rf.ör att denna uppstår, när
någon ej l&ter bestämma sig av det hela, av Kristi kropp, som regeras av
Kristi ande; på så sätt upptager han i sig med nödvändighet de inskränk-
ningar som det mänskliga är underkastat; hans verk är alltså inskränkt
till både tid och rum.>5

Också Augustinus (d. a30) menar rnedCatbollcaKyrkan isin
helhet och den enskilda kyrkan blott i den mån som den är förenad med
hela Kyrkan och icke skild från henne genom heresi eller schism.6 Ffan
betonar denna Kyrkans katolicitet, d. v. s. hennes utbredning till alla
länder och folk, i morsättning till donatisterna, som ville inskränka
Kyrkan till ett enda land (Afrika).7 Denna urbredning, som redan vid
Kyrkans instiftelse förelåg som anlag, grodd och bestämmelse, förverkligas
under historiens lopp steg för steg och fullandas först omedelbart före
Fferrens återkomst.

Enligt Augustinus framhålles ingenting klarare i Skriften än att Kristi
kyrka skall och måste äga denna katolicitet. Därtill kommer det över-
väldigande faktum att hon från första början av sitt uppträdande bevisat
sig som katolsk och att det fanns och finns blott en enda kyrka, som kan
göra anspråk på detta predikat, utan att fakta beslå henne med lögn.
Schism och heresi, som avfalla frän Catholica, förbli nämligen begränsade
till den plats eller det land, där de uppkommit, för att efter en längre
eller kortare tid åter försvinna. Det är sällsynt art de vinna terräng i
främmande trakter. De kunde visserligen kallas allmänneliga i viss me-
ning, nämligen så till vida som överallr där den katolska Kyrkan är
schismer och heresier uppträda, men de äro överallt olika, veta icke av
varandra och känna icke varandra, som alltså äro utan enhet sinsemellan.
>Men må de än känna varandra eller icke, den katolska Kyrkan känner
dem alla; ty hon är överallt och en och densamma överallt, där det finns
heresier. varhelst dessa finnas, där är ocksä catbolica, säsom i Afrika, där
också I (donatister) ären; men icke överallt, dår catholi.ca'ir, finnens även
I eller någon annan av dessa heresier>> (contra Cresc. 4:61,7f ), d. v. s.

ingen heresi finns överallt som en och densamma och därfar är ingen
katolsk i ordets egenrliga mening.

För Augustinus kan det vidare ej vara något tvivel om att allenast den
kyrka, som av alla kallas den katolska och ensam är katolsk, är Krisri
kyrka. så klara äro i denna sak skriftens ord och så uppenbara deras upp-

u Möhler, loc. cit.198.
-.u Jft F-rirz Hof m ann: Der Kirchenbegri.f des bl, Atgastizzs (Mönchen 1933),

sid. 19s ff.
" T. ex' >Nolunt comwunicare orbi lerraratt, qm diffusa est gloila cbrisli. Nos auten

catbolici in omni terra surcus, qui omni terrae cånnuiito*os f,uocr*qu, gloria christi
difrusa est> (in ps. 56:73).
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l. Gerlach

fyllelse att det ej behöves något slag av >tro>) för att vara viss därom,
emedan vi kunna se Catbolica livslevande framför oss. Allt som sålunda

utgör Kristi kyrkas osynliga väsen, är verklighet blott i denna katolska
Kyrka: hon ensam är förbunden med Kristus genom den Helige Ande;
den som skiljer sig från henne, skiljer sig från Kristus8; den som sönder-

sliter hennes enhet, söndersliter Kristus själv. Därför >må någon också

innehava en hedersplats (ett kyrkligt ämbete), må han ha sakramenten,
sjunga allelaja, svara med Amen, hålla fast vid evangelium, äga tron på

och predika Faderns och Sonens och den Heliges Andes namn, ingenstans

om ej i den katolska Kyrkan kan han vinna sin frälsningu (sermo ad Caes.

eccl. pleb. e: t1.
Dersamma lär också KyrilI os av Jerusalem (d. 3s6) i sina katekes-

förklaringar, när han behandlar trosartikeln: >Jag tror på den heliga ka-
tolska Kyrkan>>: >>FIon kallas den katolska, emedan hon är utbredd från
jordens ena yttersta gräns till den andra, emedan hon allmänt och ofelbart
litr alla dogmer, som måste komma till människornas kunskap, vare sig

om synliga eller osynliga, himmelska eller jordiska ting; emedan hon vidare
ställer alla människor, styrande och privata, lärda och olärda, under samma

fromhet; slutligen emedan hon allmänt värdar och helar alla slags synder,
s,om begås med själ eller kropp, och emedan hon äger allt som på något
sätt kan kallas dygd vare sig i ord eller gärningar eller i alla slag av andliga
gåvor. Då någon möjligtvis kunde säga, 'att också en sammanslutning
av heretiker, sådana som marcioniter, manikder eller andra, i egentlig och
sann bemärkelse är en kyrka, skall trosbekännelsen, som meddelats dig,
säkra dig därernot, i det att du tror på 'den ena heliga katolska Kyrkan'.
Skulle du alltså någon gång komma i en främmande stad, fråga då icke
helt enkelt: 'Yar är Herrens hus?' Ty ,också sekterna och heresierna för-
söka ge sina samlingsplatser namnet Herrens hus. Fråga heller icke helt
enkelt: 'Var finns kyrkan?', utan 'var finns katolska kyrkan?'. Ty
detta år hennes eget namn, hennes som är helig och allas vår moderr>

(Cat. 18:23, 26).
På liknande sätt skriver den lärde biskopen i Barcelona Pacianus

(d. omkr. 390) I ett brev mot novatianerna: >På apostlarnas tid, säger

du kanske, kallade sig ingen katolik. Dec må vara. Men när efter apost-
larnas bortgång allt flera irrläror uppstodo, som under olika förevänd-
ningar och namn ville splittra Kyrkan, fordrade då icke de apostoliska
troende med rätta att få bruka detta sitt tillnamn, för 

^tt. 
därmed känne-

" >Non autem babet Dei caritatem, qui ecclesiae non diligit unitatem, ac per hoc recte
intellegitur tlici non accifi nisi in Catholica spiritus sanctus>> (De bapt.3, 16, ?l).

>>Quisquis ergo ab bac catholica ecclesia fuerit sefarata, quantumlibet lauclabiliter se

liueri existimet, hoc ipso scelere, qaoil a Chrkti unitate disiu.nctus est, non habebit aitatn>>
(ep. t4t: s).
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teckna den oförändrade och ursprungliga Kyrkans enhet? På vilket till-
namn skulle jag väl eljest känna igen Kristi kyrka i motsättning till sek-
terna, om icke på detta namn >katolsk>? Kristen är tnitt nalnn,7r?en
katolsk är mitt tillnanrn; det första nämner mig, det andra särskiljer mig;
genom det ena erkännes jag, genom det andra kännetecknas jag... Där-
för särskiljes vårt folk genom att kallas katolskt från heretikerna>
(Ep. l: 4).e

Enligt alla dessa vittnen är Kyrkan alltså i den mån katolsk som hon
bevarar samma lära och skiljer ifrån sig alla irrlåror, d. r. s. alla läror
som icke äro allmänneliga. Vad sambandet mellan katoliciteten och en-
heten i ledningen betråfrar, så antydes det redan av Ignatius. Klart fram-
träder det hos Augustinus. Som det ovan citerade arbetet av Fritz Hof-
mann bevisar, betonar Augustinus nödvändigheten av enheten icke blott
inom den afrikanska kyrkan utan även med Rom. Gemenskapen mellan
de enskilda kyrkorna inom Catholica ir enligt honom i första hand ge-
menskap i tron genom att. alla bekänna samma regula fidei, och geme4skap
i kärleken genom dehagandet i samma sakrament. TJtät. framträder ge-
menskapen särskilt i brevväxlingen kyrkorna emellan (litterae coln,nu-
nicatoriae), i gemensamma koncilier, i det ofOrbehållsamma upptagandet
av varje broder ur en annan församling och i underordnandet under den
rättmätige lokalbiskopen, som innehar catbed.ra Christi (sid. 206). Men
alla kyrkor stå framför allt i förbindelse med kyrkan i Rom, som intill
denna dag besitter de heliga aposrlarnas Petri och pauli gravar och som
leder sin biskopslängd i oavbruten följd tillbak a frän Anastasius till
Petrus (sid.205).

Trots att Augustinus ej förklarar Mt 16:18 på så sätt att petrus är
klippan och synes tillerkänna Rom blott en hederns och nådens primat
(primatus dignitatis et gratiae), så säger han dock, att blott den deltager
i kärlekens enhet och i nyckelfullmakten som har gemenskap med Rom.
Den som icke är förenad med Peti stol, vilken kan uppvisa en oavbruten
succesion, står heller icke i den allena saliggörande Kyrkan. Denna oav-
brutna succession av biskoparna på den apostoliska stolen i Rom är ett
klart bevis för att Kyrkan icke kan överväldigas. på samma gång är den
fasta förbindelsen med Rom ett nödvändigt kännetecken o.h-"r, f"rt g"-
ranti för tillhörigheten till den sanna katolska Kyrkan. så har t. ex.
Kartago en så stor auktoritet bl. a. darfor att biskopen i Kartago stod i
brevväxling med den romerska kyrkan, i vilken alltid företräder av en
apostolisk cathedra funnits (in qua seneper apostolicae catbedrae uiguit

- 
s >Christianus nri/ti norneu est, catb-olicus cogflomen; illud me nuncupat, istud. ostendit;

hoc.fr.obor, inde s.isnif icor. Quare ab haerctiåo nomi'ne ,oster iieittit ii, lpiiiiliiåi,
dtutdtt ilr, cil m cal lJol ic us nu n c u pal ar.>
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l. Gerlacb

principatus). >Principatus apostolicae catbeilrae betyder her icke blott
företrädet att -vara en apostolisk stol vtan att intaga den främsta platsen

bland de apostoliska kyrkorna, ett för€träde som tillkommer Roms bis-

kopsstol, emedan den grundlagts av Petrus, som innehade aPosblatets
primat (principatus apostolatus).>ro

>Det är vidare ett faktum som icke kan bestridas' att Augustinus hyste

en vördnadsfull tillgivenhet för den apostoliska stolen i Rom och att han,

i synnerhet efter striden mot Pelagius och hans anhängare, väl visste att
värdesätta denna biskopsstols betydelse för den kristna lärans renhet,
fastän han nu som tidigare ej försökte att närmare omskriva och teolo-

giskt rnotivera dess läroprimat> (sid. aa8).
>Avslutande kunna vi säga>, skriver Hofmann: >>Augustinus erkände

Roms primat så till vida att han betonade gemenskapen i tron och i kär-
leken med den apostoliska stolen i Rom; att han i en viktig tr'osfråga

vände sig till den för att fä ett, avgörande och att han, sedan detta skett,
förklarade det för slutgiltigt. Men han ville icke prisgiva den afrikanska
kyrkans oberoende i disciplinära frägor, sådant det tidigare så lidelsefullt
försvarats av Cyprianus> (sid. 4i4).

För att undkomma konsekvensen i detta bevis ur den kristna tradi-
tionen och för att det till trots försvara sin påstådda rätt att också kalla
sig >katolskrr, har man någon gång på >>icke-romerskt> håll försökt att
ge katoliciteten en annan innebörd ,och att försvara denna som äkta apo-

stolisk. Så har skett framför allt inom anglikanismen.ll Där säger man:
Att hela kristenheten skall förenas i ett och samma synliga samfund är
visserligen naturligt och ändamålsenligt, ja tillb<;rligt, men icke nödvän-
digt. Fornkyrkans enskilda delar voro ju också oberoende av varandra,
fastän de enligt budet om kärleken utgjorde en sluten enhet. Varje bis-
kopsstol och varje stift äro liksom enskilda kristaller, som alla likna var-
andra,och summan av dem alla år icke mer än en samling kristaller. Kyrkans
enhet består icke deri att hon är ett samfund utan dåri att hon utgör en

familj, en släkt, som lämnar sin apostoliska härstamning i arv. Biskopen
är den högsta auktoriteten i kyrkan, d. v. s. i den enskilda kyrkan. Han
har ingen överordnad, med mindre man icke för den kyrkliga ordningens
och välfärdens skull träfrat överenskommelser, som skapa en över- och
underordning. I denna >ursprungliga> mening är alltså också den angli-
kanska kyrkan >katolsk>>.

Men denna tolkning av fornkyrkans enhet motbevisas klart av alla
to Hof menn, loc. cit.32o fr.
" Jfr John Henry Newma n: APologia pro uita sua, 3:e kap. Utkommen i

utdrag på danska i översättning av Peter Schindler. Köpenhamn 1943, Nyt
Nordisk Forlag.
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vittnen vi anfört. Till och med den helige Augustinus, som icke synes

direkt erkänna ett >rättsligt>> primat för Roms del, talar tydligt nog om
nödvändigheten av enheten i tron och av förbindelsen i denna tro med
Rom. Den anglikanska kyrkans - och liknande kyrkors 

- 
ro är icke

allmännelig, säkerligen icke just i det som blev anledningen dll att de skilde
sig från Rom. Än mindre äro dessa kyrkor utbredda över hela jordkretsen,
utan just inskränkta till vissa länder och platser i fölid av sitt specifika
väsende, som skiljer dem från Rom. En enhet utan enhet i tron skulle
för övrigt förutsätta att Kärlekens Ande är en annan än Sanningens Ande.

Det är mycket intressant och lärorikt att i detta samband läsa J o h n
FIen ry N ewm a ns Apologia pro ui.ta sua." Han, som en gång varit
en ivrig och skicklig förkämpe för den anglikanska katolicismen, kom
slutligen till insikt om, hur ohållbar denna anglikanska ståndpunkt i själva
verket år. Han beråttar själv, hur han utan särskild tanke på detta pro-
blem på sommaren 1839 studerade monofysiternas historia och då plots-
ligen för första gången kom att tvivla på möjligheten att hålla fast vid
anglikanismens tolkning.

>Mitt bålverk var den kristna forntiden. Nu fann jag uppenbarligen
här i mitten av 400-talet spegelbilden av 1I00- och 1600-talet. Jag såg

mitt eget ansikte i denna spegel och jag uar monofysit. Yia medias kyrka
intog samma ställning som det orientaliska samfundet: Rom var den
gången detsamma som nu; protestanterna voro evtykianerna.>

I en berättelse av år 18i0, vari han närmare framställer sina funde-
ringar och känslor vid denna upptäckt är 1839, tillfogar han: >Det var
svårt att inse, varför evtykianerna eller monofysiterna skulle vara here-
tiker, om protestanterna och anglikanerna icke voro det. Det var svårt
att mot de tridentinska fäderna anföra bevis, som icke också vittnade mot
fäderna i Kalcedon, och att fördöma pävarna på 1iO0-taler utan att även
fördöma dem på 400-talet. Religionens drama och kampen mellan san-
ning och villfarelse voro alltid och överallt desamma. Kyrkans grund-
satser och sätt att handla voro desamma nu som den gången, och de då-
tida heretikernas grundsatser och sätt att handla skilde sig icke från de

nutida protestanternas. Nästan med förskräckelse såg jag detta; det var
en fruktansvärd likhet, desto fruktansvärdare som den låg så tigande och
oberörd mellan den gångna tidens döda urkunder och nutidens feberaktiga
krönika. 40O-talets skugga föll på 1100-talet. Det var som om ur den
gamla världens upprörda hav ett spöke dök upp med den nya tidens ge-
stalt och ansiktsdrag. Man kunde den gången som i dag kalla Kyrkan
hänsynslös och hård, befallande, härsklysten och obarmhärtig; och here-
tikerna voro sluga, ombytliga, tillknäppta och arglistiga; de smickrade
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alltid den världsliga makten och v,oro aldrig eniga sinsemellan utan dennas

hjälp; och den världsliga makten var alltid begiven på kompromisser, sökte

leda uppmärksamheten bort från det osynliga och satte vinningen i trons
ställe. Vad kunde det gagna mig att fortsättr kontroversen eller att för-
svara min ställning, om jag slutligen smidde bevis för Arius och Evtykes,
och rnot den store bekännaren Atanasios eller den majestätiske Leo upp-
trädde som djävulens advokat? Min själ skall vara med de heliga! Skall
jag lyfta min hand mot dem? Hellre skall min högra arm förlamas och

förvissna, som hos honom som en gång upplyfte den mot den Allrahögstes

profet ! >>

Allt mer och mer blev Newman övertygad om att >det väl överlagda
omdömet, i vilket slutligen hela Kyrkan instämmer och kommer till ro,

utgör ett ofelbart bud och ett slutgiltigt dornslut rnot sådana delar, som

göra uppror 'och avfalla,r. Hans fortsatta inre utveckling förde honom
slutligen är 1845 tillbaka till den Kyrka som ensam är katolsk i ordets

traditionella mening. 
l. Gnlach.

SYDSVE,NSKA LOKALHELGON.

I.

SANKT ARVID (ARILD) OCH HANS SYSKON.

. Dock ingen mänskonrakt förmått att plunilra
legenden På dess yfiPersta klenod

- där har Llerr Araed hmu kött och blod'

son ungdomens martyr, en drott blanil hundra.

Stolt Inger tyst i grottans skymning snyftar,
au ltennes tårar glänser hällen uåt,
rneil tärnorna, som t'ölja henne åt,
sitt fromn'a hjärtas sorg hon bemligt dryftar.

( u' 
ixi,Hs*i,:ä?å:l:5? i 

o'n''

\ /id Skälderviken, öster om Kullaberg, ligger det idylliska fiskeläget

Y arila. Platsens historia och de förändringar, som själva namnet under
tidernas lopp undergätt, år intressant att studera. Under medeltiden har

samhället hört till Lundagård, d. v. s. till ärkebiskopsstolen i Lund. I en
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skrivelse av är 1106 försäkra s,ockenmännen i Bröndbye och Jonstrup,
att >>bellige Aruidtz leye vdj Kuldenn haffuer liggitt till Lunde gaardt>
men sedermera blivit skilt därifrån.l Vid reformationens genombrott i
Danmark blevo åtskilliga kyrkogods indragna till kronan, däribland även
ärkebiskopens förläningar i Kullabygden. Arild kom sålunda att lyda
under kungens länsman på Hälsingborg. I ett kungligt brev av den 8

juli t I J 6 blir dåvarande länsman, Jacob Brockenhus, befalld att förordna
en tullare pä >>Flellig Arrildz Leie iSkaaner.t Ett brev av den 19 augusti
1568 nämner irer Hellig Aarri.ds Leje 

- detta brev utgör en tillåtelse för
en Köpenhamnsborgare att f.ä salta sill vid Kullen i Brunnby socken på
nämnda fiskeläge, emedan Gud detta år välsignat sillfisket vid Kullen, så

att de som fiska d;r fätt god hjä1p.3 Lunds stifts landebok av fu 1J69
omtalar, att i Bryndby Sognn finnas två fiskelägen, av vilka det ena
>hedir belle Artaeds leije> och är bebott av 40 familjer, medan det andra
heter >Mölle leije> och är bebott av 10 familjer.a I kungliga brev av år
1180 talas om kronans gods och kronans bönder pä >Hellicarridtz Leje>.5
Linnd använder namnformen Arills-Läje (1751)6, Petrus Sundius skriver
Arilds eller Arvids leije (1754) 7. Senare har samhäller hetat Arilds fiske-
leje, Arildsleje, Arildsläge eller allenast Arild.s

Det är i detta sammanhang icke oväsentligt att minnas skillnaden mel-
lan ett medeltida och ett modernt fiskeläge. I det medeltida Norden
fanns det vanligen ingen bofast fiskarbefolkning, utan när fiskesäsongerna
stundade, drogo bönderna ned till stranden och bodde under fångstveckorna
i de rätt primitivt inrättade fiskebodarna. När fisketiden var över, begav
man sig så hem igen. >På den tiden>, skriver Gustaf Näsström, >var fiske-
lägena endast provisoriska boplatser av lika säsongbetonad art som t. ex,
fäbodarna och kyrkstäderna.r> Fisket ägde vanligen rum under den milda
årstiden och företrädesvis under hösten, >>och man lade ej ned alltför stor
kostnad på boplatsen. God båt, god hamn och goda nät voro mera värda
än tak över huvudet. Det fick räcka med en knuttimrad sjöbod, där man
stuvade in sina båtdoningar, åt sin mat och sov på golvet. Fiskelägen av
medeltida typ finnas ännu kvar pä vär östkust.>e Även i samhällen som

' De eldste danshe Arclsiut'egislraturer. Bd 4. S. 300.
' Kaucellic!s Brttbpger 1tt6-60. S. 31.
" Kancelliets Brerbgger lt66-70. S. 373.o Enligt benäget meddelande från Landsarkivet i Lund.
u Kancelliets Breubpger 1t80-83. S. 13t, 142.
u Carl Linne i Skånska resa, 7751. S. 323.
" S u n d i u s: Dissertatio gradualis tractutn tcrritorii Lol guddiani Kullen dictum

adanbrans. Lund 17t4. S. 10.
" Nyl" nder: Arilcl och Kullaberg. 1942. S. 17. (Iv{an använde inte ordet. by om

Arild utan alktd lejet. Om invånarna sade man alltid lejesbor eller leesboar. Nylander,
a. a. s. 745.)

" Näsström: Forna dagars Suerige. 5.271 f.

I
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Skanör och Falsterbo var rörelsen obetydlig mellan de stora fiskemark-
naderna, och de ständiga inbyggarnas antal var ringa.to

Arild tillhor Brunnby församling men har alltsedan medeltiden haft sitt
eget kapell. Detta säges stamma från den tidigare medeltiden men har
blivit tillbygCt på 1700-talet.1r Den lilla täcka helgedomen utgöres av en

enkel, vitmenad rektangulär gråstensbyggnad, med tegeltak och trapp-
gavlar. Inredningen förskriver sig helt från efter-reformatorisk tid.
Kapellet omnämnes första gången i ett påvligt brev av den I rnaj 1471,
riktat till fru Barbara Brahe till Bollerup, som ett av de gudshus i Skåne,

vilka stiftats och doterats av henne själv eller hennes släkt och nu av den

helige fadern beviljas avlat för de troende, som på vissa dagar besökte dem.
>>Jtem pro capella sanctj Arvidj prope Krapperup dicte diocesis in nativi-
tate beate Marie virginis et sancti Michaelis>, heter det. (Likaledes för
den helige Arvids kapell nära Krapperup i samma stift på Jungfru Marie
födelsedag och den helige Mikaels dag.)12

Det är nog ingen tillfallighet, att Marie födelses och ärkeängeln Mikaels
festdagar voro avlatsdagar i Arilds kapell. Dessa dagar infalla ju i sep-

tember, och under denna tid pågick sillfisket som bäst. Gudstjänster höllos
i kapellet endast under fiskesäsongerna (samhället stod ju under den

övriga delen av året så gott som obebott) och förråttades då av Brunnby
kyrkas prästerskap. Från 1700-talet ha vi en uppgift, att gudstjänst
brukar hållas i kapellet endast under de stora högtidsdagarna jul, påsk,

pingst och Mikaeli samt under sillfiskets tid på efterhösten, då >>Pastoren

en gång i weckan, onsdag eller torsdag holler de så kallade Silpredikningar,
den ena dagen uti Capellet på Arilds Leje, den andra uti Mölle Leje uti
Byfogdens stuga, så länge Silfisket pägär. Men inga andra actus ministerii
blifwa dår förrättade så wida mig kunnigt är.>>13 Utan tvivel rådde unge-
fär samma gudstjänstordningar under katolsk tid. - Mikaelidagen har
Iångt in i nyare tid gällt som en av årets största helgdagar för fiskarna i
Arild. ,rÄnnu på senare tiden var det då s. k. Fiskamässa i det gamla ka-
pellet, som lrar vackert klatt till gudstjänst med predikan. Alla barnen
måste vara med om denna h<;gtid, som liksom avslutade fisket för äret.tLa

På kapellets kyrkogård begrovos, enligt Petrus Sundius' vittnesbörd år

'o Sty f.f e, Skand.lnaaien ander unionstiilen,3 uppl. s. 18. Jfr Veibu ll: Liibeck
oclt Skånemarknaden, s. 6.

" Nylander, * a. s.702. 
- 

I topografiska arbeten om Arild brukar uppges, att
kapellet äger en medeltida biktstol. Denna möbel, som har sin plats p& nottr sidan i
koret, är emellertid endast en kyrkobänk med hög snidad gavel, visserligen ålderdomlig
men knappast av medeltida ursprung.

'" Diplomatarium iliocesis Landensis, Lunds ärkestifts urkundsbok, utg. av L. Vei-
bull. Bd 4. S. 227.

" N ö r in g: De ilhtincti.one ecclesiarunc in matres et filias. 1753. S. 21.
tn Assarsson: En bok on Helig Arilds läge,2 uppl. 1931. S. ls.
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1754, endast liken av drunknade, >strandgastar eller strandvaskare>.1'
(De ordinarie begravningsplatserna funnos på Brunnby kyrkogård.)
Ännu finnes på kyrkogården en liten gravvård, som förtåljer om en dylik
förlisning. Dess inskription lyder: >Ar 1849 förliste det estländska skep-
pet Concordia utanför Arild. Besättningen, sju man, ligger här begraven.

Du från alla stormar för oss till en trygg och lycklig hamn, om vi trösta
på ditt namn.>>

Låtom oss nu höra vad folksägnerna ha att f.örtäljaom den S:t Arvid
eller S:t Arild, efter vilken kapellet och samhället blivit uppkallade!16

Den tidigaste uppteckningen av sägnen föreligger i
llerman Chytraus Monurnenta in Scania av är lf98.r7 Stellet lyder i
översättning: Nära Kullen ligger ute vid havet ett S:t Arvids kapell, om
vars uppkomst folket på platsen beråttar följande. I byn Stubberup
bodde en fru Helena, moder till denne Arvid. Efter sin förste mans död
gifte hon om sig med en herreman som hette David. Denne hatade sin
styvson och önskade hans död och undergång. Han hyrde ett skepp och
uppmanade sin styvson att draga ut i världen och vinna ära. Men med

skepparen hade han förut avtalat, att denne skulle taga en mängd kol
ombord och därmed bränna upp både skeppet och de resande. Detta
skedde också, sedan man druckit herr Arvid i sömn. När skeppet brunnit
upp, blev blev S:t Arvids lik uppfångat av en stor sten och fört till stran-
den nära moderns bostad. Då förstod hon sammanhanget och lät heder-
samt begrava hans lik samt uppföra nämnda kapell till hans minne. Men
i den stora stenen kan den, som går vägen förbi, se spår av en huvudskåI,
vari finnes liksom en källa med klart vatten, vilken, även om den ofta
torkar ut, dock alltid blir fylld på nytt. Men intet av vattnet flyter ned
i havet, fastän stenen ligger på stranden.

Sin rikaste utformning harArildslegendenfåtti en f olk-
visa, somföreligger i tre olika uppteckningar.Enavdessa
finnes i Petrus Sundius' dissertation om Kullabygden, där den presenteras
under rubriken: >En wisa om Flerr Arved af hwilken Arvedsleje i Brunby
Sockn har f.irtt sitt namn.rr18 Denna uppteckning är visserligen den yngsta

tn Sundius, a. a. s.23. Detta bruk har även förekommit på Nordsjälland (jfr
T h i e I e: Danmarks Folkesagn,Del 2, 1843, s. 274).

'u Arild. är en senmedeltida utveckling av namnet Arnald. Former som Arald, Arald,
Arild, Arnd och Arent växla ofta som benämning på samma person. Namnet Aruid 'år

en utveckling av Arnwith och är således zv 
^nn/t. 

ursprung än Arild men har ofta (på
grund av ljudlikheten) blivit sammanblandat med detta namn. (Se Danmarks gamle
Personnaune I: Fornavne, udg. af Knudsen-Kristensen-I-Iornby. 19t6,)
Sålunda kommer det sig, att fiskeläget vid Kullaberg kallas såväl Arvids som Arilds läge
och ortens helgon såväl Arvid som Arild.

" Tryckt i Samuel Brings Monu.nenta Scanensia 1754. Arildslegenden åter-
finnes på s. 312 i detta arbete.t" Sundius: a. a. s.36 fr,

å
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av de tre, men den är i gengäld den som trognast ansluter sig till den
skånska lokalsägnen i dess ursprungliga legendariska form. Innehållet
är följande.

Herr David f.Åar till en förnäm änka, stolt Inger. Denna har i sitt
föregående gifte två små söner, av vilka visan blott namngiver den yngre,
herr Arved. Inger fu rådd för att låta gossarna fä styvfader, men herr
David försäkrar henne, att han icke skall bli en ond styvfader åt barnen.
Två år gå. Herr David smider onda planer mot sina styvsöner. Han
föreslår fnger, att gossarna skola sändas till hovet, men hon svarar, att
de ännu äro för unga därtill: >De kunde icke bäre den brynje saa blaa.r,

Herr David vill då i stället utbilda dem till köpmän och låter utrusta en
snäcka, vilken han i hemlighet har lastat med kol. När farkosten kommer
ut på havet, skänker den onde skepparen gossarna mjöd, så att de somna,
och därefter antänder han kolen.

Herr Arued uogned opp. Hand. saag,

Sin Broder udi röd,e glöd laag.

Herr Arued raabte til Gud ocb mand:
>>Send. ruig i.gien i. ruin mod.ers band!,

Herr Arued giorde korsz paa böljen blaa,
Saa tog hand den stien, paa hafsens bond laa.

Herr David finner herr Arvids ilanddrivna lik nere vid stranden, rövar
några guldringar från den döde gossens hand och skjuter så ut kroppen
i böljan igen. Den driver länge omkring i vattnet men flyter omsider
upp på en annan hall. En söndag, då herr David och stolt Inger gå till
badet, får hon på sin makes hand se de stulna guldringarna. Hon ut-
trycker sin undran häröver men får svaret, att månget guld ar det andra
likt:

>>Min kiäre Frue, bun lader sligt!
Der är saa meget binanden liht.>

Så gå fem månader, och stolt Inger väntar fäfå,ngt på underrättelser
från sina bortovarande söner. Hon begynner bli orolig:

Hwi kontme icke mine Söner till landet bär?>

Vid en vandring längs stranden finner hon Arvids lik. Hon reder till
begravning och låter bära sin son dll kyrkan. När likföljet kommer till
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en lid, blir kistan plc;uligt så tung, att bärarna ej förmå rubba den, och
man blir alltså tvungen att jorda liket på platsen. Inger säger nu:

>Alt meden mi.ne Söner de rnaatte icke lefue,
Saa sh-all jeg d.eris fäderni.s gods bortgiftue.

leg skall lade bygge öfwer Herr Arued en kjrfu af ny,
Der at synge ottesång ocb högmäsze udi.>

Och hon utbrister klagande till sin gemål:

I fortröd, buar gang jeg bade dem i m.in arm.

leg klager d.et uw udi nnin nöd,
I unte denr. ick"e det törre bröd.

Gud naade den änke med. börnene slnao,

Sonc en. sna onil stifader faa.

leg bed.er Gud. Fader i hirnmerige,
Vi neaa en gong sarcles der alle tillige.t>

Denna version av visan är, säger Olrik, tydligt nog upptecknad så som
den brukade sjungas i norra Skåne, i dansk språkform med enstaka
skånska vändningar; upptecknaren har använt dansk rättstavning från
omkr. 1700. Flera strofer avslöja sig genom sin rytm och sitt ordförråd
som nydiktade, men avslutningen - fru Ingers oyan citerade ord - är
ypperlig och hållen i äkta folkvisestil. Här ha vi, enligt Olrik, en ur-
gammal avslutning av visan, sådan den har lytt i den skånska allmogens
sång.r e

Den skånska balladen om herr David och hans styvsöner har vandrat
över Sundet till D a n m a r k. Samtidigt har den förändrats: visan har
lösrivit sig från lokalsägnen, och flera ursprungliga drag i traditionen
ha gått förlorade. Den version, som föreligger i Magdalena Barnewitz'
handskrift från 1600-talet20, avviker i följande detaljer från den skånska:
Den onde styvfadern heter här Laffue. Innan fru Inger gifter sig med
honom, f.rägar hon först sina söner, om de ha något emot att få styvfader.
Hon får följande svar:

Den elste s4n band suared.e saa:

>Min kier moder, i maa os iche stifader faa.>

'n Dantnarks gamle Folkeuiser (i fortsättningen förkortat till D. S. F.). Del 6, Udg.
af Axel Olrik. S.104.

'o D.g.F. 6. s. l1o f.

+
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Den Tngste s\n band. suared der-till:
>Du lad kier mod.er giQr, buad bun aill!>

Under det att den skånska uppteckningen huvudsakligen sysselsätter
sig med den ene broderns, herr Arveds öde och intet nämner om vad det
blev av den andre broderns lik, redogör denna uppteckning f.ör båda
gossarnas öde. När de vakna i det brinnande skeppet, utbrister herr Arill,
att han hellre vill dö på havets botten än förgås i elden; så gör han kors-
tecknet och kastar sig med sin broder i havet:

Den elste tog d.en yngste i baand,
saa spranck de i ilen uilde strand.

De berrer dref ind paa buiden sand,
den ltngste laa d\d i den elstis arm.

Flerr Laffue finner gossarnas lik på stranden, stjäl deras guldringar och
gråver ned liken i sanden. När han sitter med sin gemål vid bordet, får
denna se ringarna, uttrycker sin förundran häröver men får samma svar
som i den skånska versionen av visan. Sörjande vandrar fru Inger längs
strandmalen. Upptäckten av sönernas lik sker på följande vis:

Der kom. en fugl i lruide silhe-hleder:
>Ocb bqr i, fru Inger, i greder i,cbe meere!

I sidder paa den steil, eders sQnner ligger paa,

ret aldri,g kand I dem ruere leffuende faa.r>2L

Fru Inger bun. grafuer rned huiden baand,
hun grof si,ne sQnner aff huiden sand,.

Om likfarden och om uppföra ndet av det nya kapellet till den drunk-
nades minne nämnes intet; i stället slutar uppteckningen i Magdalena
Barnewitz' handskrift med att fru Inger i sin hämndlystnad dräper herr
Laffue och dessutom det barn, som hon fått med honom:

Hun tog det barn, i auggen laa,
bun slog ilet til ueggen, ilet bi.ernen sail iler-paa.

>>Maatte du lefue, din lede ting,
du bleff lige saa arrig som fad.n din!>

t Episoden med fågeln, som visar den sökande var liket befinner sig, må jämföras
med en liknande episod i Botvidslegenden,

64



I

l

I

Sydsuenska lokalhelgon

Både i den skånska uppteckningen och i Magdalena Barnewitz' hand-
skrift har visan det starkt stämningssuggererande omkvädet: >De Herrer
ligge in för Brunby 

- Saa ynkelig gräiler fru lnger.> Härmed angives,
att det är på Brunnby strand, som den sörjande fru Inger finner sina
drunknade söner.

Avslutningen på den senare uppteckningen 
- 

dråp på make och barn

- 
visar, som Olrik framhållitzz, en iögonenfallande olikhet med lokal-

sägnens legendariska avslutning. Dessa strof er, vari fru Inger genom-
borrar sin make och krossar det späda barnets huvud mot väggenr passa

illa med omkvädet, som vemodigt understryker hennes sorg. Själva den
korta och våldsamma berättartonen i dessa strofer bryter av mot den
episka grundlighet, varmed handlingen i övrigt utvecklar sig, och stroferna
sakna alldeles anknytning till föregående scen: upptäckten av sönernas

lik på stranden. Just för att denna avslutning så skyndsamt lämnar det
episka huvudmotiv, som också omkvädet understryker 

- 
sönernas iland-

drivna lik 
-, 

just därför måste den vara en yngre ,omdiktning.

Den tredje formen avballaden representerar en j yll andsk tradi-
tion från mitten av 1l00-talet. Den är i denna form bevarad i de båda
adelsdamerna Karen Brahes och Dorothea Thotts handskrivna folkvise-
samlingar.2s Visan har här ett annat omkväde än i de båda föregående
versionerna: >Saa well heey! 

- Saa saare daa sörgger staalltt Ellinnd.>
Även i övriga detaljer har den jyllandska versionen f.jä,rmat sig avsevärt
från den folkliga Arildslegenden, sådan vi lärt känna den från Kullabergs-
trakten. Modern heter här Ellinn(d) och styvfadern Peeder; sönerna
namngivas icke. Det berättas intet om att modern finner sina söners lik;
upptäckten av deras guldringar på mannens arm är nog för att hon skall
förstå deras öde. Hon sörjer bittert men säger ingenting. När hon om
kvällen gått till sängs med sin gemåI, dödar hon sig själv med en kniv.
Flerr Peeder vaknar, får se vad som hänt och utbrister:

>>Ocb uy, staalltt Ellinnd, allerkiereste rtynn!
saa lydditt weeste ieg aff sorigenn d,ynn..,

Så dödar han sig med sitt eget svärd.
Naturligtvis har inte heller denna avslutning h<;rt till den ursprungliga

sägnen. Alla minnen av lokal anknytning ha i denna version försvunnit.
Magdalena Barnewitz' uppteckning nämner visserligen intet om kyrkan
men har både Arilds namn och antyder i omkvädet Brunnby strand. Den
jyllandska versionen har strukit allt, som icke har direkt värde för visans

n D. g. F. 6. S. 107.u D. g. F. 6. S. 108 lf.

5 - 
qr:82 Credo. z5 : e årg. Juni I 944
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handling, och den har utsmyckat visan med en rud kraftiga och sköna
strofer, till största delen lånade frän andra folkvisor.2a

Men vi återvända till den skånska lokaltraditionen, så-

dan vi lärt känna den i Chytreus uppteckning av sägnen och Sundius'
uppteckning av visan. Traditionen är knuten dels till det lilla kapellet i
Arildsläge, dels till tvenne naturformationer, Arildskällan och Arilds-
stenen. Sägnen åberopar sig uttryckligen på dessa yttre minnesmärken.
Vi ha hört, att endast liken av skeppsbrutna (strandgastar eller strand-
vaskare) begrovos på kapellets kyrkogård. Själva kapellet är, enligt folk-
sägnen, byggt just för en sådan skeppsbruten: S:t Arvid eller Arild.25
Skapandet av ett mera karakteristiskt episkt stofi skänker de båda natur-
formationerna. Norr om samhället, nedanför bokskogen bortom Strand-
hagen och strax bortom utloppet för den lilla rännil, som ännu kallas
Kvarnbäcken, ligger Arildskallan. Den är en liten urholkning i
berghällen, belägen några meter från vattenbrynet och icke olik en späd
människokropp, som vänder huvudet åt havet och fötterna åt land. Ur-
holkningen för >huvudet> (c:a 7l cm:s diam. ,och knappt en halvmeter
djup) fylles av regnvatten, väl också av havsvatten, när vågorna gå rik-
tigt högt.26 En kalla på osedvanlig plats uppfattas enligt medeltida tanke-
gång som ett järtecken på den plats, där liket av en oskyldigt mördad
påträffats. I likhet med andra martyrkällor i Norden har Arildskällan
ansetts hålla hälsobringande yatten. Man drack visserligen aldrig av
vattnet, ,rmen folket brukade tvätta sig i det eller hämta det hem efter
att ha kastat en kopparslant eller ett annat mindre föremål av metall ned
i källan. Dessa s. k. ,offer ske'dde antingen på torsdag kväll efter solned-
gången eller på söndag morgon efter solens uppgång.>27

Åt söder, dar fiskelaget upphör, nere vid stranden i Svensmalen, ligger
Arildsstenen. Den ligger i själva vattenbrynet och är till hälften
översköljd av havsvattnet. Även denna sten har en urholkning, som liknar
en människofigur; denna gäng år rrhuvudet,, vänt mot land. I skålen för
huvudet är det nu hål i bottnen, men äldre arildsbor minnas, när den

ännu var hel och meraän nu liknadeurholkningen för ett människohuvud.
Det är dessa naturformationer, som sägas bära spår av den helige Arilds

kropp. Chytrrus nämner ju uttryckligen, att den sten, på vilken gossens

lik fordes till stranden, ännu bevarar spår av likets f,orm och att man där
kan se en sänkning i form av en pannskål, vari liksom en katrla finnes.

"n D. g. F. 6. s. ros.o 
Jf:r D. g. F. 6. s. lot.

'o lfr för beskrivningen av Arildskällan och Arildsstenen, Nylander, a. a. s. 19,
och B r odir'; En liten boh- om Ariltl,3 uppl., l93f , s, 6.

" Assarsson, a, a, s, lo f, o
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Även den skånska versionen av visan antyder detta under. När styvfadern
funnit Arvids lik vid stranden, stulit guldringarna och skjutit ut liket i
böljorna igen, heter det:

Böljen bannetn siden saa langt otnilref ,
Saa band. Paa en anden ball liggende blef.

Hofuedet ned. ocb lönderne opp.
Saa laag der fast den usle hropp.

Arildskällan skall, påstås det, utgöra spår efter liket, då det f ö r s t a

gången drev i land och blev upptäckt av herr David; Arildsstenen åter
skall vara det ställe, där helgonet andr a gången flöt upp och blev
funnet av sin moder.

Olrik konstruerar nu sägnens uppkomst på följande sätt: Att stenens
sänkning och huvudformiga hål är spår efter en människokropp, det är
den enda naturliga förklaring allmogen har att ge på en sådan företeelse.
Att det är ett av havet uppkastar lik, som har legat på den flata hällen
i stranden, är självklart, och att det var en oskyldigt mördad, därom vitt-
nar ju det dubbla järtecknet: källan och märket i stenen. Och då märkena
voro mindre än en fullvuxen människa, tänkte sig folkfantasien, art den
dräpte var en gosse, tanken på en av hans anhörigas ondska, en styvfaders,
låg nära till hands för dem, som hade dåtidens samhällsforhållanden och
folkdikming för ögonen. Till sist har väl sägnen också funnir ur, hur
styvfadern skulle kunna bringa gossen om livet utan fara för sig sjä1v.28

Arildslegenden är en >strandvaskarsägen>> - d. v. s. en sägen om en
strandvaskare, en drunknad och ilanddriven person.2e Den är ingalunda
en ensamstående företeelse. Liknande strandvaskaresägner ha nämligen

" D. g. F. 6. S. lOt. 
- I kapellet förvaras en tygbit, som säges vara en resr av den

helige Arilds skjorta. Om denna >relik>> se: B r o d i n, a. a. s. 8 f.
'u Det kan ju vara värt att minnas, att H. C. Andersen har behandlat strandvaskar-

motivet i en av sina skönaste sagor, >Anna-Lisa>, en gripande skildring av moderskärleken.
Anna-l.isa ,vandrar längs stranden en ljus sommarnatt. >>Hu, vad var det som låg där?
Hon blev helt förskräckt men det var ingenting att bli förskräckt över, det vai tång
och säv, som Iågo hoptravade över en stor, avlång sten, det såg riktigt ur som en män-
niska. Det var bara säv och tång, men förskräckt blev hon, och när hon gick vidare,
kom i hennes tanLar så mycket, som hon hade hört som barn, allt skrocket om strand-
varslet, spöket av den begravne, som låg uppspolad på den öde stranden. Strandvaskaren,
den döda kroppen, den gjorde ingenting, men dess spöke, strandvarslet, följde den en-
samme vandraren, hängde sig fast och fordrade att bli buret till kyrkogården för atr
begravas i kristen jord. 

- - 
Flennes barn, hennes eget köttsliga barn, som hon aldrig

hade älskat, ja icke ens tänkt på, detta barn Iåg nu på havets botten, det kunde som
strandvarsel komma och ropa: Häng på! Häng på! Skaffa mig i kristen jord!>> 

- 
Sedan

den natten har Anna-Lisa blott en enda tanke: att bäta strandvarslet, hennes döde son,
till kyrkogården och gräva en grav åt honom. 

- 
Även fru Inger i folkvisan är en moder,

vars största omsorg är att hedersamt begrava sitt drunknade barn,

#
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berättats i Torekov pä andrasidan Skälderviken och i Tisvilde på Själlands
nordkust. Fluvudpersonerna i dessa sägner ha rentav - med rätc eller
orätt - uppfattats som syskon till den helige Arild. Och nu är det tid
atr ägna några ord ät. värt. helgons >familjeförhållanden>, om vi så få
uttrycka oss. Vi minnas, att Arildsvisan talar om en broder till Arild
men ej namnger denne. Om vi granska de varianter av sägnen, som på
1700-talet. upptecknarc av Linnd och Rasch och som ännu i dag berättas
i Arildsläge och Torekov, få vi bättre besked: vi få då lära känna Arilds
båda systrar Tora och Helena (i en version är Helena ersatr av
en broder Gille och i en annan av en syster Hell e), ja, en yngre
lokaltradition från Kullen nämner t. o. m. två styvbröder, V e g e och
T"pperock. Vi skola nu behandla dessa nya sägenfigurer var för sig.

Om Arilds båda styvbröder läsa viiskånskn herregårdar: >Samma H:r
David berättas hafva haft tvenne egna söner: V"ge och T.p-
p e r o c k; åt dem lemnade han de gods, som han vid hustruns dOd hade
ärft. Vege fick den gård, som efter honom blifvit kallad Vegeholm, och
Tapperock fick Stubberup, hvilket han sedan bortbyrte mor det n.v.
Krapperup, då agdr af en bonde. Den nya egendomen gaf han sitt eget
namn, och af detta skulle sedan under tidernas längd blifvit Krapperup.>30

- Denna utvikning av Arildssägnen är tydligen endasr tillkommen för
att förklara namnen Vegeholm och Krapperup. Vidare inrressanrare och
bomnande i genuin folklig tro är,o sägnerna om helgonen i Torekov och
Tisvilde.

Liksom Arildsläge fått sitt namn av den helige Arvid eller Arild, så

skall Torekov ha fätt namn av den heliga T o r a. Torekovs äldsta kyrko-
byggnad kallades S:ta Toras kapell. Detta kapell blev sedermera tillbyggt,
så att det kom att utgöra koret till Torekovs kyrka. (Den intressanta
helgedomen förherjades tyvårr av eld år 18i8, och den efter branden
kvarstående ruinen raserades.) >>Thorae Jomfrue Capell> nämnes första
gången den 18 maj 1344, i ett av konung Magnus Eriksson urfärdar privi-
legiebrev. Senare privilegiebrev för Torekov ha utfärdats av konung
Christian | 1457, av Hans 1459, av Christian II 1t14, av Fredrik I lt29
och av Christian III 1t40. Ä.r 1J06, på S:t Pauli dag, voro förrroende-
män samlade i kyrkan för att besluta om >>huru mycket utgift var man
som bor i Torekov bör med retta at giva til S. Thorae Capell årligen>. Då
bestämdes, >at hwar man som vill bygga och bo i Torekow skal vart år

* Skånska berregårdar, tecknade af F. R i c h a r d t, beskrifna af G u s t a f L j u n g.
gren. Bd 1. Lund 18i3. Jfr Brodin, a. a. s.8.
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gifwa VI Grot och hwart tjänstehjon III Grot til S. Thorae Capell på
St. Knuts drgr.*t

I en handling frän 1l00-talet talas om ett relikskrin i Torekovs kyrka.
Möjligen har detta innehållit helgonets reliker. Urkunden i f.räga lyder:
>Item wdj Thorekow ett sckrin aff koper och well forgylth. T,het er vij
quarter hogtth oc langtt oc bretth ther till. Ochzaa sckeer ther meghett
affguderie mett thet schrin.>32

Om själva helgonet heter det i den på 1600-talet tillkomna >>Provster-

nes Beskrivelse over Skaane>>: >Vdj Thorekou haffuer verrit en gammell
idololatria om S. T h o r a, som ehr munckenis optencte dict, ,huor om
ingen beuislig grund ehr at erfahre.>33 Tyvårr anges här icke närmare
vad sägnerna berättat om Tora. Bättre besked få vi av Linn6. På sin
skånska resa år 1749 hörde denne berättas om de båda drunknade barnen
Arild och Tora, vilka skulle ha gett namn åt Arildsläge och Torekov.
Linnd skriver: >En gammal saga är, at en Stjuf-fader, som haft twänne
Stjuf-barn Arill och Thora, satt dem bägge på et skepp med stenkol, och
sändt dem til sjös med befallning til Skepparen, at itända kolen, och rädda
sig sjelf, hwarigenom skeppet kom i låga. Men barnen, som kastade sig
i sjön, skulle blifwit wräkte til Lands, hwarefter Allmogen har ännu en
gammal wisa.>34

Fylligare och detaljrikare versioner av Tora-sägnen ha i nyare tid blivit
upptecknade av Flelge Ros6n35 och Dagmar Bruce36, Enligt den sist-
nämnda sagesmannen berätta de äldsta i bygden sägnen på följande sätt:

>I Danmark fanns en gång en kung som hade tre barn, Tora, Arild
och Gille. Deras mor dog medan de ännu voro små och kungen gifte
om sig. Styvmodern var mycket elak och ville göra sig av med barnen.
Hon vidtalade därför en skeppare att han skulle döda dem. Denne tog
dem med sig på sitt fartyg, men ställde så till, att, d,etta förliste. Barnens
döda kroppar flöto i land vid Torekov, Arildsläge och Gilleleje, som fått
sina namn därutav. - Nu bodde vid havet en blind man som hefte Frenne.
Han fann på en stor sten den ilandflutna döda jungfrun Tora och gjorde
då det löftet, att om han finge sin syn igen, så skulle han låta begrava
henne. Och strax kunde han åter se. FIan samlade dä nägra män för att

" Samtliga dessa handlingar förvaras dels i avskrift i Torekovs kyrka, dels i Lunds
landsarkiv. Dagmar Bruce, som sammanställt dessa uppgifter (i artikeln Torehotts
temfel, Höganästidningen ""/,7929, sign. D. B.), tillägger, iiide Eldsta i samhället ännu
veta berätta, att koret till Torekovs gamla kyrka kallats S:ta Toras kapell eller Frenne-
kojan och att där funnits en bild av Tora,

" Veibull: Anteckningar till Skånes konsthistoria, Hist, titlskr. Jör Skånelancl ll,
s.99.

" Skånsko folkminncn, ärsbok 1929, s, 23.
*n Linn å, a. a. s..324.t Rosd n: Toras källa i Torekou, Folkminnen och folktanhar, bd. ll, 1924.* I ovannämnda tidningsartikel.
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jämte honom bära den döda till Grevie kyrkasT f.ör att där jordas i vigd
jord. Inne i landet funnos då stora skogar, och de togo därför vägen ut-
med havet. Men då de kommo till 'Vännestenen' eller 'S:t Toras vila'
som stenen även kallats, blev kistan så tung att de ej kunde bära den
längre. Då vände de om, och se, strax blev kistan lättte. De tyckte sig
då förstå den dödas egen anvisning att de borde begrava henne invid fynd-
platsen, varest sedan Frenne och hans vänner till helgonets ära uppförde
ett kapell på den plats där liket jordats. Detta kapell kallades efter sin
upphovsman för Frennekojan eller Frennekyrkan.>>

S:t Toras lik blev, liksom S:t Arilds, funnet på en sten, och liksom
Arildsstenen säges bära spår efter Arilds kropp, så säges S:t Tora-stenen
i Torekov visa märken efter d,en ilandflutna Tora. Icke långt från den
plats, där Torekovs gamla kyrka var belägen .och endast några meter
från stranden ha vi att söka denna sten. Den har färskt yatten under sig
på ett djup av endast några decimeter. Särskilt på midsommarafron bru-
kade man vallf.ärda till >S:ta Toras källa)); man offrade då penningar i
kallan och använde dess vatten mot ögonsjukdomar och för att. Iä vac-
ker hy.38

I Tisvildepå Sjelland ligger den berömda S:ta Helen as eller Helle
Lenes offerkälla. I sin utförliga beskrivning av källan från år 1647 be-
rättar Ole Vorm sägnen om denna kallas uppkomst på följande sätt3e:

>>Udi Pavedommet haver det sig saa tildraget, at der var kommen fre Sverrig en hellig
Qvinde ved Nafn Sanct Leene, som der var slagen ihiel, flydendis paa en Steen, si credere
fas est (: om man vågar tro på det), der under Landet, og der det icke var mueligt at
faae dette Corper op, fordi at Bierget var hpyt og ranck, at ingen kunde krybe eller
gate der op, haver der skeed saaden et Mirachel, at Bierget er sprungen og bleven saadan

en Klpfte der i, som mand nu seer, af hvilken Klgfte hun er optagen at skulle forflyttes
ril neste Kircke, som er Tybele (läs: Tibirke) Kircke, der at begraves. Der de komme
nu op til det Sted, som disse Kilder er, og haver noget hvilet der, er disse Kilder ud-
sprungen, som haver hiulpet mange for adskillige Syger, mens der de komme videre frem
med Liget ungefehr et Bysseskud mod Skoven, kunde de ingenlunde komme videre frem,
og ingen Heste vare megtige til at rocke hendes Legeme fra den Sted, hvorudover de

maatte begrave hendes Legeme der og bygge en Tafle over hendes Begravelse, hvortil var
stoer Tilflugt af syge Folck og blev aarlig der holt Market og stoer Ya.alfart, og til et
Tegn findes 2 stoere Kampestene d.et paa Platzen, som siges at ligge paa hendes Grav, og
{indes endnu paa denne Dag de, som tager Jord under disse Stene og hrnger om Halsen

mod adskillige Siugdom. Til videre Bekreftning, at mand skal troe saaledis at v€re, viises

endnu udi Stranden et Steenkast fra Landet en stoer, rue, brun Steen, hvorpaa der siges

at skal findes Streger, som hendes Hao,t laae, og Tegn, som hendes Laare, Hander og
Fpdder haver ligget.>>

tt Enligt en annan version V, Karups kyrka.* Se Rosdn och Bruce, angivna arbeten.
"n IJtg, av M. Mackepr ang i Fro Arkiv og Museam IV, lt5.
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Sägnen påminner starkt om Arilds- och Torasägnerna; liksom dessa vill
den förklara ortens minnesmärken: stenen med de underliga fOrdjupning-
arna, källan (eller rättare sagt de tre källorna), graven (vilken i själva
verket är en rest av ett. medeltida kapell). Om några syskon till Helena
talas ännu ej, men i Raschs redogörelse avt"/,, 1743 heter det om F{elenas

sten, källor ,och gravao:

>Den hellige Helene skal have vrret en dansk Prinsesse, sorn tillige med sin Broder
Arrild bleve haardt medhandlede af deres Stifmoder, hvorover de med deres Faders Sam-
tgkke, som de vanskelig udvirkede, gav sig til Skibs paa Reisen til den hellige Grav i
Jerusalem, men paa Veien forgik Skibet i en stor Storm i Kattegxttet. Arrild flpd i land
til Halland (läs: Kullen), hvor endnu skal vare et Capell Arilds Capell kaldet, men
Helena flpd i land paa en stor Steen ved dette Sted som nu Flelene Kilde er, i hvilcken
og skal kiendes Mercke af hendes Laar og Rumpe. Ved hendes Ankomst skal de to Kilder
have opvrldet, og Bakken som de ere pa,a bleven adskilt i tvende Dele. Da nu Indbyg-
gerne vilde fpre hendes Liig til at begraves, skal de ikke kunde vare kommen lengere
dermed end til det Sted, som nu kaldes Helene Grav.>>

I Danntarks Folkesagn. har Just Mathias Thiele äterberättat 'Worms upp-
teckning av sägnen, med det tillägget, attbärarna, då de buro Helenas lik
till Tibirke kyrka, på vägen dit använde ohöviska ord, varvid båren blev
så tung, att de ej förmådde rubba den, och sjönk djupt ned i jorden på
den plats, som ännu kallas Helenas grav. Dessutom meddelar han från
muntlig källa två nya v^riar'ter av sägnen, yarav den första (från Tisvilde-
trakten) lyderol:

Helene var en skaansk Prindsesse og meget berlmt for sin Deilighed. I hende for-
elskede sig en Konge, og, da han ei kunde vinde hendes Kiarlighed, vilde han bruge Vold
imod hende. Men hun foer flygtenCe og fortvivlet gieennem hele Landet, og Kongen
forfulgte hende indtil den hgie Strandbred, og da han her vilde gribe hende, styrtede
hun sig ud i Havet. Dog omkom hun ikke. En stor Steen hrvede sig fra Havbunden
og tog imod hende, og paa denne Steen seilede hun til Sielland. Paa det Sted, hvor hun
fOrst satte Foden, da hun traadte i Land, fremsprang den Kilde, som berer hendes Navn,
og hun boede lange der i Egnen og blev rret og besggt som en hellig Qvinde.

Den andra varianten, som stammar frän Odsherred, berättar:

Tre hellige Sdstre skulde tilsammen seile over Havet, men de omkom paa Veien, og
Bplgerne adskilte deres Liig til tre forskieiiige Sider. Den fOrste hed Helene. Hendes
Liig kom til Tisvilde By, hvor en Kilde udsprang af hendes Grav. Den anden hed Karen.
Hendes Liig kom til Landet paa det Sted i Oddsherred, hvor man nu viser St. Karens
Kilde. Den tredie Spster kom ligeledes til Landet og udsprang der ligerviis en Kilde af
hendes Grav. (I en not tillägger Thiele: Paa en Klint nordligst i Oddsherred er der en

Kilde, som kaldes Thores Kilde. Maaske har Sagnet, som ikke har bevaret den tredie
Spsters Navn, fordum kaldet denne Kilde efter hende.)

'o Citerar efter S c h m i d t: Danmarhs Helligkildn (Danmark-s Folkeminder 33),
s.28.

' Thi ele. Danmarhs Folkesagn,Del 2, 1843, s.23 fr.
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I Arildsläge berättar gammalt folk ännu om de tre syskonen, som flöto
i land på. var sitt s'tälle: Arild i Arildsläge, Tora (eller Tore) i Torekov
och Flelena vid Tisvilde på Sjalland. Berättarna äro oeniga om, huruvida
det andra syskonet i ordningen var en gosse eller en flicka och huruvida
det var en styvfader eller en styvmoder, som lät bringa dem om livet. I
en sägenvariant'i';r Flelena ersatt av en flicka Helle, efter vilken Hellebrk
nära Helsingör skall ha fått namn.42

Av de olika varianterna av Flelenasägnen är det särskilt en, som skiljer
sig från de övriga, nämligen den, som berättar om det Ievande helgo-
nets seglats på stenen. De övriga äro endast varianter av strandvaskar-
sägnen, sådan vi lärt känna den från Arildsläge och Torekov.n3 Likheten
mellan de skånska och de själländska sägnerna ligger ju i öppen dag och
har påpekats först av Olrik, sedan av August Schmidt. Sägnen från Arilds-
läge erbjuder den rikaste och mest poetiska utformningen av motivet.
Flelenasägnen är, säger Olrik, ett barn av denna, som .har simmat över
Sundet och slagit sig ned i Helena-källans rikare jordmån men som poetiskt
är långt fattigare än sin fader.aa

Om vi sätta in Arilds-, Tora- och Helenasägnerna i ett större hagiogra-
fiskt sammanhang, göra vi ännu några intressanta iakttagelser. >Stenen,

som blir helgonets farkost över havet>>, säger Toni Schmid, >äger en

parallell icke endast i skånska kustsägner utan även t. ex. i legenden om
Magnus jarl pä Orkenöarna, känd i Danmark genom Breviarium Roschil-
dense. Ett fortskaffningsmedel 

- 
har en sten, oftare en båt, även en

kappa 
- 

utan styrman, är alltsedan aposteln Jakobs och Maria Magdalenas
fårder till Compostella och Provence ett omtyckt motiv, särskilt i iriska
legender är det vanligt.,rnt I den danska legendvisan om den helige Jakob
seglar aposteln på en sten till ect hedniskc land för att där förkunna
kristendomen. Den hedniske konungen utbrister förvånad:

>Aldrig jeg noget större Tegn saa,

end Stenen den flyder og Matad.en sidd,er paa.>>46

'" D. g. F. 6. S. 103. Även på Samsö har allmogen berättat en likartad strandvaskar-
sägen. Se härom Schmidt, a. a. s.83.t" Den uppfattningen, att en levande kvinna, icke en död strandvaskare, seglat på
stenen till Tisvilde, är f. 0. känd från ett äldre dokument än Thieles uppteckning, näm-
ligen jesuiten Henricus Lindanus' brev till pater Bollandus år 16i8, a'ttryckt i Acta
sdttctoturn iuli, VII, s. 310. Berättelsen om den skånska prinsessan, som måste fly från
sin friare, har många motsvarigheter i legendlitteraturen. Alla kvinnliga helgon, som dö
fjitrran få.n sitt hemland, få till sitt namn knuten historien om den hedniske friaren,
som de måst fly ifrån 

- 
S:ta Sunniva flydde sålunda av denna anledning från Irland till

Norge. - 
Flelena av Tisvilde har ofta, såväl i äldre som i nyare litteratur, identifierats

med Helena av Skövde, sannolikt med orätt. (Se härom Schmidt, a. a. s. 8l f.)
" D.g.F. 6. S. 106. 

- Om S:ta Helenas källa i Lyngsjö socken i Skånc se: Thor-
bert; Ofrerh-ällor och ofrerstenar i Görds, 7943, samt Flammarlun dz Den heliga
Helena i Tisailde ocb Lyngsjö, i Gärds härads hembygdsförenings årsbok 193t-36.

' S c h mid: Den belige Sigfrid, s, l6J. nu D. g. F. N:r 100.
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Även S:ta Sunniva flyr över havet på en båt utan segel eller roder.
Legendmotivet om I i k e t, som flyter på stenen, kan även spåras i legen-
den om S:t Hallvard: i Drammensfjorden fann man Hallvards lik, och
det flöt, ehuru en kvarnsten hade bundits fast vid det för atr der skulle
sjunka.aT

Legendmotivet om stenen, som bär märke efter en människokropp, på-
träffas i de många lokalsägnerna om S:t Olovs sten, S:t Knuts sten o. s. v.
Ytterligare anledning att komma in på detta motiv skola vi få vid skild-
ringen av S:t Enevald av Sölvesborg.

Miraklet med likkistan, som >stannar> för att utvisa platsen, där den
döde vill begravas, är ytterst vanligt i medeltida legender. I Veits Yolks-
frorurnes Braucbturn und Kirche im deutschen Mittelalter läsa vi, att folk-
sägnerna ofta förklara ett vallfärdskapells uppkomst genom ett dylikt
mirakel: djuren, som skola bära helgonets kvarlevor till kyrkogården,
stanna plötsligt och vägra att fortsätta, förrån man befriat dem från
bördan, vilket är ett tecken pä att helgonet fordrar ett kapell på denna
plats. Detta motiv är, uppger Veit, känt från Florians-legenden och
många andra legender.as En svensk läsare känner igen motivet bl. a. från
Eskilslegenden. FIär heter det nämligen: >>Marryrens lekamen bortbars
för att jordas i Fors kyrka. Men då de, som buro honom, kommo till det
ställe, som nu heter Eskilstuna, förmörkades luften av så tjock dimma,
att de alls ej kunde rubba den. För den, som först kastade sren på honom,
blev det samma natt uppenbarat, att på detta ställe skulle byggas en.kyrka
till martyrens ära, vilket ock skedde.>ae Ungefär detsamma berättas om der
uppländska lokalhelgonet S:t Karlung i Roslagen.50

På det ställe, där bärarna först vilade med Helenas lik, vällde de seder-
mera så berömda halsokällorna fram, berättar Vorm och efter honom
Thiele. Liknande mirakler sägas ha intråfrat vid S:t Knut Lavards, S:ta
Magnhilds av Fulltofta5l och S:ta Elins av Skövde jordafärder samt när
man flyttade S:t Botvids reliker från Säby till Hammarby.s2

S:t Arild har på senaste tid fått uppleva en katolsk renäs-
s a n s. Under vintern 1920-21 uppfördes ert nytr katolskt kapell på
konsulinnan Gisela Trapps vidsträckta villaområde i fiskelägets norra ur-
kant. Det är byggt som en trogen kopia av det medeltida kapellet och
tar sig helt förtjusande ut i den vackra trådgärden. Genom sitt läge är
det synligt vida omkring. Helgedomens inre utsmyckning är (med undan-

" Om Sunniva och Hallvard se U n d s e t: Norske helgener.
" Veit, a. t, s.47,
's Scriptores rerum suecicartun, ll: l, s, 394, 398 f.* Ahnlund: Qljoberget ocls Ladugårilsgörtle, s. 80.
' H a n s e n: Vore Helgener, 1917, s, 109. 

- 
Cred.o 7924, s. 225 .6 scriptores rerTtrt suecicarum llI:2, s. 137; II: 1, s. 382,

?

a
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tag ay den polska Mariebilden och de 4 apostlafigurerna på högaltaret)
helt ett verk av Gisela Trapp. Den ansluter sig helt och hållet till Kulla-
bygdens medeltida konst och är inspirerad av ortens religiösa traditioner.
Yäggarna äro smyckade med freskomålningar, som framställa Arildslegen-
den. Man får bl. a. se hur gossehelgonet störtar sig ut från det brinnande
skeppet och hur den sörjande modern finner sonens ilanddrivna lik. På

var sitt sidoaltare stå skulpturer av ärkeängeln Mikael och S:t Arild. På

triumfbågsmuren äro bl. a. målade apostlarna Petrus och Andreas (åt den
sistnämnde var ortens sockenkyrka, Brunnby, invigd). I koret ser man
fresker av S:t Clemens (Hälsingborgs nya katolska kyrkas skyddspatron,
sjöfararnas beskyddare, fordom mycket vör'dad i Skånes kustbygder), S:ta
Birgitta, S:t Knut Lavard, den danske helgonfursten, samt S:ta Magnhild
av Fulltofta, som jämte S:t Arild var Skånes mest kända inhemska helgon.
På högra sidan av högaltaret står en skulptur av S:t Olov, utförd efter
medeltida original i Hälsingborgs museum. På en fresk i sakristian ser

man påven Sixtus IV, som till fru Barbara Brahe och hennes son över-
lämnar avlatsbrevet för den helige Arvids kapell. Även de paramenter,
som användas vid mässan, äro utf.örda av kapellets ägarinna, fru Trapp.

Den 7 jvli l92L lästes för för'sta gången mässan i detta kapell. Sedan

dess ha mässor och aftonandakter blivit hållna, så ofta någon präst varit
tillstädes. Söndagen den i juli 1931 firades kapellets lO-årsjubileum med
storartade högtidligheter och under anslutning av katoliker från Skåne,
Danmark och Uppsverige. I Henoruet och Helgedornen L5/7 1931 läsa vi
härom följande:

>Vid högmässan, som började kl. t t f. ^., medverkade kyrkokören
från Hälsingborg på ett förtjänstfullt sätt, och den officierande prästen
var iklädd en gyllne mässhake, som skänkts till kapellet med anledning
av jubileet. På eftermiddagen kl. 3 var fest anordnad i Hocel Arilds
festvåning, varvid tal hölls av Monsignore Assarsson. Konstnärliga tablåer,
arrangerade av konsulinnan Trupp och doktorinnan Jerlov, med motiv
från S:t Arilds historia faljde darpä. Även utfördes flera folkvisor,
deribland den gamla svärdsdansen och Arildsvisan, av S:t Knuds Legere

från Köpenhamn under herr Kanniks ledning. Tvenne av Augustin Kocks
Arildssånger sjöngos av kyrkokören, och till deltagarna i festen, av vilka
många voro icke-katoliker, utdelades ett flertal olika minneskort med
S:t Arildsrnotiv. Stämningen var hög och bifallsyttringarna kraftiga.
Efter festens slut tågade katolikerna i procession med fanor och standar
(däribland en vacker Arildsfana, broderad av fru Gertrud Kannik med
anledning av festen) till kapellet för ^tt övervara välsignelseandakten
kl. t. Processionen följdes med stort intresse av Arilds befolkning och
badgäster.)
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>Sålunda har>, säger B. D. Assarsson i En bok- orn Hehg Ar;lds läge,

vilken utkom i ny upplaga till jubileet, >den gamla ortstraditionen åter
kunnat spira upp och blomstra. Arildsminnet vårdas äter av de mest

pietetsfulla händer. Och varje vän av Helge Arilds Låge, var och en som

har blivit dragen inom trollkretsen av den gamla ortens tjuskraft, glader
sig över detta. Ty ligger icke dennas hemlighet i det samlade intryck, som

en harlig natur i oupplöslig förening med minnen och traditioner, vilka
nu åter blomstrat upp till liv, gör på ett friskt och mottagligt sinne? På

den minnestavla, som konsulinnan Trapp låtit uppsätta i den nya helge-

domen står bland annat skrivet: Gör väl mot Sion i din nåd, o Flerre, på

det att Jerusalems murar må uppbyggas. (Ps. 50:20.)>

II.

SANKT ENEVALD AV SÖLVESBORG.

I ett brev frän är 1405 lovar den danske adelsmannen Jens Nielsen
Lövenbalk att sända pilgrimer till ett antal vallfärdsorter: >>... en Mand
til St. Knud, en til Vadstena, en til Rye, en til St. Hielpere5s, en til St.
Oluff, en til St. Erich, en til St. Envold, en til St. Lauritz udi Lund ,oc en

til Vor Frue i Kiöbenhaffn.> Av tvenne andra senmedeltida danska ur-
kunder framgär, att S:t Envold hör hemma i Sölvesborg. I ett brev, daterat,

i Köpenhamn den 19 |uli t419, erkånner nämligen Lasse Krook, afi Ul[.
Sraffansson, som dödat hans broder, till försoning för detta dräp företagit.
>en pelagrimsganga til sancti Olaws, en til sancti Enewald i Sölsborgh,
thre til Vadzstena, en til halghe Ingredhe, en til halighe biscop Niclis i
Skrninge och en til Vora frwa i Aken och en til thet helghe blodh i
Vilsnak>. Och i Eskil Göes testamente av är lJ}f nämnes >S. Enwoldz
closter i Soluedzborg>.54

S:t Enevald har i Sölvesborg haft ett kapell och en offerkälla helgade

åt sig. På Mejers karta över Sölvesborgs stad, utförd 1655-t855, angives

kapellet, >S, Enibalds Alte Kirche>>, belägen strax söder om staden, utan-

6" Med >St. Hielpere>> avses Kristus, vilken mot slutet av medeltiden dyrkades som
nödhjälparhelgon under detta namn. En berömd bild av S:t Hjälpare fanns i Kliplev.
Drottning Margareta förordnade, att man för hennes siäls salighet skulle göra fem vall-
färder till Kliplev. Förmodligen är det även denna vallfärdsort, som avses i ovanstående
brev. Se Jörge nsen: Helgendyrkelse i Danmurk, s, 39 f., och Fabriciu sz Dansk
Kirkekunst, s. 33 f.o'S" Jörgensen, a. t. s. 37 med källhänvisningar. 

- 
Med S. Enwoldz closter

avses förmodligen det hus för pilgrimerna och för uppsyningsmännen över offerkällan,
vilket omtalas i Cronholms nedan citerade beskrivning, alltså intet kloster i egentlig
mening. Sölvesborg har annars haft ett verkligt kloster, tillhörande karmeliter-orden.

- Publicerad av 'V'illiam Anderson i Antikuarisk tidskrift, del,22, s. f .

t
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för >staketet>. Något öster om kyrkan finna vi källan, >Envolds Brunn>.
Kapellet synes ha blivit övergivet efter den katolska tidens slut, men pen-
ningofiren i S:t Enevalds källa fortsatte. Det är allmänt bekant, att käll-
offren, detta urgamla, ursprungligen hedniska bruk, som blivit kristnat
av kyrkan och som florerat medeltiden igenom, ingalunda kommit ur bruk
efter reformationen. Exempel på offerkallor, som bibehållit sin popularitet
ända in på 1800-talet, äro Svinnegarn i Uppland och Tisvilde på Själland.
I Holbergs komedi >Kilderejsen> (från 1724) omralas de vid denna tid
ännu brukliga vallfarderna till Gammel Vartovs källa utanför Köpen-
hamn. Dessa ofier och vallfarder sågos vanligen med oblida ögon av det
lutherska prästerskapet. Till slut blevo offren i den heliga kellan i Sölves-

borg förbjudna av stadens kyrkliga och civila myndigheter. Christopher
Cronholm (död 1789) beskriver pä 1700-talet56 källan såsom en stensatt
brunn av två alnars djup utan avlopp, >>wid hwilken warit brukat myc-
ken widskeppelse. \iratnet år ej annat än godt kall-kalle watn, utan smak
och färg, har förr warit med en stengård omgifven, som nu fins uti slät
stånd, ine wit källan har ock warit ett hus uppbygdt, så till gester, som

fålck förat hafwa tillsyn till källan, hwaraf än ansenliga märken finas. I
Landshöfding Adlerstens tid kom kallan alldeles ur bruk ty han war en

stor fiende af widskeppelse, och hade där förberörde Kämneren Kilman,
som noga utkräfde hans befallning.> Landshövding Adlersten hade näm-
ligen de" 23 juni är 1707 tillsammans med stadens dåvarande kyrko-
herde, Lars Odder, uppsatt ett skriftligt förbud mot offrande i källan.
Detta anslag, som samma dag uppslogs på rådstugans vägg, tillkannagav,
att ,>allt wijdare Offer på S:t Enewålldy kiella, jämbwähl sådan afguda-
dyrckan och widskiepelse komme att strafr^s, som Guds ordh, lag och
kongl. förordningar det förmå jnnehålla>. Dagen efter midsommardagen
tågade landshövdingen och kyrkoherden i spetsen för en stor folkmassa
ut till källan, och så >wardt S. Enewålldys kiella med steen upfyld och
aldeles förstörd och till intet gjorder>, berättar Cronholm. Emellertid
kan ett gammalt folkligt bruk knappast utrotas med en dylik kraftåtgärd.
Kallan synes ånyo ha brutit fram eller ha blivit upprensad, och offrandet
lortsatte som förut, enligt vad Villiam Anderson meddelar: >Ä'r 774J
heter det, att penningar offrades i kallan midsommarafton och upptogos
midsommardagen. Detta år upptogs inalles ej mindre än 2 dlr. smt.,
hvilket belopp anslogs till stadens skola. Sedan denna skola icke längre
kunde upprätthållas utan måste nedläggas, bestämdes att, med undantag
af 8 öre far källans rensning, resten af de uppsamlade penningarna skulle

tillfalla aflidne pastor Petter Ljungströms änka. Ännu vid källans rens-

uo Beskrifning om Blekinge, handskrift i Kungl. biblioteket.

76



t

Sy d su en s ka Io kal b el gon

ning 1891 upptogs gamla mynt. Äldre personer kallar kallan tortfarande
fOr Offerkillan och den närbelägna sandåsen Killebackarna.rsT

Om själva helgonet, S:t Enevald, berättar en på 1600-talet upptecknad
sägen: >. . . St. Enevald, som war en helig man, begaf sig på reisen till den
hellige graf, och daa han kom dit i landet, sökte Jödarne efter aw om-
komme honom, då flydde han in till han kom till Siö kanten eller siösiden
och mente att wille komma till Skibs och fann intet skieb, då satte han
sig på en sten, och wille hwile sig och bad Gud inderlig om hielp och nåd
och falt så i söfn och när han opwagnede, da war han wed Söluitzborg,
då prisade han Gud för sin hielp och då upkomst Enevålds kille, då låd
han bygge det Kapel wid killan, sidan hafwer folcket offrer till killan
och det synes af samme stene hwar St: Ennevald hafwer sidet berättar
de gamle.rrss

I förvanskad form möter man sägnen tvåhundra år senare i V. Gynthers
och M. Söderströms anteckningar rörande Blekingska fornlämningar år
1833.5e Källan kallas där St. Ingemars, och det heter om den: >Enligt
traditionen skall en from man med decta namn fordom härvid kusren
hafva lidit skeppsbrott. Kommen i land lade han sig ned att hvila och
bad Gud om vatten att släcka sin brinnande törst. Bönen hördes, kallan
sprang upp och man visar ännu märken i stenen efter den helige mannens
armboge.r>

I den förra versionen visar Enevaldslegenden ett, päf.allande släkttycke
med legenden om ett själländskt lokalhelgon, den helige Anders,
vilken enligt traditionen var präst vid S:t Peders kyrka i Slagelse och lär
ha dött är 1205. I en uppteckning, som troligen förskriver sig från början
av 1600-talet, lyder berättelsen om Anders' underbara förflyttning från
det heliga landet till Slagelse60: Han hade tillsammans med tolv borgare
från Slagelse dragit över havet.61 Och efter att ha varit länge där på
orten62, hende det på den heliga påskdagen, då det blåste god vind, att
hans reskamrater ville skynda sig ned ,till havet, men han själv nekade
på det bestämdaste att begiva sig på hemvägen, förrän han fåm celebrera
mässan vid Flerrens grav. Medan de andra så begåvo sig på hemväg,
stannade han själv kvar i kyrkan, och efter att ha firat de gudomliga

"'Anderson: Helgon|ult i Blekinge, Antikuarisk tidst.rift, del ZZ.
" Engeströmska samlingen (E. S.) bd [X. L.27. Handskr. i Kungl. bibl.u" Flandskr. i Antikvariskt-topografiskt arkiv,* Det latinska originalet återfinnes i Yitae sanctorutn d.anoram, urg. ev M. C l.

Gertz, s.410 ff., dansk övers. iDanske Helgeners Leaned i Oversettelse ved H. Olrik,
s. iZJ f.u' Ett uttryck, som ofta användes om pilgrimsfärd och korståg till det heliga landet
(Olriks anm.).u' Av fortsättningen framgår, att Jerusalem avses (O I r i k s anm.).

ö
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hemligheterna knäböjde han en längre stund i ban. Då han sedan gick
ut ur kyrkan, fick han veta, att hans reskamrater redan dragit åstad

hemåt. Medan han nu själv var på väg03, kastade han sig ned för att bedja,
och då han under bönens ord foll i sömn, såg han i en syn en yster häst,
och den som satt på hästen sade: >Stig upp och sitt hos mig, så skall jag
föra dig hem!> Det tycktes honom, som om han då steg upp och for
åstad tillsammans med honom. Men då'han vaknade, fann han sig ligga
på en kulle helt nära Slagelse, och medan han trodde, att kan ännu befann
sig i det heliga landet, hörde han några fäherdar tala danska med var-
andra. Dessa sprungo dit, förvånade över att det plötsligt kommit en

människa dit, och då de kande igen honom, halsade de honom med hans

eget namn. Men då han frågade dem, var han var, fick han veta, att han
var alldeles vid Slagelse vid vespertid på den heliga påskdagen. Och han
gick då in i staden, trädde in i kyrkan och begynte högtidligen vespern.

Så gick det till, att han på samma helgdag firade mässa i Jerusalem och

vesper i Slagelse.

Grundstommen i de båda legenderrLa - den oerhört snabba färden
från det heliga landet hem till Norden 

- 
är alltså densamma. Olikheten

är egentligen bara, att under det att Anders företar den hastiga resan till
h ä s t, synes den blekingska legenden ha tänkt sig en s t e n som Ene-
valds fortskaffningsmedel (>då satt€ han sig på en sten, och wille hwile
sig och bad Gud inderlig om hielp och Nåd och falt så i söfn och när han
opwagnede, da war han wed Söluitzborg. . . och det synes af samme stene

hwar St: Ennevald hafwer sidet berättar de gamle>). Även legenden om
S:t Olovs underbara seglats, som gick i flygande fläng över både vatten
och hälleberg från Skåne upp genom Sverige till Nidaros, har ett obe-

stridligt samband med de båda sydskandinaviska legenderna.6a En biblisk
f<;rebild till S:tOlovs, S:t Enevalds och S:t Anders'underbara resor utgör
berättelsen om hur profeten Habackuk föres från Judeen till Babylon:
>Då grep Herrens ängel honom vid hjässan och förde honom genom sin

andedräkts vinande stormvind till Babylon, mitt över gropen.>>65

Stenen, som utgör Enevalds fortskaffningsmedel, för vära tankar till
legenderna om S:t Arvid och Helena av Tisvilde. På en sten flyter Arvids
lik i land vid det fiskeläge, som sedan bär hans namn, och på en sten

seglar Helena frän Skåne till Själland. Även om dessa båda lokalhelgon

* till kusten (Olriks anm.).
un Litteratur om S:t Olovs seglats: Ahnlu ndz Olioberget ocb Laclugårdsgörile, s.

31 fr., Ek Studier till den saenska folkuisans bistoria, 1931, s. 40 f. Ek redogör även
för förhållandet mellan S:t Anders- och S:t Olovssägnerna.* Till:igg till Daniel: Draken i Babylon, v. 36. - Jfr berättelsen om Ingmars färd
från Jerusilim till Joppe i Selm a Legerlöf s Jentsalem. II, kap. I armodets dagar.
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berättas det, att stenarna bära märken efter deras kroppar. Den sten,
som genom sin urgröpade form utvisar var helgonet suttit har {. ö. mot-
svarigheter pä flera håll i Skandinavien. I Thieles Danrnarks Folkesagn66

läsa vi om Knut den heliges sten: I närheten av Odense, på vägen mellan
Gribsvad och Vissenbergs kyrka, 1är finnas en stor sten, på vilken konung
Knur satte sig för att vila, då han var f0rf<;ljd av de upproriska jutarna.
På det ställe, där han satt, blev ett gropliknande märke i stenen. 

- 
Invid

S:t Olas kalla i Borgsjö socken i Medelpad finnes en kubisk sten med en

halvrund grop på översidan. Den kallas >Sankt OIas gryta>, och gropen
skall ha uppstått när helgonkonungen på sin färd genom Sverige satte
sig att vila på denna sten.67 Även i närheten av Tönnbroån, som skiljer
Gästrikland från Hälsingland, finnes en >>S:t Olas sten>, vilken skall ha
tjänstgjort som viloplats för konung Olov.68

De motiv, av vilka Enev,aldslegenden är uppbyggd 
- den hastiga resan

från det heliga landet till Sölvesborg; stenen, som utgör fortskaffnings-
medlet och vars urgröpade form säges visa var helgonet suttit 

- äro
således vandringssägner, som återfinnas pä llera olika håll.6e

oo Del 7, s. 27.
u" Näsström: Forna dagars Suerige, s.243.ut lngeborg Nordin: Stoffan, Hälsinglands apostel, Fornud.nnen 7932, s. 139.

- Även i Tullstorps socken i Skåne har funnits en sten, vari allmogen velat se spår av
en människa. Vi läsa härom i Prousternes Beskriuelse oaer Skaane (uts. i Skånskaen människa. Vi läsa härom i Proustcrnes Beskriudse ouer Skaaie (utg. ien männrska. Vi läsa härom i Prousternes Beskriuelse oaer Skaane (utg. i Skånska
folkminnen, Arsbok 7929): ))Paa store Bedinge marck findis en hpy som kaldis H e I I i gfolkminnen, &rsbok 7929): ))Paa store Bedinge marck findis en hpy som kaldis H e I I i g
Aages hpy, och i denne hpy ligger en stor steen med itt mande-fied och thuende
smaa trinde hull, som en kunde hafiue stdtt med thuende pigstaffue. och hoss sammesmaa trinde hull, som en kunde hafiue stgtt med thuende pigstaffue, och hoss samme
hpy ligger en velde-kilde, som er ingen thid thpr, udj huilcken vandfgre och skrpbelige

hoss samme killde, octt hafiuer dj begge deris thill naffn aff forn:e hellig Aage.>> 
-Analogien mellan S:t Åkes sten och de förut omtalade stenarna är ju uppenbar. Det är

endast vad man oå förhand kunnat vänta, när man i närheten av stenen i Tullstoro ocksåendast vad man på förhand kunnat vänta, när man i närheten av stenen i Tullstorp också
finner en ofierkälla, uppkallad efter ortens lokalhelgon S:t Åke.

uo \trilliam Anderson, den forskare, som hirtills mest ingående tagit upp det
blekingska lokalhelgonet till behandling, har identifierat S:t Enevald av Sölvesborg med
helgonbröderna Ewald. Dessa bröder, missionärer och martyrer, kallade den svarte och
den vite efter hårfärgen, voro enligt Beda anglosaxiska munkar, vilka mot slutet av 600-
talet kommo från Irland till de hedniska saxarna och mördades vid ett missionsförsök
(69t?). Deras reliker kommo till Köln och överflyttades 1074 till kyrkan S:t Kunibert
därstädes. Deras festdag infaller den I oktober. 

- 
Dessa båda helgon vördades emellertid

alltid tillsammans, aldrig var för sig. >>Duo Ewaldi> är deras namn i kalendarium och
martyrologium. S:t Enevald av Sölvesborg omtalas däremot genomgående som e n per-
son. Det finnes ej heller den ringaste likhet mellan martyrbrödernas historia och legenden
om Sölvesborgs-helgonet. F. ö. äro Ewald och Enevald språkligt sett två olika namn.
I namnlexikon som Knudsen-Kristensen-Hornbys Danntarks gamle Per-
sonnaune, L u n d g ren-B r a te-L in d,s St,enska personnamn från medelti.den och
Linds Norsk-hliindska dopnam.n ocb fingerade narnn från tnedeltiden anföres som
varianter av det senare nrmnet Envald, Envold, Enevald, Enevold, Eynvald, Jenvold
m. fl., under det att Ewald hålles skilt från detta namn. Man kan således tryggt påstå,
att S:t Enevald av Sölvesborg intet har att, göra. med de båda Ewaldi.

Jacob von Melle anför i sitt arbete om liibeckarnas vallfärder, De itineribus
Iubecenshrn sacris (7771) icke mindre än 103 lybska testamenten, härrörande från tiden
1163 till 1470, vari omtalas en vallfärdsort S:t Enwold eller S:t Enwald. Denna ort bör
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III.

SANKT ELOV AV BORGHOLM.

Här sållar ej sorgen rosors prakt
Kring ödsliga uiloställen ;
Vid. uart besök blott en sten hon lagt,
En sntåsten få groua hällen.

(Snoilsky: Judekyrkogården i Prag.)

Från år 1 I 1 I finnes bevarad en förteckning över capelle non carate
(kapell utan själavårdsskyldighet) i Linköpings stift.?o. Förteckningen
upptager 46 kapell, därav följande åtta öländska:

Siknuarp in ölandia.
Elaui Borcholrn.
Sancti Olaui in Böda.

Sancti. Ottonis in Hogaby.
Sancte Margarete in Ronsten.
Sancti Kanuti in Algutzratn.
Beati Stephani in Graesgard, alias Barbare.
Beati Johannis in .Kyrhiobafn.

Av en del av dessa kapell finnas mer eller mindre obetydliga ruiner kvar,
andra åter äro helt utplånade. Om det förstnämnda kapellet,. S i k a-
varps kapell, tillåter jag mig att citelz Gustaf Näsströms ord i
Forna d.agars Suerige (s. 1la) t >Fjårran från nutida tätbebyggelse och
sockencentrum i Breds åtra pä öland ligger ett gammalt, ofta förbisett
kyrkominne. Det har tre namn: Sikavarps eller Långöre eller Sankta
Birgittas kapell.?l Denna byggnad, av vilken nu endast ös'tra gavelmuren
står upprätt, reste sig under medeltiden i hjårtat av en liten köping, Sike-
hamn, vars befolkning levde på fiske och utförsel av kalksten. FIär var
en farlig strand, på vars undervattensrev månget skepp ftrrlist. Nära
stranden sydväst om kapellet står ett rnonumentalt stenkors 'så högt som
en karl till häst', säger Linn6, och kring korset rundar sig en låg, numera
övervuxen mur. Flärute på den flacka kusten inför havets skiftande

enligt Crull sökas i Thann i Elsass (CrulL S. Etuald. Mittheilungen des Vereins liir
Lilbeckische Geschichte und Altertbutnskunde, l88g, s. 82 fr.).

"o Förteckningen återfinnes i Scriftores rerurn suecicarum, III: 2, s. 295 f. - En
uttömmande beskrivning av de öländska kapellen ges av VilliamAnderson i hans
wppstts Stenkors ocb kafellruiner på ölancl (Acta Oelandica, IV, 1931). Se även Bri-
lioth i Suenska k^yrkans historia, bd z, s. sss.o Förmodligen, som -S7'. Anderson påpekat,-efter det irländska helgonet S:ta
Brigida (död 100), vilken även vördades i Sverige. Ät vår svenska Birgitta (död ll91)
kan kapellet icke ha varit invigt, enär det torde ha uppförts redan under 1200-talets
förra hälft.
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Det medeltida kapellet i Arild.

Dec nya katolska kapellet i Arilcl.



S:t Olas

(Ur Näsströmr Forna dagars Sverige)

gryra och källa i Borgsjö, Medelpad.

S:t Elovs-klippan mellan Borgholm och Köping, Öland. Omedelbart väster om
klippan ligger offerkastet; under kiippans fot ligger S:t Elovs källa.
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uppsyn ha fiskare och andra sjöfarare under medeltiden knäböjt i bön
vid korsets fot och önskat varandra'vind och godan bör i Jesu namn och
hamn i samma namn' (Jonas Rhezelius 1634).> - S:t O I o vs kap ell
i B ö d a -var beleget ute på Storskär vid ölands norra udde, där de

öländska och gotländska skutorna plågade mötas. Vi erinra oss i detta
sammanhang, att S:t Olov var de nordiska sjöfararnas skyddspatron. På

en holme i Hornsjön i Högby socken kunna vi beskåda den i lummig
grönska inbäddade ruinen av S:t Ottos kapell. (Den helige Otto,
biskop av Bamberg, synes annars ha varit fc;ga kand i det medeltida Sve-

rige; till öland har väl hans kult kommit genom handelsfarbindelser över
östersjön.) S:t Knuts kapell i Algutsrum, varav västra ga-

veln och en spetsbågig triumfbågsmur återstå, har troligen byggts i an-
slutning till den närliggande bygdeborgen Gråborg, vilken vid ofredstider
användes som en fästning för ortsbefolkningen. Det åt Johannes
dOparen helgade kapellet i Kyrkohamn på ölands södra udde
tjånade antagligen som gudstjänstlokal för de blekingefiskare och hanse-
atiska köpmän, vilka med jämna mellanrum brukade besöka platsen. Av
detta kapell finnes numera blott en grushög kvar. Helt jämnade med
jordenäro S:t aMargare tas kapell i Runsten, S:t Ste f ans
kapell i Gräsgård (även kallat S:ta Barbaras) samt S:t
Elovs kapell i B orgholm (Elaui Borcholm, som kapellförteck-
ningen kallar det). Inför detta sistnämnda märkliga kapell vilja vi denna
gång stanna.

S:t Elovs kapell var beläget i närheten av Borgholms fäste, på en udde,
som än i dag kallas Kapelludden. (Numera ligger här Borgholms stads
begravningsplats.) Borgholms samhälle var under medeltiden ett fiskläge
och dessutom naturlig överfartsort till fastlandet.T2 Vi ha redan vid skild-
ringen av Arildsläge påpekat, att det inte fanns någon bofast fiskarbe-
folkning i det medeltida Norden utan att fisklägena blott voro bebodda
under fiskesäsongerna. Liksom i S:t Arilds helgedom har väl även i Elovs-
kapellet gudstjänster endast förekommit under dessa fiskesäsonger.

Efter reformationen kom S:t Elovs kapell så småningom att f.orf.alla.
I Ransakningar om Antiqviteterna 1667-84 heter det om kapellet: >LIth
på en hollms udd wästan till i Siön ned för Borgholms Slott står er Capell
med sina murar, uthan taak och dörr, hwilket kallas Borga Capell, och
Vijken emellan Capellet och landet heter Borga hampn.u73 Ännu vid
1800-talets början stod kapellruinen kvar, men några är efter Borgholms
stads anläggning jämnades den rned jorden. Abraham Ahlquist ger i sin

'" Suensk uffslagsbok, art. Borgholm.o'Anderson, a, a. s.43 not 19.

6- qcslz Credo. z5:e årg. Juni 1944 81
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1822-27 utgivna ölantls bistoria och beskrifning (del 2;2, s. 19 f .)

följande skildrin$ av kapellet: >På den så kallade Capellsudden har fordom

St. Elavi Capella in Borkholm warit upbygt, hwarefter ruinen ännu stod

qwar 1819. Det har warit det minsta af. alla ölands Capeller och endast

ägt 14 alnars längd och 11 alnars bredd utom murarne, utan något till-
byggt Chor. Äfwen syntes tecken efter dörr på Västra gafweln och ett

enda litet fenster på Södra sidowäggen. Gaflarne högresta, spetsiga. Om-
kring Capellet fanns en rectangelformig kyrkogård' Har utgjort ett så

kalladt Orarorium eller Bönehus för dem, som i medeltiden har idkade

fiske. Capellsruinen borttogs 1820.> 
- 

Det kan tilläggas, att då man

under sommaren 1931 företog grävningar för en vägbyggnad invid sta-

dens begravningsplats, anträfiades flera skelett i närheten av den plats,

där kapellet stått. Några av skeletten lågo i enkla träkistor.Ta

Fromhetslivet kring S:t Elovs kapell fick sin särskilda prägel av den

lokala helgonkult, som förekom där. Om kapellets och ortens skydds-

patron vissre man att ber^tta en säregen legend. Liksom Arildslegenden

är Elovslegenden bevarad i en folkvisa. Den första kända uppteckningen

av S:t Elovs-visan återfinnes i en förteckning på >Antiquiteter ifrån Cal-

mara Superintendentia>?5, som i slutet av 1600-talet på därom gjord an-

modan utarbetades av prästerna i Kalmar stift och sedan översändes till
Antikvitetskollegiet i Uppsala. Uppteckningen börjar med denna notis:

>IJnder Kiöpings klint ähr een källa, som kallas S:t Elufs källa, hwilkens

watn ganska sällan om sommaren uthorkas eller winteren fryser till.
Hwilkens källas uhrsprung hoos gemene Man, een sådan wijsa siunges.>

Därefter följer själva visan, som har följande innehåll.
Konungen på Borgholm har rest bort på ledung och lämnat sin gemåI,

fru Gunnel, hemma. Denna bjuder nu till sig Elov, slottets fångvaktare,

och skänker honom mjöd och vin, så att han somnar. Strax stjäl hon då

nycklarna från honom och släpper lös alla {ängarna nere i valvet' >>Det

månde Elovs hjärta så illa behaga.n När konungen kommer hem, går

fru Gunnel honom till mötes och beskyller falskeligen Elov för att ha lätit
fängarna rymma sin väg. Elov svär vid Gud Fader och den Helge And,
att han aldrig gjort detta, men ingen tror honom. Fru Gunnel läter tor-
tera honom, och hon utbrister' att om ei hennes anklagelse är sann, måtte

hon föda sju hundvalpar till världen. Elov blir nu satr i en spiketunna,

t'\f, Anderson, a, a. s.43,not 19.
"u I Ransakningar ont Antiquiteterna 7667-84, bd 4, HandsLrift i Kungl' biblioteket,

stockholm. DenÅ uppteckning av visan är publicerad av A r e e n i hans skÅft En.

öländsk martyrkälla oih legenia;sa, 1929, s. 7 fr. En senare uppteckning.av visrn, som

finnes i eo p5 Krrngl. bibl. forvarad handskrift frå'n 1720-tilet och som blott obetydligt
skiljer sig fiån den-äldre versionen, har offentliggjorts av A. I. Arwidsson iSuenska

fornsång\r (Del 2, 1817, s. 113 lf.). Hos Ar*ldsson bärvisan rubriken FruGannil
och EIof 'Väktare.
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för vilken man spänner två vilda fålar (skalkhästar). Dessa löpa åstad i
vilt sken med den olycklige väktaren.

Så skalkade tbe bonom utb för Borgbolms Broo,
igen stod,h fru Gunnel så bi,erteligen. logb.

The sfu.lknde sig alt utb åtb Borgbolms Släöt,
' efter lopp bans moder så biertelig bon greet.

Tbe sknlknde sig alt utb rned. Borgbolms hagb,
där rycbtes tå från bononc hans bögra Arm.

The skalkade sig alt utb åtb Kiöpings heed,

efter gick bans Moder plåcfu.de upp bans been.

Sedban uth för Kiöpings Klint monde the sknlkn,
dar nluff noot een klippa stötte sin nacha.

la, där stötte ban så hårdt sit nack-a been,

at utbur bärget upsprang en k-älla så reen.

På Capells udd monde tbe sedan stanna,
ty tbe af lapande uoro så lamma.

Så kornnco dar SIA Män. oclt seglad,e fram,
ther fingo tbe see hu,ar et liuus stod,b ocb brann.

>Tijt tuilli,om wij offra en gryta af Malm,
uist öbr där ntörd' een sanner Gudz Man.>

Den dom, som fru Gunnel nedkallat över sig själv, går i verkställighet:
hon föder sju hundvalpar. Dem låter hon koka, och då utsläckes
Elovs ljus.

Låt oss nu söka att historiskt, kulturhistoriskt och litterärt belysa denna
märkliga legendvisa!

Skådeplatsen för den hemska tilldragelsen är ju Borgholms slorc och
den närmaste trakten däromkring. Vad veta vi om det medeltida Borg-
holm?76 Första gången man möter dess namn i bevarade skriftliga ur-
kunder år 1281, i en av Magnus Ladulås rttfårdad förordning om för-
valtningen av öland, men dess tillkomsttid kan sannolikt dateras till
minst ett sekel tidigare. Under medeltiden hade Borgholms slott helt
karaktären av fästning, och dess ursprungliga ändamäl var att, utgöra

tu Se Sylvan der: Borgbolms slotts bistoria (1827) och Rydst römt Borgbolms
slott (t8s2).
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ett försvar för befolkningen mot sjörövare, särskilt mot de hedniska
venderna, som på 1100-talet ofta hemsökte ön med plundringar. Rätt
snart torde borgen ha fätt till uppgift att qåna- som ett fäste för konunga-
maktens överhöghet över landet och som ett skydd för såväl den svenska

kronan som för de svenska undersåtarna gentemot fientliga hemsökelser.

Magnus Ladulås kallar i ovannämnda skrivelse Borgholm för aår borg 
-den var alltså redan på den tiden en konungaborg, där landets härskare

hade sin fogde eller länsman, som å kungens vågnar förde befalet över
ön. Visans inledningsord om konungen, som skulle fara i ledung, syf.tar
tydligen på något av de i krigstider ofta förekommande fall, dä borgens

herre måste dra ut i härnad mot riksens fiender.
Så långt står man på fast historisk mark. Vad själva intrigen i visan

kan innehålIa av historisk sanning saknar man möjlighet att bedöma. Fru
Gunnels metod att oskadliggöra Elov väktare genom att bjuda honom
berusande drycker är oss redan valkand från Arildsvisan, där den lömske
skepparen på samma sätt får makt över de båda gossarna. Vad beträffar
spiketunnans roll i Elovs-visan, har \flilliam Anderson pekat på två små-
landska lokalsägner, som ha ett visst släkttycke med den Oländska visans

behandling av detta motiv.?7 >Till ättestupan å Lunnaberget vid Stens-
holm i Hakarps socken i Småland är knuten en sägen, att en fru låtit
utför berget i en spiketunna rulla en olydig dräng, och detta motiv åter-
finna vi även i Värends centrum under forntiden, det minnesrika Växjö.
Här berättas om ättestupan på Solberget, även kallat Dödasprång, att
missgärningsmän lagts i spiketunnor, vilka kastats ned från stupet.>) En
legendvisa, som man i detta sammanhang ej kan undgå att tänka på, är
den allbekanta Liten Karin (Karin : Katarina av Alexandria!). I denna

visa låter konungen, förbittrad över att tjänsteflickan vågat tillbakavisa
hans kärleksanbud, sätta henne i spiketunnan. Här är alltså försmådd
karlek motivet till den grymma gärningen. Areen förmodar, aw >för-
smådd eller kanske råttare oförstådd kärlek> också givit anledning till
fru Gunnels dödliga hat till Elov väktare.?8 Det är möjligt, kanske
sannolikt, att legenden ursprungligen hafc den försmådda kärleken med
för att motivera handlingen, men i sitt nuvarande skick nämner den intet
härom. Någon karaktärsskildring eller ens något psykologiskt motive-
rande ger sig visan ej tid till. Den vill blott berätta om ett martyrium.

" a. a. s.43 f. Anderson vill f. ö. göru gällande, att med S:t Elov skulle avses
>>St Ewald, d. v. s. bröderna Ewald, martyrernx)). Detta är naturligtvis lika orimligt som
att S:t Enevald av Sölvesborg och bröderna Ewald skulle ha något att göta med varandra.
Elov och Ewald äro etymologiskt sett tvenne olika namn, och iegenderna om de båda
martyrbröderna och om det öländska lokalhelgonet visa ingen likhet (frånsett en obe-
tydlig detalj: ljusmiraklet vid graven, som emellertid förekommer i många andra legender).tt a. a. s. 12,
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>Liksom alltid i legendvisorna>>, säger Sverker Ek?e, >återfinna vi här den

bjirta motsättningen mellan oskulden och den brottsliga, och i själva

verket lever visan helt på denna kontrastering. Fru Gunnils nattsvarta
karaktår tecknas med en viss frän bitterhet, men om Elof väktare fram-
hålles endast, att han är oskyldig till hennes ränker, utan att visan ger

honom ett enda självständigt drag. Detta är dock mindre förvånande,

ry för medeltida folklig uppfattning blev en människa lätt ett helgon

endast d;rfar att hon oförskyllt lidit en bråd död.>

la, där stötte ban så bårdt sit nacka been,

at utbur bärget upsprang en hälla så reen.

K ä I I a n, som rinner upp på platsen för martyriet, är en välkänd
företeelse i nordiska helgonlegender. Den förekommer t. ex. i legenderna

om S:t Erik, S:t Botvid, S:ta Magnhild av Fulltofta, S:a Sissela av Borrby
och S:t Sven av Arboga.8o Om den källa, som bär Elovs namn, beråttar
Ernst Areen följande: >>Numera söker den, som färdas landsvägen mellan
Borgholm och Köping tyvårr förgäves efter den skarpt profilerade kalk-
stensklinten, som för några decennier sedan gav landskapet en så pittoresk
prägel. På ett enda ställe - ungefär halvvägs mellan Borgholm
och Köping 

- 
finnes dock ett vackert klipputsprång i behåll, och den

som gör sig mödan att följa den smala gångstigen från landsvägen till
bergets fot skall där till sin överraskning finna att en kristallklar kallåder
kväller fram ur en remna i klippan, samlar sig i en liten naturlig bassäng

och därifrån mellan buskar och stenar letar sig väg utför sluttningen,
som här kletts i saftig grönska av källans friska flöde.r8l Areen beråttar,
att man fordom brukat offra mynt i denna kalla 

- 
ännu i hans barndom

kunde man se ärgiga kopparslantar pä bottnen av den lilla vatten-
bassängen. Penningo{fer förekom som bekant vid otaliga andra offer-
kallor i Sverige och Danmark; vi ha nyss mött dem vid Enevalds källa
i Sölvesborg. Men vid S:t Elovs källa har även ett annat slags offer före-
kommit. >Offren vid S:t Elofs källa>, säger Areen, >>synas mestadels be-
stått av små stenar, som kastades i en hög, vilken med tiden vuxit till
ett ganska mäktigt stenröse, liksom kallan numera fridlyst som forn-
minne.r>s2 Vi stå har inför en företeelse, som brukar benämnas o I f e r-
k a s t. Sten- eller kvistkastningsceremonien har sedan uråldriga tider

'o Ek: Den suenska folkuisan, 7924, s. 117.
'o Om Magnhild se Credo 1924, s. 224 fr., om Sissela: Skånska t'olkminnen, årsbok

7928,s.45f.,samtFolkmitutenocblolktankar1931,s, l63ff.,omSven:Bergström:
Arboga kröni.ka,l (1909), s.77.tta.a.s.4f,

'" a. a. s. 16 f.
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varir em vanligt sätc att utmärka platsen för en mordgärning. >Gällde
det någon, som genom våld eller våda ljutit en 'missdöd', skulle alla, som
färdades förbi banestå7let, ofrra åt den döde genom att vårdkasta stenar
eller kvistar, så atr ett stenkummel eller en rishög bildades över graven
och h<;ll den d<;de fast med sin tyngd. Längs vära gamla bygdevägar
finnas många sådana lofferkast', och det spökade vid dem alla. Försum-
made man att ofrra, berättar Louise Hagberg, gick det galet; man blev
ofredad och illa kramad av den döde och drog obotlig sjukdom på sig.

Så kastade man då hellre vad man fick fatt i och ropade 'Gud hjälpe
själen!'eller'En för mig och en for dig och en f<;r du aldrig skall krama
mig'.,>83 

- 
Kapellsten i Skogs socken i Hälsingland (den plaft, där S:t

Staffan skall ha lidit martyrdöden) utgör ett sådant offerkast.8a Om
legendvisans redogörelse för omständigheterna vid Elovs martyrium är
sann eller ej, det är en sak som man inte kan kontrollera, men själva före-
komsten av ett offerkast vid Elovskällan berättigar åtminstone till det
antagandet, att en person fordom ljutic bråddöd på denna plats.

Så komrno dar S;ö Män ocb seglad.e fratn,
ther fingo the see buar et liuus stodh oclc brann.

Det ljusmirakel, som låter de förbiseglande sjömännen förstå,
atr en helig man har blivit dräpt, är liksom källmiraklet ett i berättelser
om medeltida martyrer ofta förekommande drag. Om Margareta av
Roskilde, ett sj;llandskt lokalhelgon, berättas der, att man över hennes

grav nattetid sett märkliga ljus brinna, och detsamma berättas om S:t
Thpger av Vestervigsö, den heliga Sunniva86, S:t Sigfrids systersöner8? och
om den helige Magnus, jarl av Orknöarnas8. Om martyrbröderna Ewald
berättas detiMartyrologium roman?l?n (3 oktober): növer deras kroppar
visade sig länge ett klart ljussken nattetid, vilket visade deras gravplats
samt storheten av deras förtjänster.))

>>Tijt tailliom uij offra en gryta af Malm,
utist äbr där mörd' een sanner Gu.dz Man.>

tt Näsström: Forua dagars Suerige, s.255. - Om offerk*st se vidare Erixon:
Ofier&.astcn på Saedti allmönning samt något om of erktslar i illmänhet (iVöstmanlands
lornminnesf örenings årsskrif t, 9, l9l7 ).

'tn Irgeborg Nordin:Stafan, Ilälsinglandsapostel, Fornvännen 1932,s. 143.-
Jfr Sigfridslegenden, Scripl. ret. suec. II: 1, s. ll8 f.

"' Om Margareta och Thpger se: O I r ikz Danske Helgenes Leuneil, s. 371, 336.* Sigrid Undset: Norsåe helgerer, s.92.
8' Scrift. ter. silec. II: l, s. ]J8 f.u Orkneltinga sagd, udg. fot Samfunil til uilgiuelse af gemnel nordish" Iitteratur ved

S. Nordal (1913-16), s. 120.
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Sy d su ens ka Io knl b el gon

Denna strof utgör en antydan om att allmogen plägat skänka g r y t o r
till kapellet. Troligen ha dessa grytor haft karaktären ay votivgåvor.
>Bland 'de gåfvor, som mest skänktes kyrkor å stora skogar eller vid hafs-
stränderna>>, säger nyromantikern och folkloristen Afzelius, >>nämnes

oftast en gryta af malm. Underligt synes väl, huru en sådan gåfva kun-
nat lända till Guds ära, men de vilsefarande i obygderna och de skepps-
brutna, kastade på öde stranden, när de i kyrkan funno grytan att deri

'laga mat till sin vederqvickelse, välsignade gifvaren. Mången ser icke
nu för tiden annat än vidskepelse och dårskap i sådan forntids sed, men
grunden dertill var dock allmännelig nytta och menniskokärlek.>8e Det
är en sådan votivgryta, som sjömännen i legendvisan offra till martyrens
grav. Arwidsson anmärker i sin kommentar till visan, att ett fragment
ur en annan folkvisa, som också sjungits på öland, anspelar på samma
folkliga fromhetsbruk:

Den Dansh"e Kongen seglar från Långlöte bamn,
ban offrade en gryta af blanknste malrn.
För lindar ocb för eknr i lunden ocb det gröna!

(Långlöt är som bekant namnet på en socken vid ölands östkust.)

De fasta hållpunkterna vid en undersökning av lokalhelgonet S:t Elov
av Borgholm ha visat sig vara: kapellet, vilket enligt förteckningen av
år lili burit Elovs namn; offerkastet nedanför Köpings klint, ett min-
nesmärke över en,person, som där ljutit bråddöd; offerkällan, vilken
också bär S:t Elovs namn ,och förmenas vara upprunnen på den plats
där väktaren oskyldigt ljOt dOden; slutligen själva legendvisan, som be-
varar den folkliga traditionen om helgonet, som ger sparsamma, tydligen
fullt autentiska upplysningar om fromhetslivet på orten (t. ex. om offran-
det av malmgrytorna) och som har så många drag av äkta, genuin lokal-
f;rg. Själva helgongestalten står för oss i ett oåtkomligt legendariskr
töcken. Det är folkets fromhet som bevarat hans namn åt eftervärlden,
icke kunskapen om hans egna gärningar. Men vi veta, att Borgholms
kapell officiellt hetat Elovs kapell, att S:t Elov åkallats som helgon av
den öländska allmogen, att man hållit hans dödsplats vid kallan i vörd-
nad och att man förhärligat honom i sa.ga och sång.

Tryggue Lundön.

"o Af zelius: Swenska folkets sagohäfiler. Del 3. 3 uppl. 1s6t. S. 112.
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SANKT ERASMUSSTUDIER I.

f, rasmus 
- 

eller såsom sydeurop€er oftare kalla honom Sant' Elmo -I-) ,orr biskop i patriarkatet Antiochien och led enligt sägnen martyr-
döden 303 under kejsar Diocletiani förföljelse. Om hans martyrium äga

vi tvenne traditioner. Den ena berättar, att han lidit martyrdöden och
detta på ett utsökt grymt sätt - tarmarne skulle hava vindats upp ur
hans kropp. Denna version icke finnes belagd i de latinska legend-
texterna 

- 
misfs vi dock hålla ftir osann. Den andra traditionen åter

förmäler, att han kokats i en gryta, fylld med sjudande svavel och beck,
sedan han först hudflängts. Ffan skulle emellertid icke hava lidit någon
skada härav utan återförts till sitt fängelse, vaÅfrän han sedan räddades

av en Herrens ängel. Han skulle ha dtrtt vid hög ålder i Italien och fått
sin gravplats i Formiae. Bollandisterna berätta: Hic a Diocletiano Im-
peratore comprehensus, propter fidem Christi multa passus est Quia illum,
jussu Imperatoris nequissimi, carnifices fustibus Er plumbatis caedebant,
plumbo & pice & sulphure, cum cera & oleo ferventi perfundebant: postea

in carcerem missum pondere ferri gravabant, quod Domini virtute in
cinerem versum est, & nihil eum laesit, ipse vero mortuos suscitavit, &
multos debiles sanavit. Deinde vero ab Angelo Domini admonitus, in
Italiam perrexit, ubi Er Maximiano Imperatore multa tormenta passus, ad

extremum cum palma martyrii ad aeternam vitam migravit.l På grund
av stridighecer måste emellertid hans kvarlevor på 800-talec flyttas till
annan ort och torde i samband härmed hava spritts över Europa2; det
uppgives så, att reliker, härstammande från den helige Erasmus, finnas i
Verona, Köln och Mainz 

- för att endast nämna några platser.
Ch. Cahiers och i anslutning till honom limile Malea och Karl Kiinstles

hävda, att man i trakter, vilka ligga avlägset från kusten missförstått det
ankarspel, varmed helgonet i egenskap av patronus för de sjöfarande plä-
gade utrustas, och folketymologiskt omtolkat detta motiv, vadan tradi-
tionen om vindan uppkommit. Denna förändring bör hava skett före
r3i0.

Den helige Erasmus är relativt rikt behandlad i litteraturen, och hans

a Acta Sanctorunt., Junii Tomus 1, 7747, p. 2ll.
' Cf. t. ex. E. A. Stiickelber gl Geschichte iler Reliquien in der Scbweiz, 1902,

p. xxix och xxxii.
3 Caractäristiques des Saints dans l'art populaire, 1867, p. 362.
a L'art religieux du xiii.e siåcle en Erance, 1898, p. 371.
6 lhonograpbie ilet Heiligen, 1926, p.210 II. Så ock R. Hindringer i Lexikon

flir Theologie unil Kircbe, 1937.
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martyrium tillhOr enligt A. Linsenmayer6 de mest kända under kejsar
Diocletiani f<;rfOljelse. Kännare av kristen martyrhistoria anse den 2 eller
3 juniT som hans dag. Sten von Stapelmohr8 har i Svenska Läkartidningen
infört en uppsats, där han ågnat nägra rader ät den helige Erasmus. Så-

som Ed. de La Fontainee mycket riktigt har framhållit, är ett lakehelgon
skyddshelgon just mot skada eller sjukdom i den lem eller kroppsdel, som
på något sätt marterats hos den helige själv. När Sten von Stapelmohr i
sin uppsats framställer Erasmus som läkekunnigt helgon särskilt, när det
gäller olika slag av bukplågor, måste vi giva honom rätt. De, som ledo
av magplågor och kolik, hade på grund av helgonets föregivna grymma
dödssätt sin patronus i S:t Erasmus. Ignaz von Ztngerlero berättar, att så

var fallet i Tyrolen. Genom Ernst Ludwig Rochholztt åg vi kännedom
om, att man i Schweiz borde offra en härva garn ät helgonet vid mag-
plågor hos barn för att vara viss om lindring. La Fontainel2 meddelar,
att man i Luxemburg plägade offra lin och silke 

- 
särskilt gröna garn-

härvor - åt den helige, om man ville återvinna sin halsa. Ch. Cahierls
berättar, att mödrar i en kyrka i kantonen Braine-sur-Vesle bruka hänga
härvor av garn kring helgonbildens hals, när barnen voro sjuka. Dessa
notiser komplettera i viss mån varandra. De återspegla samma uppfatt-
ning om helgonets botekonst, i ena fallet inom ett område, som rymmer
Schweiz och södra Tyskland, i andra fallet i ett område med centrum i
norra Frankrike, Luxemburg samt angränsande delar av Tyskland, Bel-
gien och Nederländerna. Offergåvorna visa även samstämmighet. S:t
Erasmi botekonst sträckte sig emellertid längre än till dessa kategorier av
sjuka.la Barnsängskvinnor hade t. ex. i honom en beskyddare.

I vårt land äro helgonlegender i folkminnet och traditioner, gruppe-
rade kring dem, vida sällsyntare. De flesta knyta an till helgon, som S:t
Sigfrid, den helige Olof och Staffan 

- 
kallad Stalledräng. I Landsmåls-

och Folkminnesarkivet i Uppsala sakna vi någon tradition, som kan länkas
tillbaka till den helige Erasmus.

Erasmus dyrkades även - såsom ovan antytts - som de sjöfarandes
och svarvarnes patronus. Därför är också det föregivna manyrredskapet

- vindan eller vinschkorset 
- en vanlig votivgåva. Sådana vindor kunna

u Die Bekömpt'ang des Christenturns duch den röncischen Staat bh zum Tode des
Kaisers Julian (363),190t, p.202.

" Robert G eete: Kalendarium Suecicum Medii aeai, 1979, p. 12, upptager endast
den 3 juni. Så ock Rar. 10:5 folio, sec ritum alme Ufsalensis, Anno 1513, p. CLVII.

" Helgon, sjukdom och läkekonst, St'enska Lähartid,ningen. 1943, nr 29, p. 1767 fr.,
särsk. p. l78l f.

n Luxemburger Sitten u,nd Bräucbe, 1883, p, 10i.
'o Sitten, Bräucbe und Meinungen des Tiroler Yolkes, 1877, p, 157.
" Alemannisclses Kinderlied ancl Kinders\iel aus der Schueiz, 18f7, p.33f .u 

^. ^., 
p. 110. t" 

^, ^., 
p. 362.

tn La Fontaine a. a., p. 43.

./.
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hava sitt särskilda utseende. Rudolf Krissas har meddelat beskrivningar
pä ett par.

Det synes mig icke uteslutet, att helgonet därjämte hade tendens av
fruktbarhetsfrämjare. Från Tyskland 

- 
närmare bestämt från Schle-

sien 
- 

beråttar Paul Drechslerlo, att man veckan före Erasmi dag 
- 

pä
tyska kallad die Kropfwoche 

- 
icke bör plantera varken rovor eller kåI.

Eljest kunde man riskera, att växterna icke skulle ta sig eller nå full-
mognad. Anton BirlingerlT uppgiver, att det icke är tillrådligt atr sätta
grönsaker på helgonets dag. Varom icke kommo råttorna och åto upp
vad man satt. Offergävorna, varom jag ovan talat, torde även visa hän
mot S:t Erasmi roll som fruktbarhetsftåmjarc.

Även såsom beskyddare för boskap dyrkades helgonet.ls Det berättas, atr
han under de svåra forfoljelserna drog sig tillbaka såsom eremit till berget
Libanon, där han efter sju år blev upptäckt och dragen inför rätta. Under
denna ensliga tillvaro kommo djuren honom nära: sin föda fick han ge-
nom €n korp, vilken sedan blev en av de symboler, varmed han utrustas.le

Den helige Erasmi roll som patronus fOr de sjöfarande är mer dunkel.
Sten von Stapelmohr knyter an till en av Joh. Evang. Stadler2o relaterad
legend om en predikan, som helgonet skulle ha hållit, under ett åskväder.
Och detta åskväder knippas sedan samman med en naturföreteelse, som
ganska allmänt går under namnet S:t Elmseld.2l Reseskildrare, som de
Caumont22 och Pouqueville2s, och forskare, som Bernhard Schmidt2a,
G. F. Abott25, Paul Sdbillot26, Th. Henri Martin2?, V. Gregore8, Amdlie
Bosquet2e och Robert Hunt3o, hava uppvisat, att detta fenomen av de
sjöfarande hölls som ett dåligt tecken, vilket man genom besvärjelser
borde omintetgöra; denna syn bottnade i en antik uppfattning av if.räga-

'o Ne.re Votivfunde aus Niederbayern und Steiermark, Zeitschrift des Vereins fiir
Yolkskunde l92t /26, 1926, p. 252 fr.

'l Sitte, Brauch untl Volksglaube in Scblesien, 1903, p. 733.
" Aus Schwaben,bdl, Sagen, Legenden, Volksaberglauben. 1874, p.387.tAr I . ex- Nrtss 2- t-
'e Rudolf Pf leider er: Die Attribute der Heiligen, 1920, p, 131.
^ V oll s t än di ge s H e il i gen- Le x i kon, | 8 5 8-l 8 82.
" Paul S6billot: Lögendes, crojdnces et ntperstitions ile la tner,1586, p.87 fr.

Cf. även Enqu|te su.r le Feu Saint-Elm.e, publicerad i Mölusine, 1884 f., p. 172 fr., 133 lf.,
789, 22t 1., 382,utg. av H. Gaidoz och E. Rolland.

"le Marquis de la Grangez Yoyaige d'Oaltremer en Jhörusalem par le
seignetn de Cazrmont l'an mccccxuiii, 18t8, p. 100.

"" Volage ile la Gråce, tom, 6, 1827, p. 158.
'n Das Yolksleben der Neugriecben, bd I, 1871, p. 173 f..u Macedonian folklore,1903, p. 247.
'a Traditions et suferstitions de la Hau.te-Bretagne, tom.2, 1882, p, 3i3 f.
" La foudre, l'ölectricitö et Ie magnötisme cbez les anciens, 1866, p. ls3 fr.* Tbe folk-Iore iournal, vol. I, tsg3, p.396.* La Norrnantlie romanesque et meraeilleuse, 184J, p. 199 f.
"o Popular rontonces of lhe arcst ol England,1s96, p. 359.
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varande fenomen3t. Paul Sdbillots2 meddelar frän Frankrike en annan

legend, varpå S:t Emselden skulle bero. Sjömännen i trakten av Sant-Malo

- 
så uppgiver han 

- 
berätta, att den helige F.rasmus en gång for vilse

med en båt, vilken redlöst. drev omkring. En skeppare såg hans nöd och

räddade honom. I sin tacksamhet lovade den helige att sända en eld, när
oväder förestod för att varsko de sjöfarande. Elden, som ibland uppgavs
vara framkallad av trollkarlar o. å.33, var i franska farvatten ett dåligt
förebud. Vid Trdguiers kust uppgives det så, att dödsfall förestod, när
elden syntes.sa Le feu Saint-Elme sur la mer, c'est la Mort qui demande

ouverture, är ett ordst äv frän departementet Finistöre.uu Dubarryso och

efter honom Vilbur BassettsT återgiva en fransk legend, som berättar om
ett skepp, vilket djävulen byggt f.ör att samla de osaligas själar. Den he-

lige Erasmus förtörnades över den ondes otillbörliga och stojande glädje.
Därför stack han i sank och brände skeppet. Det år eldslågorna frän detta
skepp och svavellukten från djävulen-skepparen, som man ser och känner
inför stundande oväder. Det är en annan av legenderna, som spunnits
kring naturfenomenet.

Det gives flere forskare, som anse, att detta fenomen fätt. sitt namn
efter helgonet, men sambandet kan ännu icke anses vara löst. Vi ha andra
ord, som kunna tänkas ingå. Härvidlag vill jag endast hänvisa till Lutz
Mackensen.st När blixten söker sig till de höga föremålen, anropa skep-
paroe den helige Erasmus om bistånd. Master utgöra ju på öppna sjön
tacksamma avledare till de elektriska krafterna. Man kan emellertid miss-
tänka, att legenderna tillkommit endast för 

^tt 
giva bakgrund åt natur-

fenomenet. Med Emile Malese kan dock instämmas, att S:t Erasmi popu-
laritet såsom sjömannahelgon främst torde hava existerat för Medelhavets
resenärer. Erasmus bar i denna egenskap ett ankarspel, vilket - såsom
jag redan omtalat 

- 
missförståtts och omtolkats av befolkningen inne

i landet.
Vi kunna fastslå, att den helige Erasmus är ett inlånat eller.inflyttat

helgon. Emedan han tillhör den grupp helgon, som är känd under det
gemensamma namnet >de fjorton (eller femton) nödhjälparne>,.och
denna helgongrupp åtnjöt stor popularitet i Europa enkannerligen på
1300-talet, då den omfattande och svåra pest€n 

- 
hos oss känd såsom

tt Cf. Maurice Alb ett: Le culte de Castor et Pollax en ltdlie,7883,
" Le folk-lore de France, dl I, Le ciel et la terre, 1904, p. 71 f.t 

S 6 b i ll o t: Le ciel et la terre, p. 72.
"n Detsynesmig ickeotroligt, attdetår pådetta folkminne, som Anita Nathorst

bygger i sin dikt >>Disarblot> ur saml. S:t Elmseld, 1926, p. 26,
r" Sdbillot: Le ciel et Ia terre, p,95, tidigare publ, i M6lusine, 1884, p. 139.
'o Rot ao d'un Baldnier, Mölusine, 1884, p. 118.
"' -Vl'ander-ships, 1917, p. 52, 98.u Na-e und-Mytbos, 1927, p. 3l f.

a. a., p. t/ t.
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digerdöden - härjade, kan jag icke anse det såsom någon överdrift att
antag , att S:t Erasmus vid den tiden'kom in i vårt land, och att hans kult
går tillbaka till denna tidpunkt.

Vilken roll spelade nu helgonet för svenskarne? Svaret kunna vi finna
i de två speciella erasmusböner, som finnas bevarade.'I0 Redan rubriken
innehåller svaret: Flaar som läs hwar sönedagh thässa bön mädh pater
noster oc Aue maria j sancti erasmi hedher han faar aff gudhi thässa v
gaffwor the fförsta är at han faar widhertorfrt afr wårdz gonze ar'nat år
at hwaske diliffwl älla hans owini magho honom skadha göra til liff älla
siäl Tridhi är at hwad han rätthelika bedhes aff gudhi thät far han Fiärdha
at han frälsis aff allom sinom dröffuilsom Fämte at han ffar angher för
sina synde oc rdt skriptamal Oc gudz likama j sin ythersta tima. Den
andra bönen är i stort sett lika, endast olika rubricering. Variantrubriken
har denna lydelse: Hwilkin som läs hwan synnedagh thässa bön och lather
brinna eth wagx liws finghers lankt oc giffwer ena almossa (N:eth brödh)
j gudz nampn oc sancti erasmi hedher han ffaar aff gudhi thässa v gafiwor
The fförsta at . . .

Såsom nyss framhölls sakna vi muntlig tradition om helgonet och hans
kult i Sverige. Vi kunna emellertid pä tndra vägar antaga, att har, på sin
tid varit ett omtyckt helgon, samt inom ganska fasta gränser fixera hans
kult: genom kyrkmålningar och altarskåp. Detta är också f<;rhållandet
ute på kontinenten. En bekant målning, som framställer helgonets mar-
tyrium, åga vi i Nicolaus Poussinsal bild i Vatikanens ravelgalleri. Från
Lucas Cranach d. å. äga vi tvenne bekanta erasmusmålningar bevarade.
Den ena förvaras i slottsgalleriet i Aschaffenburg och visar kardinal A1-
brecht av Brandenburg som den helige Erasmus.at Målningen var avsedd
att pryda stiftskyrkan i ett kollegiatstift. Reformationen kom emellertid
emellan, varför helgonmålningen aldrig nådde sin bestämmelseort. Den
andra av Cranachs målningar finnes i Mariakyrkan i Torgau. Det är de
fjorton nödhjälparne, som avbildats. S:t Erasmus står längst till höger oclr
håller i handen vindan med tarmarne,a3 Adelbert Matthaeiaa uppvisar,
att helgonet finnes i altarskåpet i Loit i närheten av Apenrade, beläget i
nordligaste Tyskland. Det är icke mindre än tre avbildningar. På flygel-
dörrarne ha hans bäda rnartyrier framställts. På den stora träskulpturen
närmast altarskåpets huvudfält har helgonet fått sitt vinschkors. Bland

'o Robert Ge ete: Saenska böner lrånmetleltitlen elter gamla handskrifter, lgoT-
1909, p. 401 ff.

" Orco Grautof f: Nicolaus Poassitt,bd 2, 1914, p.29 fi.
" Curt Glase rz Lukas Cranacb, 1923, p, 133.
" Gl"ser a. a., p, 48, Hedwig Michaelson: Lukas Cranach iler ÄItere,

Untersachu.ng ilber die stilistiscbe Entuickelung seiner Kun.st,7902, p. 118 (Abb. 2).
nn 'Verke der Holzplastik in Scbleswig-Holstein bh nr'm Jahre 1r30,1901, tavla xxii f.
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arbeten, som återgiva den helige Erasmus, kunna Paul Ganz"o, ;ulius
Leischingsa6, Joseph \[ilpertsa7 och A. Venturisas nämnas. Den siste på-
visar från katedralen i Gaeta, dit 842 S:t Erasmi kvarlevor fördes, tre
bilder från en kandelaber, dår helgonets martyrium framställes. Om detta
berätta b,ollandisterna: Tunc Imperator, furore repletus, jussit ministeris
suis ollam urnarum viginti parari, Er plumbum & picem, simul cum cera
& resina & oleo solvi; & replere & succendi. Et fecerunt ministri, sicut
praeceptum eis fuerat: & fervefacta est olla, & fluctuans sicut mare, Tunc
B(:eatus) Erasmus dixit Imperatori: Ista olla est meum refrigerium. Et
facto signaculo Christi, descendit in eam: statimque vox Domini super
aquas, Dominus majestatis intonuit, & efrudit unam undam ex olla, &
ustulavit Imperatorem. Q"i clamavit: Ardeo homo Dei, ora pro me.ae

Antonio Mufiozso publicerade l9l4 en uppgift om ett fynd av väggmål-
ningar i Rom; det är spöslitningen och helgonsjälens upptagande till him-
len, som utgjort motiv för konstnären. Bollandisterna beråtta om denna
sista episod: Et facta est ad eum vox de caelo dicens; B(:eate) Erasme,
veni & requiesce in civitate, quam paravit Deus fratribus tuis Martyribus
& Prophetis, & recipe fructum laboris tui: per te enim ego honorificatus
sum in caelo & in terra. Et respiciens B(:eatus) Erasmus in caelum, vidit
coronam inerrabilem, & occursuram sibi decoram multitudinem Aposto-
lorum & Prophetarum; & inclinavit caput suum, & dixit: Domine, suscipe
animam servi tui: & completa oratione reddidit spiritum. Et visa est anima
ejus tamquam nix, & quomodo ab Angelis deducebatur cum gloria magna,
& cum illis laetus caelum penetrabat quarto nonas Junii. Tunc B(:eatus)
Erasmus pro viduis & orphanis precebatur: Domine, unigenite Dei Patris,
qui ne fecisti requiescere in loco meo, qui est locus habitationis tuae,
concede, ut qui me petierit in nomine tuo, recipiat (a te) suam mercedem
Sabbato & Dominica. (Ego autem Erasmus) non recedam a loco isto.
Passus est autem beatissimus Martyr Erasmus temporibus Maximiani &
Diocletiani regnante Domino nostro Jesu Christo,) cui est honor & gloria,
in saecula saeculorum.sl Två är efter det Mufioz ofientliggjort denna upp-
täckt utkom Vilperts arbete, där målningarne äro ägnade en fylligare ut-
redning. Dessa målningar i S. Maria vid Via Lata daterar han till Zl0-
talet, medan en väggmålning i S. Maria Antiqua, där Erasmus framställes
utan attribut, dateras till förra hälften av 800-talet.

* Malerei der Friibrenaissance in iler Scbweiz, 7924, tllr 82.ou Figurale Holzflastik, bd 2, 1913, tavla LXXI, LXXIII.* Die Römiscben Mosaiken u.ntl Malereien der kirchlichen Bauten uom ly. bh Xm,
lahrhunclert, bd 2 och 4, 1916, tavla 790 fr.

n" Storia Dell'arte italiana, bd 3, L'Arte Romanica, 1904, p. 65S f., fig. 617 fr.t Acla Sanclorum, Junii Tomus l, 1741, p. 216, Acta StÅpecta,
"o Reuue de L'Art Chrötien, rrraj/ juni 1914, p. 208 f,ut Acta Sanctorun., Junii Tornus l, 1741, p. 1td, Acta Susfecta.
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Efter denna excurs gå vi tillbaka till Sverige. Carl Fr. Rothliebs2 be-
råttar i en äldre beskrivning över Riddarholmskyrkan i Stockholm, att det
under den katolska tiden fanns ett kor och ett altare, som helgats åt S:t
Erasmus. 1I0l skulle 

- 
heter det 

- 
en rådman vid namn Ingevald

Thorstensson >til Sacristian i Gråbrödra Closter, til bijstånd och uppehälle
med wijn och öfläte . . . Gudh til loff och äro for sigh och sine Dande-
qvinne Sjel, och for beggis> givit till akaret >Eth Stoenhus, Iiggiendis
westhen till nest wedher Grabrödhregrend, sunnan före ij.gaton, for en

mässe om Söndagen>. Själamässan skulle hållas i >S(:ancti) Erasmi chor
wid wårs herres graf bak i Closterkyrkian>53; koret skulle alltså hava legat i
kyrkans västligaste del. Var kan nu icke närmare fixeras5a. Även Uppsala
domkyrka hade ett altare, som rrar invigt åt den helige Erasmus.sö Det
var stiftet c:a 1450 av den mäktige Jöns Bengtsson Oxenstiernas styv-
moder Mårta Lydekadotter; särskilt kor fanns icke för helgonet, utan al-
taret stod i den helige Peders kor.

Sten von Stapelmohr berättar i sin uppsats, att Erasmus finnes avbildad
i Risinge och östra Eneby kyrkor i östergötland 

- enligt Bengt Söder-
bergsoo nyligen utkomna gradualavhandling ett verk av den s. k. risinge-
mästaren. Det är helgonets martyrdöd, som där återgives. Tvenne attri-
but ha kommit med: vindan och biskopsmitran. Liknande dokument fin-
nas belagda från kyrkor i Småland, Västergötland, Närke, Västmanland,
Dalarne och Norrland för att giva en grov skiss av kultens utbredning.
På uppländskt område har kulten emellertid varit av större omfattning.
I mer än ett tiugutal sockenkyrkor kunna vi följa den på valvmålningar.
och i altarskåp. Att kulten skulle ha stått i sitt rikaste flor just i Upp-
land talar ju det förhållandet, att detta landskap under 1300-talet var det
förnämsta och folkrikaste inom det dätrda Sverige, der landskap, som fas-
tare kommunikationer och rikare handel pä e,tt bättre säct gåvo anknyt-
ning till åt utlandet, något som min teori angående helgonets ro-
tande på svensk botten är riktig 

- 
skulle spela en stor roll. I samband

med dessa kommunikationer 
- 

j^S avsåg närmast materiell kultur 
- vilja

vi minna om de andliga kommunikationerna. Och då i främsta rummet
om munkordnarne och deras stora intresse för läkekonst.

u-!- Beskrifning öfuer Kongl. Riddarl:olmskyrh,an, 1822, p, 8.u'Hans Hildebran d: Stockbolms slads jorcleboh,-7420-1424,7876, p.4tr. H.
känner icke närmare datum på donationsbrevet. Johan Possieth uppgiver i sitt hand-
skrivna arbete >Gråmunka:Holm til Forna och Senare Tider uthi Fyra Flockar Beskådad
af Kyrkioherden i Riddarholmen>, p. a2, $xii, dateringen till >Lördagen näst för Mid-
fastoSöndagen åhr I J0l>.

un Cn.man-Roosval: Sueriges kyrkor, Stockholtns kyrkor, bd, 2, 1928-19t7,
p.268 f.* Mats Åma rk IJpfsala Donkyrka genom åtta århundrad,en,1938, p.77.

uu De gotlöndsha passionsmåIningarna och deras stilfränder, 1942, p. 342 fi. N. M.
Mandelgre n: Monaments Scandinauiques du moyen age, l85f , pl. xxiv.
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I Uppland känna vi valvmålningarsT med den helige Erasmus från
Bromma, Danmark, Ed, Edebo, Harg, Husby-Sjutolft, Härkeberga, Här-
nevi,.Häverö, Sånga, Tierp och Yttergran samt Färentuna, Tensta, Tolfta,
Vidbo och Ärentuna kyrkor. Särskilt intresse drager målningen i Tierp
till sig; där framställes icke blott uppvindningen utan även scenen med

gryt^n. Ibland målas Erasmus sittande eller stående i en gryta samt där-
jämte bödlar, som vinda upp tarmarne. Så i Husby-Sjutolfts kyrka. I
denna kyrka ha'.'a vi dessutom helgonet i skulptur på orgelläktarens fram-
sida. Med fog kan man misstänka, att han på ett intimt sätt stod denna

kyrka nära: han kanske var dess skyddspaton. I Vada kyrka äga vi hel-
gonet avmålad på dörrarne till alarskåpet. I ena handen håller han sitt
vinschkors. Längtora kyrka äger en skulptur av helgonet. I Husby-Är-
'linghundra, 

Hållnäs och Odensala kyrkor hava vi tre skulpturer av hatt
när samma slag bevarade: Erasmus står, iförd sin biskopsskrud, i en låg
trefotad gryta. I Lagga kyrka utanför Uppsala finnes en helgonskulptur,
som ingår i altarskåpet. Från Vidbo kyrka ha vi slutligen en sista skulptur.
Den tillhör ett gammalt altarskåp och förskriver sig till 1400-talet. I högra
handen håller den helige sin gryta och i den väns'tra ett attribut' som nu-
mera gätt förlorat. Man har gissat, att det varit en vinda - kanske av

samma slag, som vi känna från kontinent€n.
En särskild betydelse torde den helige Erasmus ha haft för Hargs kyrka.

Denna är belägen i närheten av kusten, några mil söder om östhammar.
Vi hade 

- som redan nämnts - en väggmålning dnr. Dessutom om-
nämnes helgonet på storklockan, kyrkans >tunga>, i egenskap av skydds-
patron: Anno Domini lJ26 consumata fui ad honorem Dei & beatae vir-
ginis Mariae & piorum ecclesiae Harg, videlicet Sancto Nicolao & S(:ancto)
Erasmo. Post acceptos naevos denuo refusa cura et sumptu illust. Comitis.
R. R. Senatoris & Architalassi. G. O. Stenbock'anno 1673.58

Den svenske riksantikvarien Johan Rhezelius företog under 1630-talet
kombinerade upptecknings- och inventeringsresor. Av hans reseanteck-
ningar framgär, att han bl. a. nått fram till >Dannaora Bergzlagr> och där
besökt Tegelsmora socken är 1636. Från kyrkan har han antecknat en
inskrift >på Norre Väggen gent emot K(yrko)dören> med denna lydelse:
Anno Domini millesimo quingentesimo quarto, depicta est ecclesia ista
ad honorem Dei omnipotentis et gloriose virginis Mariae et sanctorum

ut Dessa uppgifter om kyrhmålningarne och altarskulpturerna äro noga avvägda; dock
reserverar sig förf. för ev. luckor. På grund av de olika attributen är det ibland svårt
att igenkänna helgonet. Tyvärr har valvmålningen i Gryta kyrlea med erasmusmartyriet
icke kommit med varken i rnin framställning eller på kartan. För ett icke ringa antal
uppgifter ur excerptanteckningar står förf. i tacksamhetsskuld till teol. d:r Mats Åmark.

" Fr. Vilh. Radlof f.: Beskrifnhzg öt'uer Norra Delen af Stockhohns Län, 1804,
p. 180; nytryck; Beskrilning öfuer Roslagen,1910, p. 734,
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martyrum Erasmi olavis Martini. Sit Deo laus, curatus Petrus Johanis,
Pictor Ericus östenson.se

Angående helgonkultens utbredning hänvisar jag till karta. Som synes

har jag kulten belagd pä nägra ställen efter kusten, men huvudsakligen
vid Mälaren når den fram till större vatten. Utbredningen inne i landet
synes i stort sammanfalla med de allmänna handelsvägarne.

Man har sökt lösa den dubbla traditionsbildningen kring den helige
Erasmus även på ett annat sätt. Man har antagit60, att vi hava att. göra
med tvenne helgon, vilkas attribut och funktion varit nåra enahanda.
Sammanblandning skulle sedan skett dem emellan. Grytan kunde sålunda
tänkas hava hemvist i en, vindspelet eller vindan i en annan helgontradi-
tion. Utan att vilja frängä uppfattningen om ankarspelsattributens folk-
etymologiska omskapelse skulle jag såsom ren gissning framkasta, att en

sammanblandning skett med S:t Vitus eller S:t Veit61 
- som han även

kallas. För svenskarne var han icke okänd. Hans levnad ansågs v^ra ett.
så konkret exempel pä att rått hava fattat det andra budet, att den finnes
omtalad i det senmedeltida uppbyggelsearbetet >Själens tröst>.6e Den he-
lige Vitus, som var en yngre samtida till Erasmus, utsattes för martyriet
att ställas i en gryta, som var fylld med kokande beck och bly. Även
Vitus undkom plågorna, frålst av en Herrens ängel, Han erhölI så som
attribut en grytao3 och anropas av barn, som lida av sängväta. Därjämte
räknas han såsom en av djurens beskyddare. FIan cillhc;r de ovan nämnda
nödhjälparne.

Även en annan möjlighet till sammanblandning gives. Redan bollan-
disternaGa hade uppmärksammat ett helgon, som i folkets mun bar samma
namn som den helige Erasmus, Petrus Gonzalez6s. Denne levde under
1200-talet och vann burskap på grund av sitr särskilda intresse för sjö-
männen i Spaniens och Portugals hamnar såsom deras speciella skydds-
helgon. Det är sålunda helt ovisst, om den ovan omtalade S:t Elmselden
bör tillskrivas honom eller den verklige Erasmus.

Vi hava att se S:t Erasmus såsom ett ursprungligt sjömannahelgon, vars
patronat genom en folketymologisk attributsförskjutning vidgats till att
omfatta även ett så speciellt område som beskyddare för bukplågelidande.

"o Jon. Haquini Rbezelii Monuntenta [Jpland.ica, Reseanteckningt 6tin ärcn 763\,
1636, 1638, utg. af Stenbock-Lundber g, 191l-1917, p.219.

uo T. ex. V e t z e r-V el t e: Kirclsen-Lexikon oder Encyklo!ädie der katolischen
Theologie, bd 3, 1s49, p. 649, och Heinrich Det zel: Christliche lkonographie,
bd z, 1s96, p. 321.o' Acla Sanctorum, Junii Tomus II, 1742, p. 1013 fi.o' utg. av G. E. Klemming, 1871-7873, p. 172 ft.

ut Carl Fries: Die Attribute der christlicben Heiligen Mit.
Offenbarung Johannis, 19ll, p. 33 f. Cf.. Ktinstles kritik mot F., a.

un Acta Sanctorutn, Aprilis Tomus II, 1738, p. 390.
u" Acta Sanctorutn, Aprilis Tom.us ll, 1738, p. 389 ff.
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Denna teori är hållbar, om ,också en sammanblandning mellan en äldre
och yngre Erasmus eller mellan Erasmus och ett mindre känt helgon skulle
kunna ledas i bevis.

Vi gå tillbaka till kyrkomålningarne. Det kan diskuteras vilka före-
bilder66, som målarne haft till sina konstskapelser i kyrkovalven. Man
kan ock diskutera vem som varit konstnären. Det får anses till fullo
ädagalagt, att Albert målaren 

- 
Albertus pictor6T 

- 
s6i1 som mästaren

f& flere av dem. Jag hänvisar härvidlag till Otto Sylwans68 lilla skrift
och Henrik Cornells och Sigurd Vallins6e monumentala arbete. Albert
målarens nationalitet är icke känd. Men vi torde fä antaga, att han var
väl bevandrad i kontinentens och det egna landets helgonlegender. Men
vi böra emellertid icke gäcka oss av ett sådant sakforhållande och tro,
att den helige Erasmus kommit in i landet endast med en målares konst-
nårliga reskost, m. a. o., att helgonbilden kom före helgonkulten. Allt
för mycket talar häremot. Vi hava däremot i de bilder, som vi äga spora-
diskt strödda över landskapet, att se S:t Erasmus mot bakgrunden av det
förtroende, varmed dåtidens svenska folk omfattade hans kult.

Olopb Odenius.

oo Inga förebilder finnas i Henrik Cornell: Biblio Pauperum, 1921, eller
Lut.z-P erderizetz Sfeculum. Humanae Saluationis, 1907.

u' Cornell-Vallin: Sengotisht tnonuntentahnåIeri i Suerige,bd l, 1917, Härke-
berga kyrkas målningar,,p. 16 f. Sigurd Curman: Vieclerlserstellwg mittelalter-
licher KalLrnalereien in der Kirche zu, Ed. in Schueden, Festschrift zurn 60. Geburtstag
von Paul Clemen 31. Oktober 1926, 7926, p. 386 fr.* Kyrkmålnhgar i Uppland från medeltidens slut, 1899, Antiquarhk ticlskrift för
Suerige, del 14, nr l.

on (Jppsuenska målarskolor på 1400-talet, 1933.
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hämtade ur hans rundskrivelse Med dju-
paste smärta (1/3 1937) om den katolska
kyrkans läge i Tyskland!

Det andra budet: >>Du skall icke
missbruka Herrens, din Guds, namn! stäl-
ler det offentliga livet förmedelst eden un-
der Guds uppsikt och beskydd och hindrar
strävandet att bannlysa religionen från det
offentliga livet. Religionen är sennerligen
icke en privatsak, bestämd blott for hjär-
tats väl låsta kammare, utan den mest of-
fentliga storhet, som finnes, emedan dess

sanning, sedlighet och nåd förpliktar alla.
Människan får icke vara en kristen blott i
sitt hjärtas tysta inre, men uråt en hedning,
blott katolik mellan sitt hems fyra våggrt,
men gudlös på arbetsplatsen. Den offentliga
rätten, som pålägger faneden, ämbets-
mannaeden och eden på författningen, där
Herren Gud åter och åter igen i den hög-
tidligaste form åkallas som vittne och bor-
gesman, får icke på samma gång förneka
Guds rättigheter i samfundslivet genom att
proklamera religionen som en privatsak, vil-
ken till intet föiplikcar.>>

Det rredje budet: >>Tänk på att
du helgar vilodagen! sanktionerar pliLten
att helga Herrens dag, och därmed också

människans rätt till sin söndag, så att hon
tillsammans med de andra kan ge Gud äran
och lyfta sin själ till det eviga. Det är icke
sant, att arbetet redan i sig självt är guds-
tjänst. Människan, folket, världen åro yt-
terst till för Gud, och om Gud än givit
dem jorden till att härska över den (1 Mos.
l: 26), sit har Han dock större glädje över
människans hjärta, som slår Honom upp-
riktigt och glödande till mötes i tro, hopp,
kärlek och gudsfruktan, än över allt som

människans hand skapar och förvärvar.
Visst har också detta sin betydelse och sitt
berättigande, men det får icke tränga un-
dan den uttryckliga och högtidliga guds-
dyrkan, utan det måste vara denna under-
ordnat och sytta pä den. Därför får hos

intet folk och under intet tidsskede sön-

i
I

t
t

KATOLSKA PE,RSPEKTIV.

Ett frimodigt herdabrev.

Schueizeriscbe Kirchenzeitung Q9a4,
nr 19) publicerar de tyska biskoparnas ge-

mensamma herdabrev från oktoblr förra
året. Brevet vittnar om de katolska bis-
koparnas bestämda och värdiga hållning
gentemot den totalistiskr staten. Det in-
skärper Guds tio bud, som givits till försvar
för Guds och människornas rättigheter,

Vad f orsta budet beträffar: >Du
skall icke hava främmande gudar jämte

mig>>, heter det bl. a.: >Främmande gudar,
därmed menas icke blott naturfolkens
grova, handgjorda avgudar, utan också de

fina avgudar, som kulturmänniskorna, ut-
tråkade på sanningen, skapa sig med sin
fantasi. Dessa vantrons och önsketänkan-
dets foster kalla de då 'det gudomliga', för
att slippa tron på en personlig Gud, men
ändä bevara ett sken rav religiositet. 'Vår
Gud', säger den Helige Fadern Pius XI, 'är
den personlige, övermänsklige, allsmäktige,
oändligt fullkomlige Guden, en i Personer-
nas trefald, trepersonlig i enheten av sitt
gudomliga väsen, Skaparen av allt skapat,
Herren och världshistoriens siste fulländare,
som icke tål eller kan tåla några gudar
jämte sig.' Denne Gud har avslöjat de
gamla hednagudarna. Intet folk får våga
försöka att sätta dem i nya, förfinade for-
mer på tronen igen. Intet folk får göra sig

självt till avgud, som om dess egen vilja och
icke Guds vilja vore all sedlighets och all
rätts källa. Åter säger den Helige Fadern
Pius XI: 'Endast ytligt andat kunna hem-
falla åt irrläran att tala om en nationell
Gud, om en nationell religion och kunna
företagt det misslyckade försöket 

^ttfängsla Gud inom ett enda folks gränser
eller binda Honom vid den enstaka rasens,

på blodsgemenskap grundade enhet, Gud,
all världens Skapare, alla folks Konung och
Lagstiftare, inför vars storhet nationerna
äro små som droppar i vattenämbaret (Is.

40:11).'> 
- 

Desse ord av Pius XI äro

7* - +ts8z 99
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dagen göras principiellt och allmänt till
vardag. Därför får i synnerhet den upp-
växande ungdomen icke tagas i anspråk för
andra ting på så sätt, att det icke mer
finns plats för ett andäktigt deltagande i
söndagsgudstjänsten och för odlandet av ett
äkta kristet familjeliv. Därför får heller
icke vad de vuxna beträffar Guds tjänst
utan nöd undanträngas av rent jordisk slav-

tjänst. Också för folkgemenskapen gäller

SLriftens ord: 'Om Herren icke bygger hu-
set, så arbeta de fåfängt, som bygga därpå'
(Ps. 127: l).>>

Det f 1ärde budet: >Duskallhedra
din fader och din moder! predikar san-

ningen att föräldrarna inför Gud äga den

första och heligaste rätten till sina barn och

deras lydnad i a.lla, fr\got, som beröra upp-
fostran och den husliga ordningen, emedan

det är deras främsta och oryggliga plikt in-
för Gud och sitt samvete att fostra barnen

för Flonom och för livet. Men detta be-

tyder att ingen får inskränka, hindra' än

mindre helt åsidosätta dem i uppfyllandet
av denna sin plikt, i utövandet av denna sin

inför Gud ansvariga auktoritet. Den stat-
liga ungdomsfostran får ej götr föräldrar-
nas auktoritet avbräck, den får icke komma

i konflikt med föräldrarnas inför Gud an-

svariga samvete, i det att den i skolor och

läger vänder barnens hjärtan bort ifrån fä-
derna (Luk. 1:17) genom ett okristet in-
flytande på trons och sedernas område.>

Med åberopande av Rom. 13: t hävda

biskoparna vidare, att också statens myn-
dighet är av Gud. Men >>en överhet som

blott skulle lita på sin yttre makt, skulle

därmed avsäga sig den auktoritet den äger

av Guds nåde, d, v. s. en befälsmakt, som

icke blott binder kropparnx utan även sam-

vetet. Men en överhet, som vill vare en

auktoritet av Guds nåde, måste då också

rätta sina lagar och befallningar efter Guds

vilja; den får varken sätta sin egen vilja
upp mot Guds vilja eller överspänna sin

makt därhän, att den enskildes av Gud ga-

ranterade privata rättigheter eller familjens
och Kyrkans likaså i Gud förankrade auk-
toritet förkvävas. Den Helige Fadern gav
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i sitt jultal 1942 nttryck för denne san-

ning: 'I sina sista, djupaste, elementära
grundformer är samfundslivets rättsord-
ning undandragen mänskligt tillgrepp. Man
kan förneka den, negligera, ringakta, såra

den, men aldrig kan man avskaffa den med
laga kraft ... Mä också det historiska läget
förändras och gå till nya skeden, syftet av

allt samfundsLv förblir dock oförändrat
detsamma, med samma heliga förpliktelse:
utvecklingen av de personliga värden män-
niskan äger som Guds avbild.' Den Helige
Fadern ser vägen till botandet av den

mänskliga samfundsordningen däri'xtt
medvetandet åter väckes om en rättsord-
ning, som beror på Guds högsta herradöme

och är undandragen allt mänskligt god-
tycke, en rättsordning som håller sin skyd-
dande hand över de omistliga mänskliga
rättigheterna och undandrager dem allt till-
grepp från varje mänsklig makts sida. På

den av Gud givna rättsordningen baseras

också människans ovillkorliga anspråk på

rättssäkerhet och därmed också en noga be-

stämd rättssfär, som är skyddad mot allt
godtyckligt övergrepp.'>>

Dec f emte budet: >Du skall icke
dräpa! undandrager människans liv och lem
godtyckligr våld. Därför får ingen jordisk

makt godtyckligt ingripa i rätten över liv
och död och skada eller förinta en oskyldig
människas liv. . . Väl bär överheten svär-
det, för att som Guds tiänare, såsom apos-

teln säger, straffa svåra förbrytelser och för
att med vapenmakt avvärja orättvisa an-
grepp på fosterlandet. Men annars gäller
för den lika som för varje privatperson bu-
det: Du skall icke dräpa! du får icke skada

eller förinta en oskyldig människas liv och
lem. Grunden härför anföres av den FIe-
lige Fadern Pius XI: 'överheten har ingen
direkt makt över undersåtarnas kroppsliga
organ. Där ingen skuld och därmed heller
icke någon anledning till kroppslig bestraff-
ning föreligger, är ingen kroppslig åverkan
tillåten, varken av eugenistiska eller andra

orsaker' (rundskrivelsen Det kristna äkten-
skaPet t'/'" 1930). Dödandet av en person-

lig oskyldig är omoraliskt i sig självt, också
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om det skulle 3ke under förevändning av
det allmänna bästas intressen, som t. ex. dö-
dandet av oskyldiga och försvarslösa sinnes-

sjuka, av dödligt sårade, av ärftligt belas-

tade och livsodugliga nyfödda, av oskyldig
gisslan och avväpnade krigs{ångar. Också
överheten kan och får blott straffa med dö-
den förbrytelser som förtjäna döden.>

Det sjätte och nionde budet:
>>Du skall icke begå äktenskapsbrott, du
skall icke begära din nästas hustru! skola
skydda det mänskliga samlivet, som i det
moraliskt ordnade och religiöst. helgade äk-
tenskapet har sin urcell, f& vzrje oordning
och fara. Detta dubbla bud är en livets
lag, emedan det avvärjer de synder och
farsoter, som tära på ett folks livskraft och
förgifta dess liv redan i grodden. Det är en
frihetens lag, emedan det säkrar andens
herradöme över det pockande driftlivet, det
sedliga ansvarets herravälde över den tygel-
lösa lidelsens samvetslöshet. Det är en tro-
hetens lag, emedan det förpliktar till kysk-
het före och inom.äktenskapet, bygger en
skyddande vall kring den levande källan
för folkets kraft och hälsa. Det sjätte bu-
det skyddar även de kommande släktled,
som enligt Guds vilja äro förutbestämda
för livet, genom att förbluda allt missbruk
av den äktenskapliga rättigheten. I sanning,
om det sjätte budet icke skulle finnas till,
skulle redan folkets liv och hälsa kräva
dess införande. Såsom ett träds välmåga
och fruktbarher beror på rotens saft och
kraft, så beror ett folks hälsa och fruktbar-
het på äktenskapets sedliga hälsa och ren-
het. 'Om roten är helig, så äro ock gre-
narna heliga' (Rom. 1l: 16), säger S:t
Paulus, Vad skulle bli av äktenskapet och
familjen, om icke vår heliga katolska Kyrkr
med obönhörlig beslutsamhet försvarade äk-
tenskapets oupplöslighet, om hon icke klart
och entydigt utan allt bemantlande kallade
äktenskapsbrotr för äkrenskapsbrott, om
hon icke skoningslöst fördömde äktenska-
pets missbruk, om hon icke skulle hålla den
vigda skölden över det sjätte budet: Du
skall icke begå äktenskapsbrott? Vi upp-
repa här med allt eftertryck der, som de
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tyska biskoparnas gemensamma herdabrev
av den 20 augusti 1913 fastslagit: 'Ingen
nöd kan vara så tryckande, ingen begärel-
sens makt så tvingande att därigenom åsido-

sättandet av den naturliga, gudomliga sede-
lagen kundc rättfärdigas.'

Varje äktenskap, också det som ingås av

två partner av olika ras (die sogenannre

rassische Mischehe), äger, så snart och i den
mån det har giltigt iirgåtts enligt Guds och
Kyrkans lag, det fulla anspråket på det
sjätte budets gudomliga skydd och på de
välsignelser som där garanteras: enhet, he-
Iighet och oupplöslighet, likaså på sin na-
turliga fruLt: sin avkomma. Om varje gil-
tigt kristet äktenskap gäller Herrens bud:
'Vad Gud har sammanfogat, der må män-
niskan icke åtskilja' (Matt. 19:6). Dess-

utom säger aposteln Paulus: 'Alla ären I
Guds barn genom tron, i Kristus Jesus; ty I
alla, som haven blivit döpta till Kristus, ha-
ven iklätt eder Kristus' (Gal. 3: 26 fr.).
Mänskliga lagar kunna icke sätta Guds lag
ur kraft.>>

Det sjunde och tionde budet:
>Du skall icke stjäla, du skall icke begära
din nästas ägodelar! glrantera människans
rätt till sin egendom . . . Människans vär-
dighet som person kräver den personliga
rätten att nyttja denna världens goda som
en normal och naturenlig grundval för li-
vec. Därav följer den principiella fordran
att så långt som möjligt alla skola äga
privategendom. Den positiva rättens be-
stämmelser för att reglera privategendomen
må växla och medge ett mer eller mindre
bundet nyttjande, men om de vilja fylla
sin fredsmission i samhällets tjänst, måste

de förhindra att den arbetande människan,
den nuvarande och blivande famil.y'efadern,

hemfaller åt ett ekonomiskt beroende som
är oförenligt med hans rättigheter som per-
sonlighet.>

Det åttonde budet: >>Du skall
icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa!
vill eftertryckligt skydda livets ideella
grundval och andliga atmosfär: heder, san-
ning, förtroende. Ett samhälle, som in-
skränker sig till att blott skydda sina med-
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borgares fysiska och materiella bästa, men
lämnar vind f& v|g sina medborgares

ideella rättigheter pL sin heder och sitt
goda namn, på tro och förtroende, på san-

ning och ärlighet, skulle försumma och
förneka sin väsentliga uppgift att skydda

och försvara rätten. Lögnen, av vem den

än må utgå, förstör tro och förtroende
bland människorna och undergräver på så

sätt ordningen i det mänskliga samhället.>>

>>Det nionde och tionde budet
förankrar alla bud i samvetet, i hjärtats
inre, som prövas av Guds allseende öga,

Dessa bud förbjuda icke blott det i det
yttre framträdande syndiga ordet och ver-
ket, utan också det inre onda sinnelaget och
uppsåtet. De inskärpa i samvetet sanningen

att själens kultur är siälen i all kultur, att
för den skull en folkkultur som förklarar
tankarna för tullfria och blott frS.gar efter
det yttre förhållandet, är icke mer än den

vita färgen på vitmenade gravar.
Det som S:t Augustinus skrev vid folk-

vandringens tid, gäller ännu i dag: 'Dåliga
tider, besvärliga tider, så klaga män-
niskorna. Låt oss leva rätt, och tiderna äro
goda; dåliga äro varken himmelen eller jor-
den eller havet och det som i dem är:
fiskar, fåglar, växter. Allt detta är gott,
men dåliga människor göra världen dålig'
(Sermo 80: 8). Tiderna bli bättre, om
människorna bli bättre, om de rätta sitt
samvete och sitt liv efter de tio budorden.>>

>Allt det vi med åberopande av Guds tio
bud fordra>>, avsluta biskoparna sina för-
maningar, >>avser att Guds rättigheter och
de i dem förankrade mänskliga rättigheterna
iakttagas i folkens liv. Därmed uppfylla vi
vår apostoliska ämbetsplikt, för vilken vi en

gång måste avlägga räkenskap inför Guds

domstol, för vilken vi också känna oss an-
svariga gentemot vårt folk. Om vi skulle

underlåta detta, skulle vi icke motsvara det,
som vid vår biskopsvigning förelagts oss

som vårt ämbetes mening och uppgift: 'Bis-
kopen skall älska sanningen och aldrig
lämna den, varken för hot eller beröm. Han
skall icke göra ljus till mörker och mörker
till ljus; icke skall han kalla det goda ont
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och det onda gott.' Och när vi togo vår
biskopsstol i besittning sades oss: 'Fast skall
vara din hand och utsträckt din högra arm;
rätt och rättvisa skola vara din trons stöd.'
Därför försvara vi med särskilt eftertryck
alla dem, som icke själva kunna försvara
sina rättighete r: ungdomen med sitt an-
språk på religiös uppfostran; de oskyldigt
häktade och förtryckta, också dem som icke
hora till vårt folk och vårt blod, de eva-
kuerade och förflyttade, de fångna och de

främmande arbetarna med sin rätt till mo-
raliskt skydd och andlig vård.>>

Sankt Knuds Skole gennem 75 Aar.

Der 12 jawari 1944 kunde den katolska
högre skolan för gossar i Köpenhamn, Sankt
Knuds Skole, fka 75-Ltsdtgen av sin grund-
läggning. Evenemanget celebrerades bl. a.

också genom en vacker festskrift med ovan
nämnda titel (Bernhard Hansens Bog-
trykkeri, Köpenhamn 1944), innehållande
flera läsvärda artiklar och många bilder,
som belysa skolans utveckling och arbete.
Inledningen är skriven av skolans nuva-
rande rektor P. H. Kossmann, som kort ka-
rakteriserar skolans särart och betydelse:

>>Ikke lenge efter at Sankc Knuds Skole
havde fejret I0-Aarsjubileet i 1919,
lukkede Sankt Andreas Kollegiet i Ordrup
sine Porte for stedse. Foran St. Andreas-
kirken rejste de gamle Elever en Mindesten,
hvorpaa de udtrykte deres Haab om, at
Kollegiet vilde genopstaa. Dette Haab er
indtil nu ikke gaaet i Opfyldelse.

Sankt Knuds Skole, der nu fyldet 75

Aar, var indtil {or fz,t Aar siden, da Sankt
Anne Skole paa Amager fik Eksamensret
som Mellemskole, den eneste hpjere katolske

Drengeskole her i Landet og er stadig ene

om ,t f4re op til Realeksamen.

75 Arr er omend ikke en atva,rdig sal
dog en pan Alder for en Privatskole. Hvis
Sankt I(nuds Skole ikke var andet, hvis den

stod paa lige Fod med Landets andre Pri-
vatskoler, vilde den med sine 7i Aar kunne
havde sig blandt de mange Skoler, der

skylder privat Initiativ i forrige Aar-
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hundrede deres Tilblivelse. Men SanLt
Knuds Skole er nu noget for sig selv. Ikke
saadan at forstaa, at den falder helt uden
for de for danske Skoler afstukne Ram-
mer. For saa vidt den er en under offent-
lig Kontrol staaende Eksamensskole, er IJn-
dervisningen og dens Maal stort set det

samme som paa lignende Skoler. Det srr-
egne ligger i, at den er en katolsk Skole.

Den blev grundlagt af en Prest, efter at
indgaaende Drpf telser med den kirkelige
Myndighed havde fundet Sted, og altid har
dens Bestyrere sammen med Stprstedelen
av Larerne varet Prester. Da der paa den

anden Side ogsaa altid fandtes Legfolk,
som helt gik op i Skolens Aand og Ar-
bejde, kunde det dog undgaas, at den ude-
lukkende blev en ?rrsteskole'. Den har
lige fra fprste Frrd staaet i Kirkens Tje-
neste. Pralitiske Hensyn hrr fgrt med sig,

at Skolen nu ejes af Sankt Knuds Sciftelse,
og det betyder ganske konkret, at den er
en Jesuiterskole. Men det maa ikke glem-
mes, at den blev grundlagt af en Verdens-
presr, der samtidig var en dygtig Skole-
mand, med det Formaal at give de katolske

Drenge Lejlighed til at lrre lidt mere, end

Almueskolen kunde byde dem. Vel var og

er Sankt Knuds Skole en Betalningsskole,
men den har aldrig i de 7J Aar givet Over-
skud, og den har heller aldrig lukket sine

Porte for den dygtige, fremadstrebende,
men pekuniart ringere stillede Dreng. Man
kan derfor med Rette havde, at den sam-
men med de andre katolske Skoler har gjort
Kirkens Arbejde paa et saare vigtigt Om-
raade, Ungdommens Opdragelse og Under-
visning. Her har de katolske Foraldre et

Sted, hvor de kan faa deres Bprn opdraget
i den Atmosfzre, der bedst svarer til
Fljemmcts religipse Indstilling. At tilligc
saa mange ikke-katolske Foraldre har be-

troet deres Bprn til os, er kun et Bevis paa,

at Skolen sgges ledet i sand kristen Aand,
uden at noget Barns Samvittighed lider
Overlast. Naar man staar midt i Arbejdet,
og Blikket hammes af de Vanskeligheder,

der taarner sig op, kunde man fristes til at
sp/rge, om Resultaterne svarer til An-
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strengelserne. Men spprger man de gamle

Elever, der nu er blevet Mend, om de Korn,
der blev nedlagt i deres Sjele, har baaret

Ftugt, fnr man i langt de fleste Tilfalde
et frejdigt Ja. Arbejdet har ikke veret
{orgaves.

Man kunde formode, at en Skole, der
fylder 75 Aar, er fuldvoksen. Desverre

'kan man ikke sige det om Sankt Knuds
Skole. Hvis der fandtes et katolsk Gym-
nasiunr i Danmark, kunde Sankt Knuds
Skole roligt lade alle Ambitioner fare. Men
som Forholdene nu ligger, sender Skolen
sine Elever bort, naar de mest tte,flger trl
Vejledning og Stptte, hvad i 6vrigt gelder
alle katolske Skoler her i Landet. Mellem-
skolens Elever er til syvende og sidst endnu
Bprn, hvorimod Gymnasieelever er vordende
Mrnd; men for dem kan vi intet gOre,

bortset fra enkelte Religionstimer, der gives
privat; og dog er det dem, der skal vrre
Fprere for den kommende katolske Genera-
tion.

Da Andreakollegiet lukkede, blev det
dybt beklaget af alle dets Elever, gamle og
unge, af Kirkens ledende Mand, Biskop von
Euch, og overhovedet af alle, der vidste,
hvad et Gymnasium kunde betyde for Kir-
kens Stilling her i Landet. Siden den Tid
har den katolske Offentlighed icke beskef-
tiget sig meget med Tanken om at oprette
et Gymnasium, der kunde tage det af-
brudte Arbejde op, selv om man maatte
give Afkald paa at vekke de gamle Tradi-
tioner til Live.

Det sker ikke saa sjeldent, att man som

Bestyrer bliver spurgt: Hvornaar opretter
De et Gymnasium? Splrgsmaalene stammer
dels fra Foreldre, der indmelder deres BOrn,

dels fra de Elever, som efter endt Mellem-
skoleeksamen skal forlade Skolen for andet-
steds at tage Studentereksamen. I{en det
kan ogsaa hende, at Skolefolk, der har
kendt og vrrdsat Andreaskollegiet, interes-
serer sig for Problemet,

Paa nuverende Tidspunkt er det umuligt
at give ct Svar. Meningen med disse Linier
er kun at minde om, at Tanken om et ka-
tolsk Gymnasium ikke maa. dg. Det er ikke

L
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nok, at Enkeltmand husker det. En Opgave

af saa stort Format og saa vidtrakkende
Betydning maa tages op og lpses i Felles-
skab af hele den katolske Menished. Hvis
en Skole maa Onske sig selv noget, nåar

den fejrer et Jubileum, saa lad det v&re, tt
den maa vokse sig stor og sterk, saa den

engang kan fpre sine Elever op til Studen-

tereksamen. Gid det maatte ske, inden den

runder de hundrede Aar.>>

Fem års verksamhet för katolska
flyktingar i Sverige.

Den 23 mars 1939 voro några personer

kallade till H. H. Biskop J. E. Möller. Syf-
tet med sammankomsten var att diskutera
möjligheterna att hjälpa de katolska flyk-
tingar, som i stigande äntal inkommo i lan-
det. Resultatet av överläggningarna blev
att H jälfkomnittön f ör katolska f lyk-
tingar i Suerige bildades. 

- 
Föga anade

man då, att denna kommitt€ skulle bliva så

långlivad, som blivit fallet, och att den

skulle komma att förmedla så många un-
derstöd från frikostiga givare till tack-
samma flyktingar. Ekonomien har ej heller
alltid varit så god och flera gånger har led-
ningen varit nära att med en förtvivlad
suck förklara sig oförmögen att fortsätta
verksamheten,

Katolska flyktingskommittdn anslöt sig i
juni 7939 till Stockbolms centralkomnittö
far flykt;ngsbjälp. Denna kommittd, som

bildades i november 1937, utgör en sam-

manslutning av i Stockholm verksamma
flyktingskomittier och har till uppgift att
verka för samarbete mellan de olika hjälp-
kommittier samt att vara organ för gemen-

samma framställningar till myndigheterna,
vädjanden till allmänheten m. m. Anslut-
ningen till denna centralkommitt6 blev av

stort värde för oss, då det därigenom blev
lättare att genast avgöra till vilken kate-
gori en nykommen flykting var att hän-
föra. Nu blev det nämligen möjiigt att ge-

nom centralkommittdns register få reda på

om någon redan anmält sig hos irågot av

de andra religionssamfunden som hjälp-

104

perspektiu

behövande medlem av detsamma. Den 1 no-
vember 1939 tillsatte Stockholms central-
kommittd en kurator för flyktingsverk-
samheten med uppgift ätt vuru de olika
kommittderna till hjälp i deras arbete och i
övrigt bistå hjälpsökande flyktingar.

l9)9 irs riksdag beviljade ett anslag på

t00,000 kronor till flyktingshjälp. I maj
samma år tillsattes av Kungl. Maj:t den
halvstatliga Närnndcn f ör Statens ffuk-
tingshjälp, Denna nämnds huvudsakligaste
uppgift var att på ansökningar från de

olika flyktingskomitt€erna lämna dessa

visst statligt bidrag till deras verksamhet.
Detta skedde i form av ersättning för av de

skilda kommittderna utbetalade understöden
åt flyktingar, varvid katolska flykrings-
kommittdn erhöll cirka 30 /e av utberalade
understöd. Nämnden för Statens flyktings-
hjälp gav vidare viss ersättning för lämnade
resebidrag, något som huvudsakligen ägde

betydelse före U. S. A:s inträde i kriget.
Strävandena att erhålla inresetillstånd till
U. S. A. eller till någon av de sydameri-
kanska staterna medförde ofta en omfat-
tande korrespondens med olika myndigheter
och kommittder bl. a. med lnternational
Catholic Ofice f or Refugee Affairs i New
York, vars namn senare ändrades till T be

Catholic Cornmittee for Refugees. Nämn-
den för Statens flyktingshjälp lämnade
även bidrag till flyktingars yrkesutbildning
och omskolning i nya yrken t. ex. till en

kurs för metallarbetare och till en hem-
hjälpsskola för kvinnliga flyktingar.

Den 1 oktober övertogs den av Nämnden
för Statens flyktingshiälp påbörjade verk-
samheten zv Statens flykti.ngsnämnd, som
sorterar under Kungl. Socialstyrelsen. Från
denna nämnd erhåller katolska flyktings-
kommitt6n ersättning med 40 /6 ä utbeta-
lade understöd.

Enbart dessa procentuella statsbidrag
kunna emellertid ej fylla katolska kommit-
tdns behov. Utan direkta bidrag skulle ju
behållningen stadigt sjunka. Sådana bidrag
ha ej heller saknats. Det finns givare som

lämna frikostiga månatliga bidrag och
andra som anonymt men regelbundet sända
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större eller mindre beloirp, Några flyk-
tingar, som efter sin ankomst hit till landet
till att börja med fingo någon hjElp av

kommirtdn, ha, så snart de fått någon're-
gelbunden arbetsinkomst, lämnat en del
därav till kommittdn som återbetalning oih
hjälp åt sina nödlidandc medbröder.

Från den Helige Fadern ha vi tre gånger

mottagit större belopp. Koilekt har upp-
tagirs i landets katolska kyrkor i juni 1939

och november 1940, varvid influtit första
gången omkring 400 kronor och andra
gången omkring 1,200 kronor.

Två basarer ha anordnats, i december
1940 och i april 1943. Att ordna en basar

är under normala tider inte någon lätt sak,

ännu mindre under nuvarande krigs- och
restriktionstider, Välvilliga krafter ur hu-
vudstadens katolska församlingar och för-
eningar tillsammans med medlemmar av
diplomatiska kåren lyckades emellertid båda
gångerna genom energiskt och målmedvetet
arbete, stor uppofiring av tid och krafter
och skänkande av många värdefulla gåvor

samla avsevärda belopp. I semband med
sista basaren gavs även en konsert, vid vil-
ken fy:.a av våra bästa konstnärer helt
generöst ställde sin konst i den goda sakens

tjänst. Basarerna inbragte i runt tal, den

fötrr 3,700 kronor, den senare 4,780 kro-
nor.

Förutom enskilda givare av kontant-
bidrag, ha många krafter varit i verksam-
het för att på olika sätt skaffa pengar för
kommittdns arbete. Det har också varit av
nöden, ty de som behövde hjälp under dessa

fem år, voro många. Några flyktingar ha
som redan anmärkts fått hjälp att lämnt
Sverige innan gränserna ännu voro helt
spärrade, andra ha skaffat sig platser inom
landet, men de allra flesta ha varit helt
hänvisade till andras hjalp. Ofta ha de, ef-
ter att ha levat ett helt liv under fram-
gångstikt och träget arbete, måst brådstör-
tat lämna sitt land och kommit hit med
två tomma händer. Att då starta på nytt
är ej lätt med hänsyn till de gränser våra
lagbestämmelser om arbetstillstånd upp-
draga, så att det kanske ej alls är möjligt
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att här ägna sig åt den verksamhet, man
tidigare försörjt sig på. Att i en sådan si-
tuation undgå att bliva bitter, är ej så lätc,
särskilt vid mera framskriden ålder. I flera
fall ha hela familjer kommit in i landet.

. Särskilt sjukdom, undernäring och över-
ansträngning ha satt sina spår på flyk-
tingarna. I en del fall har emellertid kost-
nadsfritt vård kunnat lämnas på Serafimer-
lasarettet, där de katolska församlingarna
föfioga över några frisängar. Några barn
ha även kunnat beredas plats i katolska
barnhem längre eller kortare tid.

Även de flyktingar, som vistats i de olika
utlänningsförläggningarna, Kalmar, Falun,
Långmora etc., ha vi sökt hjälpa med kon-
tanter och kläder och i mån av tillgång
även med böcker och tidskrifter. Genom
hänvändelse till myndigheterna ha några

^v 
vära präster fått tillstånd att mer eller

mindre regelbundet besöka de större för-
läggningarna f& ett där utöva själavård.

Antalet understödstagare har naturligtvis
växlat, men under år 1940 var det 88 fall,
dfuav 74 ensamstående och 14 familjer, och
detta kan nog anses representera de senaste

årens genomsnittliga antal. Bland flyk-
tingarna märkes huvudsakligen tyskar och
österrikare, men även norrmän, danskar,
fransmän, belgier, polacker, ungrare, span-
jorer, italienare, litauer, lettländare, en
jugoslav och en perser. Hit kan också räk-
nas en del personer, vilka ej direkr flytt
från sitt land, men vilka från skilda håll
kommit till Sverige och av olika anled-
ningar ännu ej kunnat återvända till sitt
hemland.

Vi som hittills förskonats från att in-
dragas i den pågående blodiga kraftmät-
ningen, ha här ett utmärkt tillfälle, må-
hända ej tillräckligt tillvtataget, atr hjälpa
medbröder i nöd. Kanske kunna vi i någon
mån, genom att generöst öppna vårt land
och våra hjärtan för dessa vinddrivna tros-
fränder, medverka till det uppbyggande av
goda relationer stater och folk emellan, som
vi få hoppas tar ny och stark fart omedel-
bart efter fredsslutet.

H.-H. aon Essen.
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HJÄLPKOMMITTEN FÖR KATOLSKA FLYKTINGAR
I SVERIGE.

Årsberättelser

för tiden 23 mars 1939-78 mars 19210.

Gåvor, kollekter m. m.
Bidrag från Statens hjälpfond ...
Porto .

Bidrag till resor . .

Understöd (mat, hyresbidrag, läkare m. m,)
Underskott för 1939/40

Ink.
5,912: 80

3,381: - l07z -3,140:-
6,1622 30

311: J0

Summa kr, 9,609: 30 9,6091 30

utg'

för tiden 18 mars 1940-22 rnars 1941.

Gåvor, basar m. m.
Bidrag från Statens
Från Vatikanen . .

hjälpfond

Återbetalt
Porto
Bidrag till resor

Understöd (mat, hyresbidrag m. m.)
Underskott frän 1939 /40
Underskott för 7940/41

Gåvor, bridgeafton m. m. . .

Bidrag från Statens h.jälpfond
Porto .

Bidrag till resor . .

Understöd
Till Lindhagen-fonden . .

Underskott fån 1940/41

överskott f.& l94l-42

106

Ink. Utg.
11,628: f 5

6,060: -J00: -400: - 26: -
1,726t -

76,812: 05

3l l: l0
287: -

Summa kr, 18,87i: li 18,87J:55

för tiden 23 mars 7941-24 mars 7942.

utg.

30: -1,250r -ll,482z 40
2J: -287: -

1,283t -

Ink.
1,310: -9,007:.40

I

l

Summa kr. 14,3572 40 14,317:40
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för tiden 2i mars 1942-2t rna,rs 1943.

Gåvor m. m.
Från den Helige Fadern
Bidrag från Statens h.jälpfond
Räntor
Återbetalt
Porto .

Bidrag till resor . .

Understöd (mat, hyra, läkare m. m.) . . .

överskott fån l94l/42
överskotr f.& 1942/43

Gåvor, basar m, m. . .

Från den Helige Fadern
Från Statens hjälpfond
Räntor
Återbetalt
Understöd (mat, hyra, läkare m. m.) . . .

Omkostnader vid basaren

Bidrag till själavårdsresor
Porto .

överskott frå;n 1942/43
Underskott f& 1943/44

Ink. Utg.
2,504:28
6,270: -7,075:40

47t J7
9il. - lf:-

3J0: -15,270| 25

1,283: -
7,6402 *

Summa kr, t7 ,27 5 : 2J 77,27 5 z 2J

för tiden 24 mars l94t-23 mars 1944.

Ink.
8,744: 66
2,100: -6,222: -

372 14

1J0:20

Utg.

18,77 5 : -
243:. -l0: '-

16z _
1,6402 -190: -

Summa kr. 19,084: 
- 

19,0842 -

Satnmandrag.

l:sta räkenskapsåret . .

2:dtr >)

3:dje >

4:de ))

5 ite )>

Summa kr.

Kassabrist den 2l mars 1944t 190: -

Ink.
9,297: 80

18,J88: fl
74,3 57: 40
1J,992: 2J

17,254| -

utg.
9,609: 30

78,5 64: 0J

12,787:40
15,6)l:25
19,084| -75,490:- 75,680: -
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LITTERATUR.
Arnold Ljungdal: Nibi-

lismens f ilosof i. Steinsviks förlag,
Sthlm 1943.

Det har blivit modernt med slagordet
>nihilism>. I en 1942 utgiven essäsamling,

>Den europeiska nihilismen>, anknöt för-
fattaren, Gunnar Brandell, till vissa tanke-
gångar hos Nietzsche. De rent litterära
synpunkterna vt oftt uppslagsrika, men
det brast märkbart i den filosofiska ana-
lysen. Det tycks överhuvud taget vara
ovanligt, inte minst i Sverige, att en lit-
teratur- eller kulturkritiker gör sig det be-

sväret att på allvar penetrera en filosofisk
tankegång. Essäistiken lämnar stort sväng-
rum åt allsköns kvasifilosofi.

Ljungdal skärskådar nihilismens problem
ur den rent filosofiska synvinkeln, d. v. s.

han utgår inte från nihilismen i största all-
mänhet, utan anknyter till detta problem
via kritiken av uppsalafilosofin. Det vore
orätt att helt enkelt placera Ljungdal
bland kvasifilosoferna. Det han saknar, är
inte så mycket förmågan att tränga in i
denna riktnings sannerligen mycket subtila
tankegångar .- han lämnar prov på en del
mycket intressenta och självständiga syn-
punkter i sin kritik av begreppsanalysen 

-bristen ligger hos honom snarare däri att
han utgår från ett visst slags dogmatisk
filosofi, den marxistiska materialismen, var-
vid man dock i detta fall inte bör tolha
begreppet >materialism> alltför ensidigt och
grovhugget. Den kanske allvarligaste in-
vändningen jag skulle vilja rikta mot för-
fattrren är att han snuddar vid tanke-
gångarna och sedan inte genomför upp-
slagen konsekvent. Detta kan ju i någon
mån förklaras av skriftens knappt tilltagna
omfång 

- 
112 sidor 

- 
men när förfat-

taren på etc ställe talar om >logisk verk-
samhet> eller när han några rader längre
ner talar om elementära begrepp som ligger
i språkets egen struktur och som skall vara
konstruktiva för vårt tänkande, blir man
något fundersam. Vad menar Ljungdal här
med >elementära begrepp>? Utgår han från
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de empiriskt givna grammatiska kateBo-
rierna, torde han nog fara vill. Eller vill
författaren ha dessa begrepp tolkade i över-
ensstämmelse med Carnaps >logiska syn-
tax>? Men det verkar inte så.

På.tal om Hägerströms praktisLa filosofi
säger Ljungdal följande: >Om Hägerström
hade rätt i sh tes, så skulle i själva verket
alla andra utsagor än rena påståenden

framstå som obegripliga för medvetandet.
Vi skulle inte kunna förstå en till oss rik-
tad uppmaning. Vi skulle inte kunna rätta
oss efter en tillsägelse eller en befallning
som vi fått. Men erfarenheten lär oss något
annat på den punkten. Den visar oss en hel
rad uppsatser av utpräglat 'imperativ' ka-
raktär vars innebörd utan vidare är klar.>>

För det första: vad menas med >begriplig>>,

resp. >>obegriplig> för medvetandet? Kan
inte ett omdöme, som är ett skenomdöme
och således inte ger uttryck åt ett entydigt
sakförhållande, för >medvetandet> ha en

viss >>betydelse>>? Måste en befallning bara
därför att den kan åtlydas och i realiteten
även åtlydes, vara logiskt hållbar?
Snuddar förf. inte här vid ett pragmariskt
betraktelsesätt ?

På tal om kausalbegreppet kommer för-
fattaren in på. relationsbegreppet, som väl
måste anses vara ett av filosofins mest
centrala problem. Jag antar att Ljungdal
läsc Oxenstiernas klara framställning av

kausalitetsbegreppets vanskligheter i Ver-
dandiskri{ten >>Viljans frihet>. Men tyvärr
har han i så fall inte tagit ailtför starkt
intryck av den ytterliga återhållsamhet i
formuleringen som präglar Oxenstiernas
framställning. Om det är så att ett be-
grepp bereder stora svårigheter, måste dessa

svårigheter då till varje pris övervinnas med
den motiveringen att begreppet i [räga har
stor praktisk betydelse? Och detta på be-
kostnad av logiken?

Jag har endast gjort nägre fi randan-
märkningar till denna uppslagsrika skrift.
Det skulle vara intressant att se ett av

uppsalafilosofins grundproblem, t. ex. läran
om omdömet eller kausaliteten, utförligare
behandlat av Ljungdal, t. ex. i >Theoria>.

Olof o. Meyburg.
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