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SEDÄN SIST

Credo börjar sin fyrtionde årgång

med detta häfte. Stora förändringar har skett i världen sedan starten år
1920, men tidskriften har i det väsentliga 

- 
både vad inriktningen och

innehållet beträffar 
- 

f0rblivit densamma. Det är nu en gäng Credos
speciella uppgift bland liknande tidskrifter i Sverige att vittna om inte
en steril konservatism eller en naiv restaurationsiver med tankarna endast
vända mot det förflutna utan om den - i vår tid verkande 

- 
på abso-

luta och för alla tider beståndande fundament grundade 
- 

katolska in-
satsen på religionens och kulturens områden.

Det faktum , att Credo medtogs bland de fyrtiofem tidskrifter som ut-
gjorde 19i8 års utställning av >svensk tidskriftskonst 1954-J 6>, innebär
ett erkännande av dess yttre gestaltning; det skedde på grund av juryns
motivering som lydde: >Bra tryck, i ren typografi>. Vilket beröm inne-
hållet eventuellt förtjänar, må våra trogna prenumeranter och flitiga
läsare döma om. Vid all eventuell kritik må man dock för rättvisans skull
komma ihåg, att ingen medarbetare i redaktionen, expeditionen eller för-
valtningen och ingen bidragsgivare åtnjutit någon som helst materiell er-
sättning för sin möda, och att Birgitta-föreningens styrelse fått betydligt
större bekymmer, sedan. den välvilligt ätagit sig ansvaret för Credos eko-
nomi.

Saklig kritik och välvillig uppmuntran 
- 

utöver det ekonomiska stödet
genom fortsatt prenumeration och värvning ay nya abonnenter (och var-
för inte donationer?) - 

ät alltid att välkomna som den bästa stimulansen
för tidskriftens >producenter>>. För att Credo ännu bättre än hittills skall
kunna bli den katolska svenska tidskrift den vill och förväntas vara, be-

hövs en fortsatt, samfälld insats av allakrafter, inte minst av vära litcerära
medarbetare 

- och till dem hoppas vi allt mera få råknt alla katolska
Iörfattare i landet.

IJ p pseendeuäckande planer

har påven Johannes XXIII tillkännagivit, då han på S:t Pauli omvändelse-
dag talade inför de i S:t Paulsklostret förenade kardinalerna. Han ämnar
inkalla en stiftssynod för staden Rom. Han äsyf.tar en reform av Codex
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kdan sist

luris Canonici, den gällande kyrkliga rättsboken. Han vill hålla ett eku-
meniskt koncilium.

Rom har under de senaste decennierna genomgått en förvånansvärd
utveckling. Som Roms biskop känner påven sig driven att tjina de and-
liga behov som gjort sig gällande i staden. Han vill inte av idel iver för
världskyrkan glömma den lilla hjord som är anförtrodd åt hans biskop-
liga omsorg. - Fastän den för närvarande rådande rättsordningen för
endast fyrtio år sedan, på Pingstdagen år 1918, fick laga kraft, tycks
tidens genomgripande omvälvningar redan kräva en juridisk förnyelse.

- Konciliet skall äga rum i Rom. Enligt påvens ord skall konciliet tjäna
till det kristna folkets uppbyggelse och får dessutom betraktas som en
appell till de i tron skilda samfunden att besinna den enhet, som i dag
är så efterlängtad av många fromma över hela jordklotet.

Sammanhanget mellan den romerska stiftssynoden, rättens förnyelse
och konciliet skall senare framträda. För närvarande har [ramför allt med-
delandet om ett förestående koncilium väckt genklang i hela världen.
Även inom icke-katolska kretsar kan välvilja och till och med gladje fOr-
märkas över påvens beslut. Framstående protestanter har med tillfreds-
ställelse hälsat påvens initiativ. Generalsekreteraren i Kyrkornas Världs-
råd i Genöve, dr Visser 't Flooft, förklarade sig vara häpen över meddelan-
det. Han betraktar påvens plan om att inkalla ett koncilium som ett bevis
på Roms vakna intresse för kristenhetens enhet. Biskop Hanns Lilje i
Ffannover visar sig väl initierad, när han räknar med att konciliet kommer
att bli en av vår tids mest betydelsefyllda handelser i katolska kyrkan.
På ortodoxt håll har nyheten mött ett lika livligt intresse. Ärkebiskop
Bashir, metropolit av den syrisk-ortodoxa kyrkan, betecknar främjandet
av enheten som >något underbart>. Generalvikarien för de grekisk-orto-
doxa kyrkorna i Sydamerika har framfört ett förslag om en konferens
mellan alla frän Rom skilda samfund, där man skulle rådslå om en ge-
mensam attityd gentemot det förestående konciliet. Metropoliten Jakobus
på Malta, som represeiterar Konstantinopels patriark hos Kyrkornas
Världsråd, ser i påvens avsikt etr >resultat av de över hela världen upp-
sända bönerna för kristenhetens återförening>.

Enligt vad påven nyligen meddelat skall konciliet inte öppnas förr än
om två år. Men redan nu föreligger säkra tecken pät att utom de ortodoxa
även de anglikanska biskoparna kommer att inbjudas, dessutom de evange-
liska kyrkosamfundens ,ledande män och de kinesiska biskopar, som har
vigts utan påvens tillstånd.

Hur konciliet än må avlöpa -, blotta tanken har redan blåst liv i de
principiella frägorna kring och de kristna förhoppningarna om Kristi
kyrkas enhet.
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PIUS XII

l) i.tr XII var den eviga stadens son. I Rom bOrjade han sin levnadsbana
I som ättling till en f'amilj, vilken i flera generationer sdtt i Vatikanens
tjänst. I Rom fullbordade han sitt livsverk efter att under nära tjugo år
ha styrt Kristi kyrka. Den heliga stadens stil blev hans egen; på ett unikt
sätt förkroppsligade han Roms anda.

De romerska fontänernas melodi ledsagade Eugenio Pacellis barndom.
Stadens avmätta arkitektur öppnade historiska perspektiv för den mog-
nande unge mannen. Det obrutna fromhetsliv, som skänker till och med
kyrkornas väldiga stenvalv en katolsk hemtrevlighet, påverkade redan ti-
digt Pacellis känsliga sinne. I denna stad tycks allt vara stort. Redan hed-
ningarnas urbs röjde byggherrarnas förståelse för form och lag. Kristen-
domen med sin vidgade horisont fann i Rom ett naturligt fäste. Få män
i historien har i samma grad som Eugenio Pacelli låtit sig formas av en så

storslagen omgivning. Färre visste att betjäna sig av staden som han.
Rom var bakgrunden till hans verksamhet. Likt en boren härskare blev
han ett rned sin höga värdighet.

Pius XII hade makt över ordet. Med sina fullendade formuleringar
lyfte han åhörarna över vardagens tristess. Franskan var hans älsklings-
idiom, det språk, som med sin aldrig svikande nominaliseringsglädje tycks
spegla den kristna vissheten om ljusets slutgiltiga seger. Allt i denne påves

många tal var humant, allt var tanke. Sku,lle han inte ha passat bäst i
litterära salongers förnäma slutenhet? Verkligheten bevisar motsatsen.
Pius XII trar en märklig faktor i sin tids skeende. Flans karitativa verk-
samhet under och efter kriget ådagalade hans blick för Jivets realiteter.
Historikerna skall en gång avslöja de insatser han gjorde för världsfreden.
Han beaktades långt bortom kyrkans råmärken och blev ett bevis för att
det år personligheten, som gör historia.

Utan yttre maktmedel h0jde han sig över en rid, då totalitära regimer
våldfOr sig på folken. Han utstrålade lugn och förtröstan under en epok,
då filosofer hyllar ögonblickets njutning och då diktare klagar över err
liv, där allt flyter, eller till och med prisar en tillvaro utan halt, utan be-
hållning och utan mening. När den vetenskapliga forskningen i oroväc-
kande grad politiserades, slog han vakt om humaniteten, om sanningen
och om tron. Oförgängliga norrner visade i honom sin kraft, eviga värden
framträdde som frihetens högsta måI. Denne mans verksamhet var som
en seger över allt det som äventyrar människans värdighet.
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Hans betydelse kan sammanfattas i ett enda ord: självständighet,
Pius XII:s personliga oberoende visade sig i hans otvungna umgänge

med människor. Man har kallat honom en folkpåve. Ju äldre han blev,
desto mera framskymtade ett fadedigt drag hos honom. Ibland syntes
den tvångsfrihet, med vilken han talade med audiensdeltagare, inte
stämma med det stränga ceremonielet, och förtjånta vatikanska ämbets-
män tog anstöt av hans lediga sätt. FIan erkände emellertid etiketten, ty
han var en skolad diplomat. Just därför förmådde han stundom bryta mot
bokstaven.

Pius XII underläc att utnämna en kardinalstatssekreterare. Visserligen
hade han sina rådgivare, men ansvaret för statssekretariatet, förbehöll han
sig själv. Han har lämnat varaktiga spår i kyrkans förvaltning, ty han
tog det epokgörande steget att internationalisera kardinalskollegiet. För
första gången sedan detta höga gremiums tillkomst är nu dess iralienska
medlemmar i minoritet. Enligt påvens vilja skulle kardinalerna synligt
framställa kyrkans övernationella spännvidd.

Vanor kan vara goda. Men där gamla former i förändrade forhållanden
blir mindre lämpliga, måste man offra dem. Pius XII har handlat enligt
denna princip. Den latinska psaltartext som var i bruk återgick till S:t
Hieronymus, 30O-talets kyrkolärare. Pius XII hade modet att ersätta den
ärevördiga textformen med en ny sådan. På hans uppdrag utarbetade en
lärd kommission efter det hebreiska originalet €n ny latinsk översättning.
Den är lättare att förstå än den hieronymianska texten och använder en
latinitet, som står den klassiska närmare än 30O-talets. David-psaltarens
ändring kom att bli ett lysande tecken på att livet inte har stelnat i den
kyrka, som sagts vara instängd i mänskliga traditioners bojor. Pius XII
reformerade gudstjänstlivet, något som för allmänheten yar rr'era iögon-
fallande än psaltarens förnyelse. Påsk-liturgien fick en ny utformning.
Kristi korsdöds och Kristi uppståndelses liturgiska firande befriades från
utsmyckningar, som var ägnade att dölja hemligheternas innebörd. Pius
XII:s ingrepp i de liturgiska formerna är första steg på en väg, som kan
tänkas fortgå i framtiden.

Påvens omtänksamma självständighet uppenbarade sig vid en väsentlig
punkt i kristenhetens liv, då han är L943 utgav en bibel-encyklika. Vissa
nya synpunkter i den moderna exegetiken bekräftades. I likhet med den
profana litteraturhistorien bör även bibelvetenskapen undersöka, om ett
litterärt alster är historieskrivning eller diktning eller något annat. Ert
verks 

- 
även en biblisk boks 

- 
litterära art, genus litterarium, skapar

så att säga koordinatsystemet för dess innehåll och förutsärtningen för en
säker tolkning. Encyklikans syfte var, att bibelforskningens klara resuhat
skulle bli fruktbärande för ett tidsenligt fromhetsliv.

4



Pius Xll

Ytterligare tre fält kan nämnas, inom vilka påven Pius XII tog av-

görande steg framåt. Det gäller lekmännens ställning i kyrkan, missions-

länderna och ekumeniken 
- 

områden, där påvens insatser ådrog sig upp-
märksamhet även utanför helgedomen.

För att b<;rja med den sistnämnda punkten, så visade Pius XII en be-

friande öppenhet gentemot icke-katolska kristna. För oinvigda kom på-

vens ekumeniska anda kanske i skymundan, när han i encyklikan om

Kristi Mystiska Kropp hävdade, att kyrkan varken är en eskatologisk eller

en rent andlig storhet. I själva verket kommer Kristi kyrka inte att vid
den yttersta tiden växa samman ur religionssamfund, vars trosbekännel-

ser för närvarande avviker från varandra. Den institution Kristus avsåg

existerar redan nu och går som inomvärldslig verklighet genom historien.

Den katolska kyrkan, enig i tro och styrd av hierarkien under Roms bis-

kop, är helt enkelt Kristi Mystiska Kropp. Den beslutsamhet, med vilken
Pius XII uttalade sig, var emellertid alls inte kränkande; den fick en

levande tolkning genom påvens djupa förståelse för människor och deras

konkreta svårigheter. Klarheten i sak möjliggjorde ett obekymrat till-
mötesgående mot personer. Pacelli hade som den heliga stolens diploma-
tiske representant tillbraSt mer än ett årtionde i Tyskland, splittringens
ursprungsland. Där hade han vunnit en mera inträngande kunskap om
protestantismen än vad enbart larda bocker kan förmedla. Hans längtan
efter kristenhetens enhet hade fått stöd i många personliga erfarenheter.

Självständig i omdömet och medveten om tidens krav följde Pius XII
i missionsverksamheten den linje, som går ut på att noggrant ta hänsyn
till varje kulturs särprägel. Två missionsencyklikor vittnar om detta. FIan
hjälpte utomeuropeiska folk att inom kyrkan komma på egna fötter. Kina

- 
åå lrrrru inte helt i Mao Tse-tungs järngrepp 

- 
och indien fick sina

kardinaler, Indien i dittills okänd utsträckning infödda präster, Afrika
blev mera afrikanskt ån förr genom att lekmännen fick ett växande in-
flytande.

Lekmännens tendens att ta hand om sina speciella uppgifter i Kristi
Mystiska Kropp uppmuntrades av Pius XII. Under hans pontifikat sam-

lades för första gången i historien hela kyrkans lekmän till internationella
kongresser. Synbarligen var han inte endast för egen del en självständig
man; han väntade något liknande av andra. Det var han, som påminde
lekmannaståndet om dess särskilda ansvar. Lekmanna-instituten fick sin
juridiska konstitution. Ja, hans och hans föregångares id6er förblev inte
platonska. Han fick uppleva, att den kristna stats- och samhällssynen i
enskilda länders offentliga liv kom att verka. Ibland var man förvånad
över att Pius tog ställning i de mest skilda spörsmåI. Hans vägvisande
yttranden angående läkarkonsten eller sociologiska eller naturvetenskap-
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liga eller till och med idrottsfrågor gick ut över det som en självbelåten
tro kanske nöjer sig med. Under en tid, då livet delas upp i alh. flera
sektorer, behövs det mer än någonsin en enande kraft. Tekniken och de

ekonomiska relationerna har visserligen medfört en hittills okänd yttre
enhet mellan länder och världsdelar, men en explosionsartad utveckling
får människor att glömma bort den djupare meningen i händelserna. En
gång var den kristna tron den västerländska kulturens sjäI. Kristus vill
alltjämt vara konung över hela ,livet. Tidens behov och Kristi krav möter
varandra, därav Pius XII:s angelägna önskan om lekmännens eget initia-
tivtagande. Kyrkan kan inte bli samhällets livsprincip, om inte män och
kvinnor finns, som begriper, att tron bör genomsyra vardagen. Världen
höjer sig, när den underkastar sig konungarnas konung.

En överlägsen intelligens satte Pius XII i stånd att i flera avseenden

trämja kyrkans utveckling. Hans självständighet hade dock ännu djupare
rötter. FIan var medveten om att människan som sådan äger sitt obe-
roende. Som förnuftig varelse förfogar hon över ett andligt öga. Pius
tillmätte förnuftet en så fundarnental betydelse för människolivets hela

bredd, även för tron, att han kände sig föranledd att uttryckligen ta
dess funktion i försvar. I encyklikan Huruani gemeris avslöjar han nutida
försök att bagatellisera tänkandet. Med eftertryck tillbakavisar han varje
form av sanningens relativering. Med en för vissa moderna öron skakande
tydlighet uttalar han, att människan med sitt förnufts naturliga ljus för-
mår komma till säker insikt om den kristna religionens gudomliga ur-
sprung. Han upprepar utan fruktan, vad hans föregångare och vad Vati-
kan-konciliet framhållit: att de moraliska principerna kan fastslås och att
Guds existens kan bevisas. Pius XII:s självständighet var således mycket
mer ätt en tillfällig personlig läggning. Den var ett levande framträdande
av en väl genomtänkt övertygelse. Den innebar en väddssyn.

Genom att hävda förnuftets ofrånkomliga roll för tron uttalade Pacelli-
påven sitt för samtiden kanske mest stötande ord. Samma är 1950 

-måhända det viktigaste under hans pontifikat 
- 

tröstade han sitt folk.
Han förkunnade Marie upptagelse i den eviga härligheten. Han påminde
världen om den stora kvinnan.

H)fu framträder den innersta hemligheten i den brinnande iver, som
fyllde Pius XII. Här ,ligger samtidigt den punkt, där sanning och pub-
licity utesluter varandra. Ingen kan i vidlyftiga ordalag tala om sitt för-
hållande till den kvinna, som skänkt honom livet. Det är lika omöjligt att
helt kartlägga Pacelli-påyens 

- 
och katolikernas 

- 
marianska fromhet.

Säkert är, att Pius XII:s förmåga att förena mildhet och kraft djupast
hängde samman med att han i all sin självständighet visste sig vara ett
barn inför den kvinna, som hade utvalts att bli Guds enfödde Sons mänsk-
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liga moder. I 19t0 års dogmatiska förklaring har hans livsverk nått sin
hojdpunkt. Här talade han som autentisk lirare. Här visade romaren på

Petri stol sin kristna sjät. Opus iustitiae pax, sä lydde hans valspråk. I den

heliga jungfrun visar sig på ett påtagligt sätt, att rättuisans uerkan är

friil. Inkarnationens innebörd lyser fram i Kristi och kristenhetens mo-
der. -Det återstår att sätta in Pius XII i historien. Flans fulla betydelse skall

därmed avslöja sig. I själva verket påskyndade denne påve en pågående

differentieringsprocess, som öppnar framtidsperspektiv.
Historiens s€naste skede framstår som emancipationens tidevarv. Medel-

tidens >Heliga Romerska Rike> foll sönder med utformningen av natio-
nalstater. Samhället bröt sig ut ur suveräna härskares grepp. Det >fjärde
ståndet>> f<;ljde det >tredje> och sprängde den gamla sociologiska ord-
ningen. Konsten proklamerade sitt oinskränkta oberoende. Vetandet blen-
dades genom förutsättningslöshetens idol och försökte frigöta sig från
tron. Reformatorerna gick så långt att de sprängde den ena kristna kyr-
kan. Flydda tiders former upplöstes.

Emancipationen sköt på åtskilliga sätt förbi målet. Men bakom stod
sunda drivkrafter. Världens rikedom har upptäckts. Enskilda livsområ-
dens särart tränger fram. Såsom ett barn, som för första gången kommer
underfund med sitt jag, kom Europa i olika hänseenden till nytt själv-
medvetande. Men såsom barnet ibland råkar ut för att i onödan aystänga

sig mot omvärlden, uppkom oberättigade absolutifieringar. Emancipatio-
nens tid är en historisk motsvarighet till barnets trotsålder. Dess över-
drifter kan dock bli genomgångsformer på väg mot större mognad.

Pius XII rrar musernas vän. Han hade ögon för världens brokiga mång-
fald. Han såg vissedigen realiteternas naturliga sammanhang med var-
andra, men han var i synnerhet angelägen om att f.råmja livsområdenas
berättigade särart.

Under nyare tid har det blivit alltmeraklart, att vetenskap, konst, poli-
tik och vilket annat gebit som helst inom sina gränser måste följa egna
utvecklingsbanor. Även inom kyrkan äger de profana 'livsgrenarna en viss

självständighet. Teologerna talar om deras relativa autonomi. Det gäller
således att skärskåda de i emancipationssträvan verkande sunda krafterna.
Differentieringen skapar villkor för ett nytt sammanväxande. Den ligger
på vägen till en levande syntes av hittills okända mått.

I en alltmera vacklande värld skådade Pius XII möjligheter till en ny
ordning. Det var hans enträgna önskan att en omfattande integration
skulle nås. Därför strävade han efter att väcka initiativ. Med sin själv-
ständighet var han i djup överensstämmelse med tidens dolda trängtan. -Det hedniska Roms oöverträffade klokhet låg i att både iaktta olika
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folks egenart och sammanföra nationerna i imperiets enhet. Pius XII:s
kristna vishet åsyftade något större. Han ämnade föra fram människorna
till att i högre grad än fOrr bli sig själva. Kyrkan skulle så mycket mera

komma att på ett högre plan än någonsin bli vad hon är: folkens moder.
En moder har en dubbel förmåga. Hon håller familjen samman, och hon
är fuJl av kärlek för vars och ens särart.

Pius XII:s oavhängighet var förankrad i hans marianska fromhet. Män-
niskosläktet är kallat att uppnå livets höjder i den kyrka, som i den heliga
jungfrun har sin livslevande symbol.

.Wilbelrn 
Köster SJ

DEN STORA JORDREVOLUTIONEN

IJot Sveriges del betydde 1800-talet på nästan alla områden en spräng-
L ning av gamla former och ett uppbrott mot okänt land. De stora skif-
tesreformerna inom jordbruket slog sönder böndernas värld och gav lands-
bygden ett nytt utseende. De stora byarna skiftades sönder, sockenisole-

ringen upphävdes och den gamla enhetskyrkan brast isär. Gränserna föll
mellan den gamla uppodlade kulturjorden och byarnas utmarker. IJte
på de obrukade vidderna växte det upp nya bondgårdar, ensamma och
slutna i sin egen värld. Landsbygdens växande och halvsvältande jord-
lösa underklasser bröt upp från drängkamrar, riskojor och backstugor och
vandrade vägen utan återvändo till emigrantskeppen och de nya industri-
erna. Bonde-Sverige blev Industri-Sverige.

En omdiskuterad fräga bland forskarna är vilka de religiösa konsekven-
serna blev av denna samhällsomvandling. Diskussionen har närmast gällt
sambandet mellan jordrevolutionen och den andliga väckelse, som upp-
stod redan under 1800-talets förra halft och som skulle skaka den gamla
statskyrkan i grunden. För att få ett grepp om debatten är det lämpligt
attbörja med att studera livet i de stora byatna före skiftenas tid.

I
I en artikel i Bygd ocb haud beråtrade professor Bertil Boöthius om sin

största upplevelse under historikerkongressen i Vien är 1952. I Burgen-
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land, det österrikiska gränslandet mot ungern, fann han en landskaps-
bild med små byar samlade kring en kyrka, med vida åkerfalt indelade i
långa, smala tegar och med bönder förenade i bygemenskap med dess sam-

hälleliga trevnad. Synen var välbekant för den svenske historikern: det
var en karta över ett svenskt slättlandskap före 1800-talets stora agrar-
reformer.

Detta gamla svenska bylandskap byggde på odlingstraditioner gemen-
samma för stora delar av Europa, och även dess andliga kulturform var
en gång samfällt europeisk. De svenska byarna hade tillkommit före kris-
tendomens genombrott, men de växte upp i den katolska kyrkans närhet.
Kyrkan gav sin prägel åt livsrytmen. Sockenkyrkan var byamännens egen,

och till den offrade den ena generationen efter den andra sina ägodelar.

Den blev den viktigaste symbolen för byamännens gemenskap. Kyrko-
herden var deras myndiga ombud, och i sockenstämman uppehöll de sin
lokala självstyrelse och deltog i kyrkobyggnadens vård.

Reformationen 
- 

sådan som Gustav Vasa genomdrev den 
- 

upp{at-
tade byamännen som ett rent övergrepp från statens sida i deras värld.
I särskilt två' fall preciserade de sina klagomåI. Det ena gällde utplund-
ringen av sockenkyrkorna, dlr förfadernas offergåvor togs i beslag och
vandrade till den kungliga skattkammaren. Upprorsmannen Nils Dacke
sammanfattade smålänningarnas känslor i några bekanta ord: >Det är
snart så ljuvt att gå i en öde skog som i en kyrka.> Det andra klagomålet
kom från Dalarna 

- 
upprorshärden framför andra 

- 
och är överras-

kande för dem som i skolan fätt lära, att avskatfandet av latinet i guds-
tjänsterna var ett folkligt krav. Dalkarlarna begärde att. f.ä ha kvar sin
latinska mässa. Som fil. doktor Svante Svärdström visat i sitt arbete om
>Dalmålningarna)> levde kärleken till latinet länge segt kvar i Dalarna och
omgavs med en religiös vördnad.

ll00-talet betydde en religiös förfallsperiod av stora mått ute i byg-
derna. Sedan bondeupproren kuvats, följde en nedgång for de lokala
självstyrelserna. Sockenstämmorna förföll, och kungen arbetade ener-
giskt på att förvandla kyrkosocknarna till statliga uppb<;rdsdistrikt med
kyrkoherden som kunglig, lokal ämbetsman. Nästa århundrade medförde
ändå en ny uppryckning för det lokala kyrkolivet genom kraftfulla präst-
mäns insatser. Detta återuppväckta gudstjänstliv anknöt i väsentliga
punkter till de medeltida katolska formerna, Den vitmenade och utplund-
rade sockenkyrkan stod kvar på sin gamla plats, och till de katolska för-
fädernas kyrka b<;rjade byamännen på nytt off.ra pengar och arbete. Soc-
kenprästen med sin katolska mässkrud och vardagsdräkt skilde sig inte
mycket från sina medeltida företrädare. Enligt Luther skulle prästen en-
dast vara >Guds ords tjänare)), men har i byn var sockenprästen fort-
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farande församlingens ombud inför överheten. Han bar ansvaret för sin
hjord inför Gud likaväl som inför statens härskare och holl uppe kyrko-
tukten lika strängt som under den katolska tiden.

Sockenstämman väcktes till nytt liv, och dess uppgifter utvecklades
efter medeltida förebilder. Genom den uppehöll kyrkoherden det gamla
kollektiva kyrkolivet mot alla söndrande makter. För den enskilde bya-
mannen fanns det fo*farande bara en kyrka och en tro. Han var van att
följa sina grannar till bystämma och gudstjänst, och så länge byn ägde

bestånd, skulle han hålla fast vid den enda, allmänneliga kyrkan.
Den kalender bönderna följde i vardag och helg var fortfarcnde det

katolska kyrkoåret. Helgonen hade försvunnit ur kyrkans lära, men i
böndernas värld fanns de ännu kvar, och arbetslivets dagar fick sina namn
efter dem. I sitt arbete Bondens år (l9af ) visar professor Sigfrid Svens-
son, att detta bruk att personifiera dagarnas namn var gemensamt för
hela den romersk-katolska världen. Alla Bondepraktikans minnesregler
med sina helgonnamn vittnar kanske mer än något annat om den fort-
levande traditionen från katolsk tid i det svenska bysamhället.

I sin fängslande skrift Das Lutbertuw im scbwediscben Yolksleben
(19t8) understryker Hilding Pleijel det starka draget av medeltida from-
het i 1500- och 1700-talets lutherska kyrkoförkunnelse. Materialet till
bönböckerna hämtade man dels från medeltida källor, dels från den sam-
tida romersk-katolska litteraturen! Den rena utantilläsning av Luthers
katekes som förekom vid bl. a. konfirmation och husförhör kan väl knap-
past ha gjort den lutherska egenarten mera begriplig för byborna.

Så länge de gamla byarna var kvar, fanns det levande kulturtraditio-
ner i bondesamhället. De byggde på den samverkan som fanns i byalaget
och släktgemenskapen. Byn var en kooperativ organisation. Samtidigt och
gemensamt utförde bönderna sitt arbete på åker och äng, i jakt och fiske.
All uppfostrans mål var att göra ungdomen till goda medlemmar av släk-
ten och byn. Traditionen, de äldres sedvänjor och erfarenheter var grun-
den för all kunskap. Denna tradition var inte boklig: den gick i arv från
far till son som muntliga utsagor och som händernas vittnesbörd i hant-
verk och hemsl<;jd.

Samarbetet, närheten till fränder och vänner skapade trygghet och
hemkänsla. Det fanns en djup fond av samlade erfarenheter i byn, en
stark respekt för naturens lagar. Byamännen hade inga tryckta auktori-
teter att följa. De rättade sig efter vad Linnd kallar naturens egen alma-
nacka. Bondbyn mottog starka impulser uppifrån. Pigor och drängar
förde med sig hem rika erfarenheter från sina år som tjänstefolk hos

städernas borgare. Från storgodsen och ämbetsmännens boställen sipprade
det in reformprojekt och nya idder. Men dessa kulturimpulser införlivades
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med de egna erfarenheterna och förvandlades till något stilenligt i den

folkliga konsten och hantverket.
Allmogekulturen bars upp av en elit aktiva konstnärer, som kände ge-

menskap med det samhälle de tillhorde. Det var inte någon enhetskultur.
Den moderna folklivsforskningen med professor Sigurd Erixon i spetsen

har tvärtom kunnat fastställa en rad olika kulturprovinser i vårt land.
Men bakom dessa skiftande kulturella uttrycksformer fanns det en ge-

mensam livsuppfattning präglad av kyrkans närhet. Kyrkan var byns
kulturella centrum och samlingspunkt, som med sin gudstjänst, sin mys-
tik och sin evighetsförkunnelse blev den naturliga hojdpunkten i byaman-
nens jordetillvaro. Han stod nära allt det som gav livet innehåll och glädje,
och hans förtröstan på fädernas lärdomar, grannarnas hjälp och kyrkans
förkunnelse vägde mera än fruktan för en oviss framtid.

T

Denna rikt differentierade, folkliga kulturform - en av de finaste

vårt land frambragt - plånades ut, när jordrevolutionen under 1800-
talet gick fram över bygderna. Den var inte någon folklig rörelse.

Tvärtom, den genomdrevs av storgodsägarna och kungamakten utan bön-

dernas hörande, ja mot deras vilja. Enligt skiftesbestämmelserna skulle
varje bondes ägor samlas i om möjligt en enda hemmanslott. Detta kunde
bara ske genom att byalagen sprängdes och bönderna tvingades ^fi flytta
ut från de stora byarna. Den dittills obrukade jorden ute på allmänning-
arna lades under plogen. Ett exempel från Malmöhus län ger en före-
ställning om vad reformen innebar. Under 1800-talets första år ökade där
den odlade jorden frär' 16 till +l procent av hela arealen. På alla områden

- ekonomiska, sociala, kulturella och religiösa - fick jordrevolutionen

oerhörda konsekvenser.

Skiftesreformerna skapade ett ekonomiskt uppsving utan like för den

svenska landsbygden. Det är nog ingen överdrift att påstå, att de utgjorde
en av de viktigaste förutsättningarna för den väldiga folkökningen och
det förbättrade livsmedelsläget under det föregående århundradet. Under
1800-talets första Iyra årtionden växte befolkningen med 2,3 till 3,1

miljoner - det var den största befolkningsökning landet dittills upplevt.
Antalet självägande bönder ökade kraftigt, men jorden räckte inte till
för alla. Den växande jordlösa befolkningen sökte sig tills vidare inte in
till städerna utan stannade kvar på landsbygden, där den bildade ett olös-
ligt socialt problem. Tidigare hade fattigvården varit en angelägenhet för
alla bönder i byn - men vem bekymrade sig nu längre för jordproleta-
riatet, sedan byorganisationen upplösts? Klasskillnaden växte mellan rik
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och fattig. En förordning år l8lZ bestämde, att bara hemmansägare hä*
danefter fick ta del i kommunalstämman.

Den gamla arbetsorganisationen sönderbröts på landsbygden - 
det är

en utveckling som djupt beklagats av det moderna jordbrukets män. Det
är inte bara elektrifieringen och kommunikationerna som blivit svårare
att bemästra utan det gäller också själva samlevnadens problem. Det år
ingen tillfällighet att begreppet >tråkigheten på landsbygden> blev en
sammanfattande term för den nya ensamheten och isoleringen i bonde-
samhället. På skilda vägar strävar nu lantbrukets organisationer att åstad-
komma moderna motsvarigheter till byalagen 

- 
det är ingen idealiserad

längtan efter det förgångna utan hårda ekonomiska realiteter som ligger
bakom en sådan strävan. Om inte annat vittnar den om att den gamla
organisationen på landsbygden hade påtagliga fördelar för de enskilda
medlemmarna.

Medan professor Eli Heckscher i skilda sammanhang betonat hur nöd-
vändig en skiftesreform var, har flera andra kännare upptrått emot själva
radikalismen i jordrevolutionen. De har hävdat att sprängningen av by-
arna var en social olycka för landsbygden. Genorn skiftet avskars bonden
från dagligt tankeutbyte med andra, från samarbete med kolleger, från
grannarnas råd och bistånd. Bertil Boöthius har visat att den svenska
jordreformen direkt bröt mot de mildare former att skifta områden, som
förekom på kontinenten och som lät gärdarna ligga kvar i byarna. Vår
landsbygd blev andligen fattrgare och mänskligt torftigare, när de tra-
ditionella förutsättnin garna för samhälleligheten bröts ner, konstaterar
han. Och han frägar också om man inte kunnat nå samma ekonomiska
resultat utan att rasera sekelgamla traditioner och slita sammanlevnadens
band.

Det var en ödets ironi, att landsbygden förlorade sin kulturella sär-
prägel, sin samhälleliga trevnad, sin självständiga livsform under samma
år som bönderna kämpade sig fram till ökat politiskt inflytande. Järn-
vågarna sprängde bygdeisoleringen och förde byamännen i kontakt med
yttervärlden. Och sedan lanthandeln blivit fri, trängdes snart de hemma-
gjorda redskapen och konstföremålen tillbaka av de fabrikstillverkade
köpvarorna. Hemslöjd och hantverk lönade sig inte längre, dög inte
längre. Den nya tiden gick fArharjande fram över den folkliga konsten,
över gårdar och heminredning. Det artegna förintades. Byahornet tyst-
nade, och byamännens gamla föreställningsvädd störtade samman.

Det var en mager kulturell kost som bönderna bjöds i ersättning för det
förlorade. På 1840-talet blev folkskolan obligatorisk, men det dröjde
länge innan lantborna lärde sig atr använde sina nyvunna färdigheter.
Läskulturen fick svårt att slå igenom. I snusbodarna tillägnade sig bön-
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derna sin andliga spis av almanackor, psalmböcker och väckelseskrifter,
men i övrigt ställde de sig oförstående till den nya tidens krav. Fil. doktor
Sven Rinman ger i sin avhandlingSuenskn bokförläggarföreningen (19t0)
drastiska exempel på det bistra kulturklimatet på landsbygden. År 18 i I
klagade en bokhandelskommissionär från Småland över att större delen
av bönderna inte kunde läsa innantill. Herrgårdsfolket odlade potatis,
brände brännvin och spelade kort, och prästerna skötte sitt jordbruk och
räknade sitt tionde: ost, kalvstekar, färlär och ostpannkakor. De enda
som köpte hans bitcker var pastorsadjunkterna, men de handlade för det
mesta på kredit!

III
Vad var det för känslor som rörde sig inom den första generationen

bönder, som blev älagd,a att inom sex år riva sin gamla gård och flytta ut
från byn? När byalaget sprängdes, blev människan ensam. Många fann
sig till rätta, men andra hängde fast vid det förgångna och förlikade sig

aldrig med sin nya tillvaro. Malmöborgmästaren Carl Christian Halling,
som hänfört besjöng skiftesreformernas ekonomiska nytta, talar också vid
ett ställe i sina minnen om > de tusende tärar och omsorger som varit
dessa härligheters föregångare>. 1800-talets jordrevolution åstadkom ett
långt svårare ingrepp i bondesamhället än reformationen trehundra år

tidigare. Nu var det själva samhällsorganisationen som revs upp.
Det slutna kyrkosamfundet föll samman. Man gick inte längre gemen-

samt till helgedomen, vilket var naturligt på den tid, då alla bodde i byn
och det bara var ett par steg till kyrkan. Det dagliga arbetet på åker och
äng, själva rytmen under årets gång var inte längre präglat av kyrkans
närhet. Steg för steg födorade kyrkan sin makt över själarna.

Det finns forskare, som förnekat. ^tt l8!0-talets frireligiösa väckelse
skulle ha något samband med jordrevolutionen. Jag har svårt att förstå
deras uppfattning. Väckelsen - vår första stora folkrörelse - är enligt
min mening otänkbar utan bakgrunden av raserade betesstängsel och
upplojda betesmarker. Kyrkohistorikern Hilding Pleijel har utan tvivel
rätt, når han hävdar, att byns kollektiva kyrkoliv med sina traditionellt
givna former genom skiftesverket avlösces av en individualistisk fromhet
som fick sitt utlopp i den stora folkväckelsen. De som för alltid brutit
med det gamla, hade inte svårt att tillägna sig väckelsens krav på omvän-
delse och förnyelse. Och de som på sina ensamma girdar längtade tillbaka
till byalagets gemenskap fann en ersättning för det förlorade församlings-
livet i de missionshus som de själva byggde.

När blev Sverige >lutherskt> i ande och liv? Frågan är väl i det när-
maste omöjlig att besvara, men tydligt är att ll00-talets reformation inte
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medförde någon i grunden ny religiös omdaning i böndernas värld. Den
lokala kyrkoorganisationen ägde bestånd från den katolska tiden. Det
stora religiösa jordskredet inträffade först trehundra år senare genom

skiftesreformerna och byarnas sprängning. Den religiösa väckelse, som nu
följde, var helt luthersk genom sin individualistiska frihetsförkunnelse.
Sprängningen av bondekollektivet betydde fria krafters spel, och de mäk-
tiga och extatiska trosrörelser, som nu frigjordes i folkdjupen, kunde kyr-
kan inte fånga upp.

Den gamla kyrkan, som själv en gång beträtt söndringens väg, blev
nu i sin tur hemsökt av söndringens ande. Det var en djupt tragisk ut-
veckling. Medan prästerna och de kyrktrogna i förtvivlans mod holl fast
vid de gamla formerna, gick väckelsens folk till storms för en individua-
listisk fromhet och för ett församlingsliv begränsat till de likasinnade tros-
fränderna. Innan kyrkan funnit sin form i det nya samhället, var den

stora schismen redan ett ohjä,lpligt faktum.

IV

Det förekommer ännu i sydöstra Skåne, beråttar professor Sigfrid
Svensson i det senaste häftet av Rlg (nr 2,19i8), att det ringes i kyrkan
varje sommarkväll i solnedgången. Det sker endast en kort stund och
utan sammanhang med någon gudstjänst. Han minns, att gammalt folk
då brukade säga: >Nu ringer Mare-klockan.> Det är ett minne - kanske

ett av de sista - från den tid, då Angelus ringdes och Ave Maria lästes

av byarnas folk i ett nu förgånget kristet kultursamhälle.

AIf Äberg

t4



S:TÄ RAGNHILD I SITT TIDEVÄRV
ETT TUSENÅRSSKIFTE

SVENSKT, KRISTET, KOSMOPOLITISKT

>Det finns inte något förflutet - det finns
endast ett euigt nytt, som gestaltar sig ut det

förflutnas utuidgad.e element.> Goetbe.

p agnhild hor till den långa raden svenska, av forskningen föga beak-
I\tade helgon, som bara vördades i vissa städer eller landskap. Från dessa

s. k. lokalhelgon skiljer hon sig emellertid genom antalet av de dokument
som handlar om henne, de år flera än fallet är med andra.

Forskningen angående Ragnhild och det tidevarv hon tillhör, har ännu
inte sagt sitt sista ord. På grund av bristande källmaterial kan den betråf.-
fande en hel del frågor inte komma längre. Men vad som är värt att
minnas och värdefullt att veta i fråga om Guds rikes historia då, därom
har vi tillräcklig säkerhet. Tidsskedet är historiskt svårkontrollerbart och
förmörkat av blodiga ättef.ejd,er och kungastrider. Men mot den mörka
bakgrunden avtecknar sig också klart en rad ljusa konturer.

>Säkerligen är Ragnhild en historisk person, tillhörande tiden omkr.
1075-ll2t.>t Den epoken hör till de mest minnesvärda, dramatiska och
ärorika i uppsvensk, ja, i svensk missionshistoria överhuvudtaget. Man kan
inte säga att den koncentreras kring Ragnhild, men hon har upplevt den
i ansvarsfylld ställning. FIon är den första svenska kvinna som nämns
för sin stora historiska insats. Ett kritiskt ställningstagande till hennes

historicitet finns i kap. Ragnhild.
Gestalter som Ragnhild framträder inte oförmedlat och isolerat för

eftervärlden. De har gjort ett starkt intryck på sina samtida, och deras

minne har burits vidare av muntlig tradition och utbroderats i legender.
De har genom osynliga, mångförgrenade rötter assimilerat sitt tidevarvs
anda och stil och bjuder oss inom ramen av sin personlighet en samman-
fattning av sin tid.

t Knur B. Vestman, fackhistorikern på området, N. Fomiljeb. 7936. De motsatta
åsikter som på senare tid yttrats,beror antingen på ovetskap om källmaterialet i dess
helhet och de många indiciernas värde, eller på en forskningsmetod med allt för snäv
uppfattning om den historiska verkligheten. Enligt denna mercd hävdas på sina håll
omöjligheten att historiskt bevisa t. o. m, Kristi existens som är så ojämförligt mycket
säkrare belagd.
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Vilken var pä 1000-talet den religiösa situationen i Sveariket? 
- 

jord-
mån för ett helgon som inte år martyr (se sid. 26), det. första i den

märkliga raden av Mälardalens och Sveriges helgon överhuvudtaget. Vad
lär oss Ragnhilds tidevarv i missionshistoriskt avseende? Niohundra år

skiljer oss från henne. Men hon var i ledande ställning med om att för
Sveriges del inleda det kristna årtusende som vi nu är kallade till att av-
sluta 

-hon 
och vi inför historiens Herre, för vilken >tusen år äro såsom

en dag>. Det tidevarv, under vilket Herren en gång har fört ett folk
slutgiltigt in i Kyrkan, är det mest minnesvärda i en na-
tions historia. Det påminner om missionsuppgifter som är ständigt
aktuella, just när ett tusenårsskifte närmar sig.

I det följande lämnas några svar på de ställda f.rägorna. Vad som enligc
källorna och litteraturen är säkert eller mest sannolikt sammanfattas kort.
Det säger sig självt att det i huvudsak blir en skildring av den if.räga-
varande epoken 

- 
i överensstämmelse med vad man nu alltmer efter-

strävar, nämligen att sammanställa alla kulturella vittnesbörd om ett tids-
skede för att skapa möjligast allsidiga och plastiska bild därav. De enskilda
gestalterna från tiden ifÅga framträder då mera levande, och bakgrunden
kan delvis komplettera vad sparsamma fynd och uppgifter utsäger om den
enskilde.

EN NY BORJÄN

Ansgars aktion hade med vissa mellanrum fortsatts ifrån Hamburg-
Bremen. Ännu pä 930-talet bedrevs mission i Birka, Svea rikes residens-

och äldsta biskopsstad. Snart inträdde dock ett stillestånd beroende på att
Birka av inte helt utredd anledning miste sin forna betydelse kort efter
900-talets mitt. I stället blev det mera inåt landet liggande och bättre
skyddade Sigtuna rikets hamn- och köpstad.

Med tooo-taler kom en ny tid för kristendomen i Mellan-Sverige, och
orsaken därtill låg närmast i handelspolitiken. Vikingatiden tog slut, en
epok då sjöröveri, plundring och brandskattning många gånger hade fört
avsevärda rikedomar in i landet. Det låg numera i sveahövdingarnas in-
rresse att underhålla ordnade handelsförbindelser med andra länder. Där-
med blev läget gynnsamt också för kristendomen.

En ny kraftig missionsverksamhet insattes nu från två håll, nämast
från ärkestiftet Hamburg-Bremen. Där vigdes Turgot, den förste bisko-
pen i vårt lands äldsta biskopsstift, Husaby-Skara, grundat omkr. 1000.
Tysk mission nådde fram till Hälsingland (S:t Staffan). Huvudsakligen
bestämdes den nya epoken dock av de angelsaxiska missionärerna, kring-
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farande, framstående missionsbiskopar såsom Sigfrid och Eskil samt klu-
niacenserabboten David. Sigfrid döpte i Husaby omkr. 1008 Erik Seger-

sälls son Olof Skötkonung, den förste kristna svenska konungen. Olof
var också den förste som började förena götarna och svearna till en riks-
enhet. Varken hans övergång till kristendomen eller hans åtgärd att ge

Sigtuna företräde framför Birka dikterades av enbart merkantila och po-
litiska skäI. Han ville ha ett kristendomens fäste mot Gamla Uppsala. Dit
sökte sig också missionsverksamheten både från Hamburg-Bremen och
från England.

I Uppland låg sedan århundraden tillbaka Svearikets hjärtpunkt med den hedniska

kultcentralen vid kungshögarna i Gamla Uppsala, hedendomens gamla huvudfäste, obe-

tvingat ännu år 1080. Där stod hednatemplet, omgivet av en mäktig guldkedja som på

långt håll lyste mot alla som närmade sig. I templet fanns bilder av landets gudar Tor,
Oden och Frö.

I frlga om förhållandet mellan hedningar och kristna får man tala om en viss tole-
rans på avstånd, trostolerans men kultexklusivitet. >>Sverige ägde i rikshelgedomen i
Uppsala och den därmed förbundna kulttraditionen en social-religiös maktfaktor av
utomordentlig betydelse. Den möjliggjorde för de politiska ledarna att hålla ett starkt
grepp om folket och farlängde religionskampen med flera årtionden . . . Uppsalatemplets
roll i religionskampen kan svårligen överskattas.>' Vart nionde år förrättades där riks-
blot. Ett myller av människor med väldiga mängder av offerboskap samlades. Under
nio dagar offrades varje dag en människa samt hästar och hundar, Liken upphängdes
sedan i offerlunden, där varje träd hOlls för gudomligt genom offrens död och förrutt-
nelse. >Allt är drivet till sin spets, Anhopandet av de kolossala folkmassorna, blotfestens
karaktär av national-, minnes- och kultfest, dryckesmåltiden, de månge upphängda män-
nisko- och djurkropparna, platsens helighet, det bestänkta blodet, de eggande sångerna,

intrycket av att stå i kultförbund med gudarna bidrog till uppnående av det typiskt
konstitutiva för en massa . . . känslan av samband med gångna släktled.>" Deltagandet
i dessa offerfester var plikt för alla svear, endast med en dryg summa kunde någon fri-
köpa sig.

I sin plan att förstöra denna hOgborg och den terror som därifrån ut-
övades mot folket, fick missionärerna kraftig hjälp av den Stenkilska
kungaätten. Den var kyrkligt aktiv och får högt beröm i de till den
äldre Västgötalagen lagda Västgötalängderna. Den i Hamburg för Svea-
land vigde Adalvard d. y. förmådde Stenkil till att omkr. 1060 ge honom
säte i Sigtuna med S:t Per som biskopskyrka. Både av Olof och Stenkil
var Sigtuna tänkt som utgångspunkt fOr Mälardalens fortsatta kristnande
och som bålverk under den kritiska missionstiden, då det gällde att för
Vite Krist erövra den sekelgamla uppsvenska kultplatsen.

Kristna krafter var i rörelse och i rätt riktning. Hur pass livskraftig
rörelsen var, visade sig genom att övergången kunde påbörjas från ren

' H. Ljungberg: Den nordiska religionen och kristendomen s.74 och 273.t H. Ljungberg *t. s.262f.
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mission till stadgad kyrkoorganisation. Socknar och stift borjade bildas.

Inte långt efter det Sigtuna blev biskopsstad, grundades - tiden kan inte
anges exakt - f.yra nya biskopsstift, visserligen lättare flyttbara och
lösare organiserade än nu för tiden: (Eskils) Tuna, Strängnäs, Västerås,

Linköping. östgötastiftets första biskopskyrka har möjligen stått på Vreta
kungsgård intill Linköping, ett liknande forhållande som med Husaby-
Skara. Vreta kungsgård tillhörde Stenkilsätten och var de kristna pion-
järernas huvudtempel och samlingsställe i östergötland. Kung Inge d. y.
ligger där begraven och säges der ha grundat ett nunnekloster (?).

KUNG INGES SEGER

Framstöten mot hednaborgen i Uppsala ledde ömsom till framgång,
ömsom till bakslag. Misslyckandena berodde delvis på odugliga missionä-

rer. Den avgörande uppgörelsen skedde under kung Inge d. ä:s kraftfulla
regering. FIan var en rese, både kroppsligen och andligen. Det visar hans

gärning som rätteligen borde ge honom en plats bland Sveriges stora ko-
nungar.n Naturligtvis hade han vid sina företag också politiska mål. Han
såg en möjlighet till befästandet av den svaga kungamakten. FIan var
västgöte men visste att i Svitjod låg Svearikets kärnområde. Mälaren var
då ännu inte insjö, utan en väldig, mångflikig havsvik som sträckte sig

långt in i landet till närheten av Uppsala kungshögar. I en vägfattig tid
bildade Mälarskärgårdens leder ett helt system av bekväma vattenvägar
djupt in i öppet, odlingsbart land, den givna förutsättningen för en eko-
nomisk och politisk intressegemenskap. En sådan enhet kom tidigt till
stånd och var öppen för världen. Från Mälaren utgick härnadståg och
handelsfärder. Dit återvände flottorna och skapade en rikedom som än i
dag återspeglas av fynden i stormansgravarna i Valsgärde och Vendel.

FIär fanns uppgifter för en riksbyggare. Statsmannen Inge grep sig an

med dem men, bekännelsetrogen kristen som han var, inte med vilka me-
del som helst. Hans gärning visar det.

Olof Skötkonung hade gentemot hedendomen inlåtit sig på en kompro-
miss, då han gjorde Sigtuna till en kristen utpost, men höll sig fjärran
från Uppsala. Stenkil hade uppmanat den aggressive biskop Adalvard d. y.
till försiktighet. Det kraftiga bakslaget omkr. 1066 gav honom rätt,
biskopen måste fly från Sigtuna och överge sin hjord. Inge, rikets kung,
vågade trots detta det oerhörda att avskaffa r i k s blotet och att angripa
själva r i k s helgedomen. Han lyckades inte i första taget. För sin vägran
att ikläda sig sin högsta värdighet, det sakrala konungadömet, genom att

l8
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leda riksblotet, blev han år 1084 under stenkastning bortdriven frän alla
svears ting i Gamla Uppsala. I stället fick hans hedniske svåger Blotsven
makten. Under den följande revolten mot de kristna dödades bl. a. biskop
Eskil, vars område, Rekarne-bygden kring (Eskils)Tuna - >den helige
Eskils biskopsdöme,, - hor till de tidigast kristnade trakterna i Sverige.
Inge gav sig emellertid inte, men heller inte Blotsven. Denne stupade dock
omkr. 1087 och kung Inge hade åter makten och fria händer. FIan rev
ned det guldskimrande hednatemplet. >Dess fall markerar, att den svenska
hedendomen upphört att .var^ till som nationalreligion. Ett nytc skede

hade inträtt i svensk historia genom att Kristus intagit asars och vaners
pla* i nationalhelgedomen.>5 En fast grund var nu lagd för kristendo-
mens vidare utvecklin g frän Svearikets hj;rta utöver hela landet. En i
nuvarande Gamla Uppsala kyrkas yttermur inmurad runsten från den
tiden hör till den typ av runstenar som med sin ristning tydligt markerar
att det kristna korset har triumferat över draken.

Kung Inges seger innebar både beträffande tro, kult och sed ett verkligt r e I i-
g i o n sskifteo, inte bara ett konglomerat av hedendom och kristendom. Tron på per-
sonliga gudar med motsvarande kult 

- 
i religionshistorien killad den bögre religionen

- 
gick som religion tillspillo. Som social och religiös faktor hade den inte längre någon

betydelse efter kristendomens seger. Men allt som nordbon i fråga om religion var van
vid: att få innesluta hela livet med alla dess skiftande former i religionen 

- 
att finna

offer och en offentlig kult med vissa fasta högtider, fick han genom kristendomen
tillbaka 

- 
på väsentligt högre plan. >I fråga om gudstjänstlivet ägde den

kämpande kyrkan en stor tillgång i mässan med dess sång, rökelse och klockklang,
gentemot vilken de inhemske blotfesterna tedde sig enkla och barbariska.>>" Äldre in-
hemska sedvänjor kristnades, hedniska kultfester blev kristna folkfester, hedniska offer-
käl1or kristna vallfartsorter.

Den lägre religionen, vidskeplig folktro, magi m. m. levde naturligtvis vidare i folk-
själen, framför allt i de isolerade obygderna. Men kristnander genom predikan och under-
visning fortsattes under organiserad ledning. Missionärerne hade inte varit tillfälliga
predikanter utan Kyrkans sändebud. Att kung Inge inte tänkte på ett nationellt
begränsat landskyrkoväsende utan på den universella Kyrkan, framgår av hans relationer
med Rom, dokumentariskt bestyrkta genom två påvebrev till honom av år 1080 och
1081(?), de försra direkt till Sverige srällda påvebreven," I det förra anhåller påven

u H. Liungberg *a, s,274.
" H. Llungberg a. a. s, 304.
" H. Ljungberg a. a. s. 309.
" Su. Trakt. 1,27 o. 28.

Det äld$a till Saerige riktadt påuebreaet

ar den 4 oktober roSo

InnehåIl: Påve Gregorius VII uttrycker i brevet till kung Inge sin glädje över att
kristna missionärer med framgång i Sveariket har predikat den frälsningslära som Kyrkan
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Gregorius VII att genom en biskop eller lämplig klerk få närmare underrättelse om
läget i Sverige. En >biskop R.> blev skickad till Rom. I det senare uppmanades bl. a.

till tiondebetalning för prästerna, kyrkorna och de fattiga. Omkr. 11i0 infördes den,
men >hade mer symbolisk än ekonomisk betydelse, skatten utgick med en penning av

varje självständigt hemman>>.'

Mot A. Schiicks påstående att den kristna helgonkulten bara var en ersättning för det
hedniska mångguderiet vänder sig H. Ljungberg: >>En viss sanning ligger i påståendet
att de nyomvända funno i helgonkulten en ersättning för sin hedniska gudsdyrkan,
vilket emellertid ingalunda betyder, att de specifikt hedniska gudsföreställningarne eller
de hedniska kultformerna bildade den väsentliga stommen i helgonkulten. Ingen av

beröringspunkterna mellan helgondyrkan och avgudadyrkan faller inom det centralt
religiösa området utan i periferien.>' Yissa liknande drag får ej ytligt bedömas. Det för-
hållande t..ex. art enligt nordisk gudstro en gud och en gudinna mottog de doda
motbevisar inte att i bönen på runsrenarna >Gud och Guds moder hjälpe hans själ>>

föreligger en kristen föreställning av helt annat ursprung och av väsentligt annan inne-
börd.

I fuägz om undervisning var sockenprästen skyldig att vid mässan, som lästes på
latin, på folkets språk förklara evangeliet, kateketiska stycken, trosbekännelsen, Fader
vår, Hell dig Maria, dödssynderna och de viktigaste dygderna.

Den länge väntade framgången i Gamla Uppsala firades säkert med
tacksamhet av de kristna runt om i Mälarbygderna. På platsen för hedna-
templet byggdes i stavkyrkostil en träkyrka. När den med allas samarbete
var färdigbyggd, invigdes den av Sigtunabiskopen.

i Rom har fått sig anförtrodd. Sedan uppmanar han kungen att sända en biskop eller
klerk till Rom som skall lämna upplysningar om landets bruk och folkets seder, samt
mottaga den Apostoliska Stolens uppdrag och befallningar.

Gregorius efiiscofas, seruus seruorum Dei, l, glorioso Suetorum regi, salutem et afosto^

licarn benedictionem.

Quoniam rcgni tui terram quosdam sacri aerbi ministros fuisse ingressos aadiui.nus,

not'erit excellentia taa, nos in Domino multum laetari; deinceps qiloque de salutis uestrae

rcparatione filurimunt spei indubitanter babere. Gallicana siquiden ecclesia ,ton aos

alienis docurnentis instruxit, sed, quod d.e tbesauris tnatris suae sanctae Rornanae ecclesiae

,accefit, salubri uobh eruditione contradidit, QuafiroPter, ut cbristianae religionis et

doctrinae graliam obtineatis uberiorem, aolumus, celsilud.inem tuam aliquem. uel efiis-

copum uel idoneun. clericutn. ad afostolicam sedem dirigere, qui et terrae aestrae babi^
tuilines gentisqu.e mores nobis saggerere, et apostolica mandata, de cunctis pleniter in-
strrctus, ad uos certius queat referre. Interim ueto ,nonemas, ut prudentia taa con-
ntissant sibi regnun in concordiae iustitiaeque custodia dirigat alque disponat, ac ita
circa subiectos Pacis iura et aequitatis tlistrictionetn seruare inter cetera uirtutum studia
satagat, qaatenas per temporalis regiminis sollicitadinem mereatar eterni percifere secil.-

ritatetn, et cum iustis uocem totius iucanditatis plenam in extrerno exatnine digne possit

.tudire: Venite, benedicti Patris mei, fossid.ete regnarn, quod uobis fiaratum est a con-

.stitutione mund.i. Dat. llll nonas octobris.

n B. Gustafsson: Sv. hyrkohistoria s. 31.t H. Ljungberg a.a. s.298.
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RÄGNHILD
Kung Inges framgång ledde till en vändpunkt i svensk historia, hans

seger vid kungshögarna var det kristna Svea rikes egentliga födelsestund.
I samma tidsskede levde enligt de äldsta källorna en helig kvinna med en
ledande ställning i Svea rike, helgonet vid kungsgården, Ragnhild. Också
en helig Ulfhild'9 nämns som tillhörande samma tidsskede. Men anralet av
de dokument, där hennes namn möter - och bara namnet - år ytterst
ringa. Ett moment som sätter Ragnhilds betydelse i ny belysning. - Möj-
ligen är S:ta Ulfhild samma Ulfhild som var Inge d. y:s gemål och efter
dennes d<;d gift med konung Sverker I.

Vem var Ragnhild? Om henne finns inga samtida skriftliga kallor -ay det enkla skälet att den svenska inhemska historieskrivningen först
b<;rjade omkr. 1I0 år efter hennes död. Trots detta har hon på olika vägar
fått ett starkt historiskt eftermäle med personlig profil.

Härnedan anförs fem svenska historiker,.vetenskapsmän, vars uppgif-
ter hittills ännu inte har anlitats f<;r Ragnhildsforskning utom en,
helt i förbigående - men som äger primärt vitsord. Dels hade de vid sin
forskning inblick i äldre kallor som nu är förlorade, dels började de att
kritiskt sovra materialet. Dessutom skrev de på en tid, då i Sverige allt
intresse för katolska helgon var missränkt och själva helgondyrkan an-
sågs strida mot den kristna läran.

1. Joh. Messeniu s, 1579-1636, prof. i juridik vid Uppsala uni-
versitet, historiker. Som sådan inledde han den källkritiska forskningen
ang. medeltida dokument. I sitt scondia illustrata skriver han i olika delar
av verket fem gånger (I 91; VIII 33; IX 33; XII 34 f ; XV 2l) om Ragn-
hild, dessutom i boken Tumbae-Grauar sid, 34. Har- har mycket höga
lovord för henne som svensk drottning och som helgon och omnämner
särskilt Täljebornas stora vördnad för sitt skyddshelgon och förtröstan
på hennes f<;rbön. Av vikt är hans uppgift att svearna själva - folkets
röst - en gång i tiden hade infört >vår Ragnhild> i helgonförteckningen
(Ragnild.nn nostrarn Sueones Diuorurn catalogo inscripserarut, Xll 84).

Av de källor Messenius har hafr om Ragnhild nämner han följande:
Johannes Magnus (1483-1 t44), historiker, administrator av ärkestiftet Upp-

saia, i Rom vigd till biskop, död därstädes. I sitt verk Gothorum saeonurnque hktoria
(Rom lii8, XVIII t8z f.) skriver han: >Kung Inge hade till gemål den högädle Ragn-
hild' Ert fullgott bevis för hennes stora helighet föreligger ännu i dag både i hennes
reliker, bisatta i Tälje, och i den mycket stora vördnad som alla gudfruktiga Taljebor
visar för dem.>

Ericus olai, historieskrivare, teol. prof. vid det nystartade uppsala universitet,

' T. Lunddn: S:ta Ulfhild, Credo 1944 s. 189 f.
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d. 1486, skriver i Cbronica regni gotborun, Script. rer. suec' II I s. 4l' >>Konung Inge

var gift med den heliga Regnhild, vars reliker finns i Tälje.>>

Jakob ZieE,Ier, humanist, kejserlig sekreterare, matematiker och geograf, sam-

manträffade fu lJ23 i Rom med bemärkta skandinaver och författade med hjälp av

deras uppgifter Scondia (tr. 1532), ett verk med bara korta geografiska notiser om

städer och landskap. Av svenska helgon som hedrar vissa städer nämner han bara Erik,
Eskil, Ragnhild, Birgitta. Om Tälje skriver han sid. 492t >>där är stoftet efter den heliga

Ragnhild, Sveriges drottning, bisatt>.
Messenius utgav i tryck också Prosaiska krönikan och Lilla rimkrönikan, två okri-

tiska skrifter som författades omkr. 14i0. Bägge omnämner Ragnhild som helgon, och

får anses som vittnesbörd för en gammal tradition. Detsamma gäller om Prologus in
Iaudert. Sueciae, föfi. pA 7120-ta,let, där >>den helige kvinna * Tälje fru Ragnil> räknas
till de I J mest kända svenska helgonen.

2. Mest fiörtjånt om Ragnhildsforskningen gjorde sig den vittbereste,
outtröttlige dokumentsamlaren och forskaren Erik Be nzelius d.y.
(L67t-1743), prof. vid Uppsala universitet och ärkebiskop. I Strängnäs
domkyrkobibliotek upptäckte han 1696 Ragnhilds latinska epitafium,
inskriften på hennes grav i Tälje, och utgav det i tryck 

- 
det utförli-

gaste, värdefullaste och 
- 

enligt Knut B. \flestman 
- 

det äldsta doku-
mentet om Ragnhild. Det består av tre delar, antagligen från olika tider:
sju verser, ett prosastycke med ett legendariskt drag, och sjutton verser
(text se nedan). Enligt epitafiet var Ragnhild svensk drottning och hel-
gon, gjorde vallfärden till Jerusalem och Rom, grundade kyrkan i Tälje,
blev där begraven och vördades högt av folket såsom förespråkerska och
stadens skyddshelgon.

Benzelius ombesörjde också att J. Vastovius: Vitis aqui.lonio 
-den nordiska Vinstocken, tryckt i Köln 1623,utgavs i Sverige 1708 med

epitafiets text som bihang (text se nedan). Vastovius, f. i Västervik, kon-
verterad i Rom, sedermera kung Sigismunds hovkaplan och bibliotekarie,
d. 1642, hade på sin tid utgivit boken tydligen i avsikt att 

^v 
traditionen

rådda vad som räddas kunde. I boken behandlas 86 nordiska eller i Nor-
den för kristendomen verksamma framstående män och kvinnor under
åren 813-1 525, bland dessa också Ragnhild. Särskilt berömmer Vastovius
hennes sociala gärning och ivriga missionsverksamhet i Tälje och vida
omkring. B. utgav boken i Sverige, med kritiska noter. Beträffande Ragn-
hild ifrågasätter han sid. 47 bara riktigheten av dödsåret, enligt Vasto-
vius 1120, enligt honom senast 1081, samt riktigheten av uppgiften att
hon var kung Halstens dotter.

3. J. B aazius d. e. QtSl-1649), biskop i Växjö, utgav 1642 ln-
aentarium Ecclesiae Sueo-Gotborunt.. Han intar en kritisk hållning mot
både Joh. Messenius och J. Vastovius, men inte i fl,äga om Ragnhild, om
vilken han skriver s. ll3: >Ragnil ägnade sig så ivrigt åt fromheten att
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hon kallades helgon och infordes i kalendaris3> - >... ut not en sancti-

tatis obtineret et Calendario inscriberetur.> Ett uppenbart misstag före-
ligger i B:s antagande att Ragnhild var dotter till Inge IV. Om B:s okri-
tiska hållning i fråga om llO0-talets historia se E. Hildebrand l Hht.
Tidskrift 1899 sid. tr3 fL.

4. J. Loccenius (1i98-1677), rittslård, prof. i historia i Upp-
sala, rikshistoriograf. I sitt verk Historiae Suecanae som präglas av kritisk
skärpa, skriver han sid. 72 orn >konung Inge IV:s maka Ragnhild... att
hennes stoft förvaras i Tälje kyrka. Efter henne har S:ta Ragnhilds källa
dar fätt sitt namn>.

t. O I o f V e r e I i u s (1518-1682), prof. i Uppsala, filolog och {orn-
forskare, skriver i Epitome Historiae Suio-Gotbicae sid.. lI f. om >>drott-

ning Ragnhild. . . att hon sedermera upptogs i helgonens förteckning>.
Detta ord är tillsammans med Messenius' och Baazius' uppgift att Ragn-
hild en gång i tiden hade varit infört i helgonens >katalog>> resp. ,rkalen-
darium>, av särskild betydelse, vid sidan om det fc;rhållande att inga be-

vis finns för en officiellt, liturgiskt ordnad kult för Ragnhild. (Jfr N. R.
Broocmans uppgift om Ragnhilds helgonforklaring, s. 31.)

Hos Soci6ti des Bollandistes, utgivarna av samlingsverket Acta Sanctoruw, Bruxelles,

finns 
- 

enligt meddelande av 3lls l9t8 
- 

i det katalogiserade materialet utöver

Vasloaius uppgifter i Vitis aquilonia och nngra korta lexikala notiser ingenting om

Ragnhild. 
- 

I Dictionary ol saintly u)otten, London 190i, innehåller artikeln >>St.

Ragnhild or Ragnhild> utom en uppgift på hennes d<;dsdag 28 iali 1120 inte något ut-
över de här i uppsatsen lämnade uppgifterna.

Dokumenten ger inte någon säkerhet om varifrån Ragnhild kom eller
vilken av de svenska konungarna hon var gift med - om och hur hon
var släkt med nationalhelgonen Olov, d. t029, och Erik Jedvardsson,
d. 1160. Dunklet kan möjligen skingras genom en undersökning av ytter-
ligare källmaterial med enbart sikte på henne. FIon torde dock ha stått i
nära förbindelse med den Stenkilska konungaåtten. Historiskt säkert är
att under årtiondena omkr. 1100 levde bland svearna en kvinna Ragn-
hild, som intog någon ledande ställning, var mycket uppskattad för sin
gärning som kristen och stod i särskild relation till den då uppblomstrande
staden Tälje. Närmare enskildheter är det givetvis svårare att med säker-
het yttra sig om. Den vedertagna benämningen drottning Ragnhild
bibehålles här i uppsatsen utan att ställning därmed tages till hithörande
problem.

Härnedan följer nu texten av de två ovannämnda levnadsbeskrivning-
arna. Det som historiskt får utläsas ur dem rör naturligtvis inte bara
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Ragnhild personligen utan också hela tiden vid sekelskiftet 1000/1100.
Avgudadyrkans kultcentral i Gamla Uppsala med sitt grepp om folket
hade fallit offer för kung Inge - men säkert inte bara för hans yttre
makt. Det var ingen våldsmissionering. Missionspredikan hade sedan

längre tid tillbaka burit frukt, hedendomen utträngdes samtidigt inifrån
genom den nya kristna synen på den starke, allsmäktige Guden och hans

dyrkan, på Kristus, segerhjälten över de onda makterna, pä tro, bön och
offer, pä meningen med livet, på människans värde och hennes roll i
kulten. Vid den kraftmätning som pågått sedan 1000-talets början var
hedendomen helt underlägsen.

Ä,r 1087 vanns således också en inre seger. De nya förpliktelser som

denna seger i riklig måtto medförde f<;r hela samhällslivet, både sågs och
uppfylldes, i synnerhet på de områden som kvinnan enligt sin nya kristna
sändning i första hand har att rå om: hemmet, familjelivet, barnen, vår-
den om åldringar och sjuka. Just det sistnämnda påpekas i de nedanstå-
ende texterna. Namn som Ragnhild och den helt undangömda Ulfhild ta-
lar ett tydligt språk om denna innersida i Vite Krists slutgiltiga seger i
Uppland. Den fortsatta, djupare gående spridningen av evangeliet hade
stor hjälp av kristna kvinnor, vilka inför stridsvana nordbor som i sin
ävlan för ätt och ära litade på kroppskraft, skepp och svärd, åskådlig-
gjorde genuint kristna dygder såsom saktmodighet, tålamod, undergiven-
het, förlåtande knrlek och tjänande barmhärtighet.

Med rätt hänvisas till att Sveriges kristnande inte enbart skedde genom
utländska insatser. Kristen självverksamhet fanns tidigt. Av svenskfödda
missionärer är Botvid den mest kända. Olof Skötkonung och hans son
Anund Jakob, Stenkil och dennes son Inge d. ä. har enligt källorna gjort
en berömvärd insats för kristendomens tillväxt. Att bland dessa svensk-
födda lekmannaapostlar kvinnan inte fattades bevisas bl. a. genom Ragn-
hild.

Efter allt att döma var hon en idog kvinna, mulier fortis. I varje f.all
tillhörde hon ett tidevarv som hade vuxit fram ur Vendeltiden (600-300)
och Vikingatiden (800-1000) - tvl kulturperioder som har ett oför-
gängligt eftermäle i bl. a. skeppsättningarna och i de praktfulla fynden
i högarna och båtgravarna. I dessa epoker hade en människotyp danats
som i sina bästa representanter - både män och kvinnor - var robust
och dådkraftig, högsint och hjaltemodig, kultiverad, kosmopolitisk och
väddserfaren. Flavet hade inte utan resultat under ätteleder lekt i hågen
på dem. De hade det inom sig, havet med dess eviga oro, dess grandiosa
färgspeglingar och hägrande vidder.
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l. Utdrag v Vitis aquilonia.
S:ta Ragnhild drottning

Ingick i Kristi härlighet fu 1120, när Calixtus II var påve, när Henrik IV var kej-
sare och Ragvald konung.

Den heliga Ragnhild var från barndomen uppfostrad i kärleken till Gud och själens

renhet. F{on blev förmäld med Inge, den fjärde konungen. Hon späkte sitt kött med
fastor och vakor och styrkte sig genom böner och betraktelser över de himmelska tingen
i så hög gtrd a,tt hon förde ett änglalikt liv på jorden. I sanning, hon var en nitisk
moder för de fattiga och för Guds tjänare. Ingen omsorg var för henne viktigare än
att bispringa de behövande, ett gynna munkarna, att pryda kyrkor och kapell och att
utbreda tro och fromhet i sitt herradömes bygder och städer så långt det var görligt åt
alla håll. I dessa den kristna kärlekens uppgifter övade hon sig outtröttligt under hela
sitt liv, tills hon bruten av ålder flyttade till de himmelska fröjderna, Hennes heliga
kropp är bisett i Tälje och vördas ända in i våra dagar av alla fromma inbyggare på
grund av de ofta upprepade undergärningarna.

2. Av större betydelse är texten på Ragnhilds epitafium i (Söder)Tälje. Själva epita-
fiet är länge sedan försvunnet, men texten är som ovan sagts bevarad i avskrifter, Den
är omisskänneligen genomandad av den innerliga hänförelse som på 1000- och 1100-talet
vid början av korstågstiden besjälade de bästa. Möjligen kan den 

- 
utom prosastycket

- 
föras tillbaka till samma tidpunkt som den äldsta texten om ett annat sörmländskt

helgon, Botvid, till lzoo-talet.
S:ta Ragnhilds gravskrift i Tälje

(övers. efter den av Benzelius utg, texten)
Svearnas härskarinna, Ragnhild, ett blomster utan törne,
rikets drottning går ut på pilgrimsfärd
till Rom och Jerusalem, fast i sitt hopp att få fullkomlig syndaförlåtelse,
och att i korsets namn få triumfera. I gemenskap

med Helena och genom hennes förtjänster ville hon i nåder förvärva åt sig segerpalmen.

O fromma fru, Täljebornas goda skyddshelgon,
utbed åt oss Kristi goda himmelska gåvor.

Kring den heliga Ragnhild som ligger begraven i Tälje lyste många underverk. När
hon vallfärdade till Rom och Jerusalem, råkade hon ut för rövere, som berövade henne
och lämnade henne naken. Men genom en Guds ängel sändes henne från himlen en

underbart vävd klädnad.
Om samma helgon finns det skrivet att hon var gemål åt konung Inge som var till

stort gagn för riket men sedermera blev fördriven. Denna heliga kvinna var också ko-
nung Halstens dotter, därav versen:

Den storsinta frun, Ragnhild, heiig och kysk,
klok och givmild, den himmelske Konungens vän:
för att f.ä se de av Gud invigda platserna går hon, Sveriges fuejdade drottning,
som pilgrim 

- 
icke vilsen som Dyna 

-till Rom och Jerusalem. Seklen må förundras
över en sådan andlig kvinna av kunglig rang.
Brinnande för Frälsaren och av kärlek till hans kors
färdas hon, glad över mödan, såsom Helena över havet.
Hon grundade templet i Tälje, vilket hon både byggde,
frikostigt berikade och utvidgade genom gåvor,

2t



R. Vebner Sl

hon som var Olde Halstens dotter.
Efter talrika fromma gärningar träder hon in i evighetens sälla fröjder
och njuter dem i ogrumlad salighet,
Hon, som driven av sina fromma skyddslingars böner och löften,
hjälper de sjuka både nära och f.järran.
Du himmelska fru, smyckad med livets krona,
goda beskyddarinna, må du ftirhjalpa oss till det Högsta goda!

Sammanfattningsvis kan vi säga att Ragnhilds historicitet och helighet
styrks utom genom de nämnda forskarna genom följande fyra moment:

1. trots det ovan nämnda tomrummet i svensk historieskrivning fram-
träder hon relativt starkt i den muntliga och skriftliga traditionen;

2. vtan att .'ara blodsvittne och utan att vara föremål för tävlande
ätters politiska intressespel korades Ragnhild till helgon. Utan att uara
blod,suittne: en martyrs våldsamma död blir som historisk handelse lat-
tare observerad och traderad till eftervärlden. För att däremor en mera
stillsam kristen som dör en vanlig död, av sina samtida skall betraktas som
helgon och som sådant också av senare sekler vördas - därtill behövs en
personlig helighet som starkt lyser genom en lång, beprövad levnadsvan-
del. Inte kung Inge som dock i det för kristendomens seger avgörande
kampskedet var segerhjälten, fick med helgonglorian gå till eftervärlden

- vilket då ibland skedde alltför lått - utan en relativt okand kvinna.
Detta förutsätter för hennes del en då allmänt kand och erkänd kristen
insats.

3. Flera gånger nämns Ragnhild i källorna tillsammans med Sveriges
välkända helgon, vilket aldrig tu fallet med andra s. k. lokalhelgon, t. ex.
Kadung, Romfar.

4. Ragnhilds minne är enligt många bevismoment ända till i dag knu-
tet till en bestämd stad, (Söder)Tälje. Toni Schmid skriver om detta för-
hållande: >Även Ragnhild i Telge . .. hOr till de glömda, dock icke i
samma mening (som andra). Skrinet - relikskrinet i gravmonumentet

- har stått och utan tvivel varit föremål fOr andakt, intill Abraham
Angermannus' tid.>3

Minnet efter en helig Ragnhild bevaras också i Söderköping, men i den i denna upp-
sats behandlade äldre litteraturen förekommer aldrig någon antydan om ett Tälje-Ragn-
hilds förhållande till Saderköpings stad, vilken först Lr 1210, omkr. 1!0 år efter hennes

död, för första gången blir omnämnd. För att kunna klarlägga de historiska sammanhang
som en gång i tiden givit upphov till den gamla lokaltraditionen i Söderköping finns än
så länge inte tillräckligt dokumentariskt bevismaterial.

På Rogiers karte 1642 är källans läge markerat med ett torn med flöjel (S. Ragnil
kiella). 170f (And. Mörnes karta) synes invid tornet en byggnad ha tillkommit (Rang-
nils kiälla), och 7769 (Jonas Brolins karta) saknas torner men en långsträckt byggnad
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av samma form som nuv. brunnspaviljongen 
- 

>slottet>> 
- 

är inlagd öster om >Ragnilla-
diket>> på ett inprickat tomtområde, betecknat >>St Ragnilds Hälsobrun>.'

Enligt en uppgift i At'tmbladet (2617 l95S)'tu Ragnhildsböcken omtalad i hävderna

sedan år 1378 
- 

en uppgift som inte har kunnat kontrolleras. En bevisligen mycket sent
uppkommen legend om en helig jungfru Ragnhilds död i Söderköping är för utredningen
av lokalrraditionen utan värde. Det kan tänkas att men i medeltiden för hälsobrunnen
i Söderköping lånade ett i de närmaste landskapen välkänt, berömt namn.

Tre städer

I de anförda dokumenten nämns tre städer (Söder)Tälje, Jerusalem,
Rom - uppgifter som för Ragnhilds del alla tre i någon mån kan för-
tydligas.

(Söder)Tälje
I hela källmaterialet avtecknar sig från början såsom ett genomgående

drag detta att Ragnhild har grundat Tälje kyrka och där ligger begraven

- en uppgift som rimmar med den dåtida situationen. I det under Olof
Skötkonung hopkomna riket fanns bara tre stadsliknande samhällen:
Skara, Sigtuna och - det yngsta - Talje. Den omkr. 1087 med kung
Inges seger inledda samlingen av alla nationella krafter hade givetvis en

gynnsam återverkan på sjöfarten och handeln, just i ostra Sverige. Där
låg Tälje bäst till. Som Tälgehus' (Ragnhildsborgens) förhistoria visar
hade trafiken sedan äldsta tider varit livlig över Täljesundet resp. - efter
landhojningen - Täljenäset. Den kortaste samfärdsleden till Birka-Sig-
tuna gick fram där. Som viktig överfartsort för samfärdseln mellan ö-
tersjön och inlandet nämns orten redan i början på 1000-talet, långt tidi-
gare än Strängnäs, och zto år innan Stockholm anlades och blev omnämnc
i annalerna. Tälje hade atrla förutsättningar att utvecklas till huvudstad.
Man förstår att Ragnhild såg till att detta uppblomstrande samhälle fick
sin kyrka. - Orsaken att Tälje inte blev rikets hamn- och huvudstad var
bl. a. att det fick sina handelsrättigheter i stor utsträckning inskränkta -till förmån för Stockholm. År 1636 förbjöds t. ex. all seglation till och
från Södertälje.5

När köpsäsongen var inne, kunde det vara ett brokigt folkliv i staden
vid östersjön. Det är lått att tänka sig en söndag, när klockorna kallade
till mässa. Svear och folk från fjärran stränder samlades till gudstjänst,
hövdingar och trälar, bönder och pälsjägare, frisiska, danska, vendiska
och ryska köpmän. I församlingen sågs både män och kvinnor med kors-
prydda bronsmedaljer eller små silverkors, med nyttiga redskap dinglande

n Enligt meddelande fr, S:t Ragnhilds Gille, Siiderköping, genom C. A. Lewdn, 12/11
19lS. Jfr också S. Ljung uppsats i S:ta Ragnbilds Gilles Årsbok t9+9.u Su. {Jfipslagsbok 1936 art. Södertälje.
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vid bältet eller vid bröstspännet. Prästen vid altaret sjöng mässan i
samma liturgiska dräkter, med samma texter och koralmelodier som nu,
till ära för Vite Krist.

Drottning Ragnhilds kyrka låg givetvis vid stadens torg, och ordet
>mässa> torde där ännu ha haft sin medeltida betydelse, folk lerde sig att
inleda torghandeln med en mässa i kyrkan.

Det säger sig självt att Ragnhild, med de möjligheter som hon hade"
samtidigt sörjde för att genom underhåll av präster och gynnande av

deras verksamhet göra staden till en missionscentral för bygderna om-
kring. Så säger levnadsbeskrivningen: >FIon var mån om att pryda kyr-
kor och kapell och att utbreda tro och fromhet i sitt herradömes byar
och städer så långt som möjligt åt alla håll.>

H. Alm nämner i uppsatsen >Drottning Ragnhild och hennes grav-
skrift i Tälje>6 tre vägrödjare för kristendomen i Södermanland, Eskiln
Ragnhild och Botvid.

>>Nästa framstöt för kristendomen skedde genom drottning Ragnhild i Södertälje-
trakten omkr. 1100, då S:ta Ragnhilds kyrka i Tälje anlades enligt en på 1i00-t. i en

gravbok antecknad tradition. Grundläggningen skulle ha skett efter hennes återkomst
från pilgrimsfärden . , . Södermanland synes även börjat missionera utanför sina egna

gränser i det ärkehedniska Uppland. Botvidslegenden berättar om en munk Erik, alltså
en svensL, som slogs ihjal på tinget vid Flottsund nära Uppsala. Han begrovs i Tälje,
varifrån han kunnat utgå som en frukt av Ragnhilds verksamhet. Mellan Eskil och Bot-
vid står Ragnhild i tid och rum.>

Genom sin missionsgärning i och utifrån Tälje bidrog Ragnhild mycket
till att ge sitt tidevarv ett kristet ansikte.

Ragnhilds minne levde vidare efter hennes död omkr. ll2r. Under ett
halvt årtusende holls hennes grav i Södertälje i helgd. Enligt källorna var
kyrkans sydvästligaste kor >>ett mässeChor, Sanct Ragnhildis til äre in-
stiftat>, med >ett präktigt gravmonument> som bar överskriften >Hic
sepulta est S. Ragnbild, Suecorul?t, Norue: Regina> (här ligger begraven
den heliga Ragnhild, svenskars och norrmäns drottning). År 1596 f.ör-
stördes graven vid ärkebiskop Abraham Angermannus visitationsräfst.
Hennes reliker bevarades emellertid. De omnämns ännu i 1330 års inven-
tarium. &dan har de försvunnit, antagligen vid kyrkbranden 1881.7

Är 1949 uppsattes i kyrkan en träskulptur av S:ta Ragnhild som drott-
ning och kyrkans skyddshelgon, på armen bär hon en kyrka. Statyn är
gjord av Strängnäskonstnären Erik Sand. Inskriptionen lyder Ad m.aio-

rem gloriaru TemPIi Sanctae Ragnhildae Annis XC Peractis Sodalitas Sanc-
tae Ragnbildae Hanc statuarn d,onauit Anno MCMXLIX till S:ta Ragn-

u Sörmlandsbygden 1931.
' H. Alm: Södertälje kyrka, Sörml. kyrkor 88, 1946.
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hilds kyrkas större ära donerade S:ta Ragnhilds Gille på sin 9O-årsdag
denna staty i Herrens är 1949.

Ragnhilds nämnda relationer till Södertälje stad och kyrka är samman-
fattade och bekräftade i Rannsakni.ngar onc antihuiteter i Söderruanland,
1667-86 (Sörrnländsh"a handlingor t, 1938, sid. ZZ).8

Av övriga Ragnhildsminnen i Södertälje nämns Ragnhildskäl-
lan. Den fanns på området Brunnsäng men blev förstörd på tS3O-talet.
Stadsdelens namn Brunnsäng ståruppenbarligen isamband med den.

I nya rådhusets övre korridor finns en tavla med text, målad i gyllene
bokstäver på svart botten, upphängd som minne från det gamla rådhusers
invigning ir 173i. Södertäljeprästen Gösta Hallman låter där staden tala
om sin historia. Dikten inledes med orden:

>Här har jag frgerc grönskat långt över tusend åhr,
Af Helge Drottning Ragnhild jag min berömma får,
Hon byggde opp min kyrka, här har hon ock sin graf
Emellan Melers wikar och Beltens Salta Haf.>

Benämningen Ragnhildsborge för borgruinen på Ragnhilds
holme vid Linasundet - intill IOO e. Kr. ett brett sund mellan östersjön
och Mälaren - uppträder först under 1800-talet men är ett av de många
tecken på Täljebornas intresse för sitt forna skyddshelgon, också under
nyare tider, ett intresse som bygger på fast historisk grund.

Synnerligen märkligt tu det ovan nämnda faktum att Ragnhildsmin-
net inte gick under för reformationens stormar, ja, att det t. o. m. på

1600-talet levde upp på nytt. Sedan den tiden kallas Södertälje kyrka
officiellt S:ta Ragnhilds kyrka. Vid samma tid, år 1628, togs
hennes bild in i staden sigill och vapen. På 1300-talet bar stadsvapnet S:t
Olofs, på liOO-talet Madonnans bild. Den nämnda ändringen - med en
mindre justering &r l93l - motsvarar bäst stadens historia: >I blått fält
en bild av S:ta Ragnhild med klädnad av silver, krona, gloria och srav av
guld samt ett rött, grekiskt kors på bröstet.>

Detta just efter reformationen åter vaknande intresse torde få sättas i
samband med att Södertälje omkr. 1620-talet hade till borgmästare en
aktiv katolik, Zakarias Anthelius. Han hade besökts av jesuitpatern Hen-
rik Schacht och övergått till den katolska läran. Jesuitfäderna brukade
på sina missionsresor särskilt anbefalla sig åt bygdernas och städernas
skyddshelgon. S:ta Ragnhilds minne var säkerligen levande inom den lilla
katolska gruppen i Södertälje. Den möttes vid hennes grav i kyrkan till
ban far Sverige.

' Cit. efter T, Lund6n: S:ta Ragnhild au Tälje, Creilo t944 s. tB4.n B. Söderberg: Yår bygd, utg, iv östra Södeimanl:s kulturhist. förening i Södertälje
19t 8.
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Anthelius dog som martyr, för sin konversions skull halshöggs han den
21 september L624 i Stockholm och blev begraven på den gamla munk-
kyrkogården.1

Jorsa,la
Enligt den äldsta texten om drottning Ragnhild gjorde hon en vall-

färd till Jerusalem. En uppgift som det inte finns någon anledning att
betvivla. Tvärtom vore det historiskt förvånande om inte de kristna i
detta tidevarv som från vikingarna kände resrouten och hade resvanan
öster-, söder- och västerut, hade tagit upp routen och vanan. Inte för kö-
penskapens eller sjöröveris skull utan för att vörda Herrens fotspår.

Ragnhilds tidevarv sammanfaller med korstågstidens början. Är 1099
befriade västerländska korsfarare Jerusalem från mohammedanernas herra-
välde. Ett kristet rike uppiättades med Jerusalem som huvudstad. Dess

regent, Gottfrid av Bouillon, kallade sig >Heliga gravens beskyddare>.
Ryktet om dessa bragder i fjårran östern spred sig också till Norden. År
1107 avseglade Jorsalafaren kung Sigurd från Norge med en flotta, an-
lände efter tre år till Palestina och kämpade där mor de otrogna. På en
runsten, inmurad i Gamla Uppsala kyrkas yttermur, är ett vikingaskepp
inristat som i masten bär korset.

Det bästa som korstågen åsyftade blev verklighet i fredliga, privata
vallfärder. Sådana förekom då. Också kvinnor gjorde dem. Ett ovanligt
djårvt företag! Inte en turistresa, utan en strapatsrik hård botfard. Man
kunde på den avtjåna alla sina syndastraff. Då var det lättare att, fä en
avlat >i stället for vallfarden till det Heliga landet>, som formuläret
lydde senare.

Det finns säkra vittnesbörd om att också från Sverige människor redan
vid 1000-talets mitt har deltagit i pilgrimsfärderna till Palestina. Det He-
liga landet, där Frälsaren hade levat, stod för de resvana nordborna som
en sagolik hägring, evigt lockande och lovande. På en länge sedan för-
svunnen runhäll från Almarestäket2 stod orden: >Ingerum, Hårds dower,
lät rista runerna efter sig själv. Hon vill fara österut och ut till Jorsala.
Fot ristade runorna.> En annan uppsvensk runsten omförmäler: >Estrid
lät resa denna sten efter östen som drog till Jorsalir och dog borta i
Grekland>.3

Belysande för vårt ämne är vad N. R. Broocman (historisk forskare, d. tzzo) skriver
om den nämnda runhällen från Almarestek:"

' A. M. Ammann S.J, i Credo 1922 s. 277 ff. - Joöl Eriksson lämnar i uppsarsen
>Helgonsagan om drottning Ragnhild> (Sthlrns löns SödertöIje tidning t3lt2;. Itltz
7918) nlgra här i arbetet inre anförda vittnen av yngre datum om Ragnhilds förhål-
lande till Södertälje.

' Su. Raninskrifter 1949-fl bd S U 60t. " Su. Ran:r bd 6 U 1j6.
' N. R. Broocman: Sagan om Ingutar'Vidtfarne (1762) s. 16l.
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>Denne Sten, som är öfwer et Fruntimmer, hwilket farit til Jerusalem, kanskc wid
samme Tid, som S. Ragnhild, Oldehalstans Dotter, hwilken År 1164 blef for Helig
förtlarad, och S. Britas Exempel i senare Tider, med flera, efrer Folk, som intet kunnat
bära '10/'apn och likafullt härifrån besökt de heliga Orter, öfwertyga oss widare därom,
at många Swenske, som intet warit Krigsmän, ftit til österländerna, blott såsom Pal-
marer eller Pelegrimer.> 

- 
Källan för B:s uppgift om Ragnhilds helgonförklaring är

okänd.

Fatdnäg..t gick således i österled. I östern hade svearna för att orga-
nisera sin storhandel ordnat ett slags kolonialvälde, dår bl.a. Kiev som

centrum för ett nordiskt-slaviskt herradöme spelade en viktig roll. Den
svenska maktsfären fick stora förgreningar. Olof Skötkonungs dotter,
Ingegerd, var gift med fursten Jaroslav. Deras tre döttrar giftes bort med
tre kungar, Norges, IJngerns och Frankrikes. Handelsförbindelser fanns
från Birka längs Rysslands floder 

- 
de relativt små dragskeppen rullades

vissa sträckor över land 
- 

till båda Svarta och Kaspiska havet. Vid ett av

dessa dragställen långt söder om Kiev vittnar än i d,ag pä en holme i
Dnjepr en runsten därom.5 En gång nämns dar >Olofskyrkan i Holm-
gård>6 (Novgorod), under andra hälften av 1000-talet känd som sam-
lingspunkt för gotlandska och uppsvenska män på deras färder österut.
Sådana kyrkor tjänstgjorde i orostider som fästen. I Miklagård (Konstan-
tinopel) hade de svenska väringarna, på 1000-talet den österomerska kej-
sarens livvakt, en egen kyrka. Också från den grekiska hamnen Pireus
finns ett märkligt svenskt minne från 1000-talet, PireuslejonetT, ett ko-
lossalt, av en grekisk konstnär skulpterat marmorlejon i Venedig

- 
med en lång runristning, enligt huggningstekniken och ornamentiken

med säkerhet av svenskt ursprung. Sannolikt är runinskriften utförd av
upplendska väringar såsom minne över en stupad kamrat.

En svensk Jorsalafarare som tog vägen: Konstantinopel, Pireus, Jerusa-
lem, kunde således på sin resa många gånger känna sig hemma. Inte sällan
mötte han svenska trosfränder. I dåtidens gästgivaregåvf,av 

- 
antagligen

med gårdskapell 
- 

kunde han få skydd och vård på sin botfard. 
- Vil-

ken upplevelse måste det ha varit för honom att fä f&Åtta sin andakt i
andra länders kyrkor, framför allt i Konstantinopels stora katedral Hagia
Sofia!

Bland nordiska Jorsalafarare fanns enligt Södertälje-epitafiet också en
gång Ragnhild från Svea rike. Hon ville följa Helenas 

- 
kejsar Konstan-

u Enl. personligt meddelande från prof. A. Ammann S.J., Rom. Ang, ytterligare
uppgifter se Ammann: Kirchenfrolitiscbe 'V'andlangen hn Ostbaltikum bis zam Toile
Alexander NeusÄis (1263), Rom 1936, samt T. J. Arne: Det storaSaitjod, 1917, s.37 f.f.

u Sz. Rzz..r bd s s. tpz ff.
" G. L.r Rtnlejonet i Yenedig, Su. Turistf:s årsshr. 1949, s. 130 ff. En kopir av

Pireuslejonet finns i hallen på Statens Historiska Museum i Stockholm.
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tins moder, som lär ha återfunnit det heliga Korset - f1e66s exempel,

genom att i tro och hängivenhet vörda de heliga platserna, Betlehem och

Jerusalem, där Frälsaren föddes, dog och uppstod från de döda - hon
liksom Birgitta 2J0 är senare.s

Till de varaktiga resultat, som korstågen medfört för Västerlandet, hör
en förnyad och ftirdjupad Kristusmystik. Den drev genast nya mäktiga
skott i cisterciensorden och kom genom den tidigt, är 1143, till Sverige via
Alvastra kloster. Där gick Birgitta i skola och fick sina avgörande Kristus-
visioner. >Ett med Honom i mandomsanammelsens, korsoffrets och upp-
ståndelsens mysterium.> Härvidlag torde Flelena, Ragnhild och Birgitta i
fräga om hjärtats uppsåt stå på samma hojd.

Med rätt är Ragnhild i Södertäljes nya stadsvapen framställd som Jor-
salafarare med gr e kis k t kors på bröstet.

Rom
Ragnhild besökte enligt den äldsta källan om henne också den Eviga

staden, Rom. Vägen dit var ej okand för nordborna. På ett par upp-
svenska runinskrifter möter >Langobarders land> (Italien). Om Gudlögs
son Holme från Täby socken säges, att >han dog i Langbardaland>. Med
>Langbardaland> menas inte Lombardiet utan Syditalien, som lydde under
den ixtromerske kejsaren. Att också Italien nåddes i österled, som av gam-
malt var uppsvenskarnas väg, framgär bl. a. av den sörmländska Djule-
forsstenen.e Symptomatiskt är, att >Benedikt>, som rest en västgötsk run-
sten (81), betecknar sig som >Romfarare>.

Levnadsbeskrivningen innehåller intet närmare om Ragnhilds besök i
Rom. Inte ens en legendarisk utsmyckning. Vad den vore värdefull, en
legend om en pilgrim i 1l00-talets Rom! Men när de första skriftliga an-
teckningarna i Sverige gjordes om Ragnhild, hade den kosmopolitiska
horisonten i Norden krympt ihop något. Den tiden var längesen förbi, då

,haven vimlade av snabba, nordiska farkoster och vikingarnas färder slog
sin krets runt Europa>.

Med hjalp av den litteratur som finns är det inte svårt att utmåla för
sig vad pilgrimer omkr. år 1100 i Rom fick se och uppleva. De gjorde
processionen till stadens >sju kyrkor>. Kanske de därvid gick barfota. De
läste eller sjöng bl. a. allhelgonalitanian och de sju botpsalmerna. I den
gamla Petrusbasilikan, byggd på 30O-talet av kejsar Konstantin, bevistade
de påvemässan vid apostlafurstens grav och kände sig därvid riktigt som
medlemmar i Kristi hjord.

" Ragnhilds vallfärd behandlas i mysteriespelet Drottning Ragnbilds ualllörd, förf. av
Auda Alm-Eriksson, år 1934 upplött i Södertälje på Torekällberget. Hembygdsspelet gav
impulsen till justeringen av stadsvapnet ir 193J.

" Su. Run:r, bd 3: I s. 49,
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Svårare är att säga, vad Ragnhild som ledande svensk kvinna upplevde.
Vi behöver dock inte fantisera. Vi vet att Sverige då var i åtanke hos de

ledande i Rom. Händelserna från den nordiska missionen hade relaterats
till den Heliga stolen, och påve Gregorius VII:s två brev till kung Inge
d.ä.t 1080 och lo81 visar, att Rom med intresse följde med i utveck-
lingen. Den som i detta intresse för Norden bara ser ett politiskt schack-
drag av påven mot de tyska furstarna, underskattar Gregorius VII:s rena

uppsåc. Han - en av de mäktigaste men samtidigt mest osjälviska bätarna
av tiaran - led under den ödesdigra förlusten av östkyrkan genom den
grekiska schismen är L}f 4 och främjade med gladje missionens framgång
och Kyrkans växande positioner i England och Skandinavien.

Drottning Ragnhild i Rom! Här inställer sig en annan reflexion. På

högsta ort i den Eviga staden dryftades då det europeiska tidsläget. Man
hade överblick och arbetade målmedvetet. Också bland de nya missions-

biskoparna i Mälarstiften skedde så, och därmed också på Inges kungsgård.
Hans seger och den därpå följande kyrkliga våren i Uppland framträder
här i sitt djupare missionshistoriska sammanhang.

Varje initierad Romfarare kände till kluniacensernas reform-
rörelse. Den hade börjat på 900-talet i benediktinklostret i Cluny (Syd-
frankrike) och fick via Rom europeiskt inflytande över Kyrka och stat.
Genom normanderna spreds rörelsen tidigt till England. Därifrån kom
den genom de engelska missionärerna över till Sverige. Vid Västra Aros
(Västerås) var redan vid mitten av 1000-talet en kluniacensabbot, David,
död omkr. 1082, verksam, naturligtvis med flera av sina ordensbröder.
Det betyder mycket, att den kluniacensiska rörelsen hade nått f ram
till Mälardalen. De >munkar> som enligt levnadsbeskrivningen
fick drottning Ragnhilds hjälp var givetvis kluniacenser.

Deras minne lever fortfarande i byn Munktorp nära Västerås. Om kapellet, samman-

byggt med Munktorps kyrka, verkligen är från 1000-t. som det påstås, skulle vi mitt
ibland oss ha ett kluniacensminne i sten 

- 
det äldsta kepellet i vårt land. Kluniacens-

abbotens bild finns på en stentavla i muren på Västerås domkyrka: S:t Dauid Anglicus:
S:t David engelsmannen,

Missionsarbetet i Mellan-Sverige under 1000-talet visar typiska klunia-
censiska drag. Främsta syftemålet var utbyggandet av Kyrkans hierarkiska
organisation med fri och obehindrad verksamhet för biskoparna - i
östergötland och Mälardalen på en gång fem nya biskopsstift! >Värdiga
gudstjänster i värdiga gudshus> var ett annat lösenord - domkyrkobyg-
gen planerades och påbörjades redan vid kung Inges tid. För den yttre
organisationen fanns inre täckning. Genom fromma sammanslutningar

t 
Se not 8 s. 19.

J-ssso:r Credo.4o:eårg. Nr I. 1959 t3



R.'Webner Sl

- brödraskap - sökte reformrörelsen undedätta bönelivet, helga var-
dagen och knyta lekmännen närmare till Kyrkan. FIur väl utgestaltad
den liturgiska gudstjänsten på 1100-talet var i Mälardalen, framgår av
Vallentuna-boken2, den äldsta bevarade, i olika färger och med prydliga
initialer skrivna liturgiska boken med mässtexter och liturgiskt kalenda-
rium för hela kyrkoåret. Visserligen dateras boken från 1198, men den
återger och sammanfattar en utveckling som i Mälarbygderna hade på-
gått under årtionden. Det katolska kyrkoåret som där förutsättes åter-
speglas i runstaven, en beständig kalender med runor som kalenda-
riska tecken. Den överensstämmer med den Julianska kalendern och be-
gagnar det yngre runalfabetet och säges d*far ha införts under loppet av
11OO-talet, möjligen till följd av den påvliga legatens Nikolaus av Albano
besök i Norden ll52lLl13. Den religiösa konsten bOrjade blomma i Mä-
larbygderna. Där låg med en viss sannolikhet vårt första centrum för
svensk nationell liturgisk poesi.s

Snart var troslivet i Mälardalen så pass konsoliderat, att pä 1110-talet
missionsarbetet kunde utsträckas till Finland.

Kluniacensernas reformrörelse var i sin rot romersk. Med den Heliga
stolens medgivande stod den nämligen f.rän allra första början inte under
biskoparnas utan omedelbart under påvens överinseende (jurisdiktion).
Genom Gregorius VII, som själv var kluniacensmunk, fick den sitt säte,

s. a, s, sin brännpunkt, i Rom. Därifrån utgick den starka kristna utstrål-
ningen över hela Västerlandet inklusive Norden. I missionshistoriskt sam-
band med denna väckelserörelse försiggick det begynnande Svea rikes
definitiva kristnande och inträde i Katolska kyrkan. I Mälarbygderna
blev det, trots den hedniska tjäle som här och var säkert fanns kvar i
marken, en kyrklig vår, för vilken Ragnhild kan sägas stå som en expo-
nent.

Historiskt har man lov att säga att svearna mötte Rom i dess bästa
form: den stridande Kyrkan, besjälad av viljan att mitt i en både kyrk-
ligt och politiskt mycket splittrad och upprörd tid följa Kristi fotspår och
att med äkta kristet missionsnit bland folken utvidga hans rike.

Med tanke på denna svenska kyrkohistoriska period har det talats om >gregorianska
nyheter>> 

- 
Gregorius VII säges ha gjort den västerländska kristenheten ronersk-katolsk.

Det är historiskt ej hållbart. En medveten uppfattning om det teologiska begreppet >ro-
mersk-katols[> fanns mycket tidigare, också i den germanska världen. Frankernas krist-

" Liber Ecclesiae Yallentunensis, utg. av Toni Schmid 194J.
' T. Schmid a. a. s. lJ4.
Dessutom har bl.a, använts B, Nerman: Gamla Uppsala - St,earikets hiartpunkt,

1943; När Saerige hristnades, 194i; samt sammanfattande uppsatser om 1000- resp.
1100-t. av Curt Veibull, Adolf Schtick, Sven B. F. Jansson, Sven Tunberg, Knut B.
tr/estman, Tor Andre i Su. Turistf :s Ärsskrif t 1942, 1949,
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nande under kung Klodvig på tOo-t. var medvetet romersk, i opposition mot den arianska

irrläran. På mitten * 700-t, främjade martyrbiskopen Bonifatius, )>germanernas apostel>,

stiftsindelningen ösrer och väster om Rhenfloden och förenede kyrkoprovinserna under
Rom som den centraia kyrkostyrelsen. Också Ansgar knöt vid sitt bes<ik i Rom på

830-t. genast förbindelsen mellan den nya skandinaviska missionen och den Heliga
stolen.

Gregorius satte på grund av den bittra erfarenheten med den grekiska schismen år
l0J4 Rom åter skarpare i blickpunkten, Rom såsom klippfundamentet för de kristnas

enhet. >Romerskt> betydde >icke skild från Kristi enhet>>. För Nordens del bekräftades

denna sida i Svearikets kristnande genom den nämnde påvlige legatens besök. FIan kom
bara för att utbygga en förefintlig situation.

I den äldsta tiden hade svearna huvudsakligen kontakt med den grekiska kyrkan, men
då,Åfli/n utgick aldrig mission, fast vägarna var beredda.

På Ragnhilds epitafium i Täljes medeltida kyrka stod hugget i sten:
IJt loca diuina uideat, inclita regina Sueciae pedidat Roncarn - för att se

de heliga platserna färdas Sveriges ädla drottning till Rorn. Såsom de flesta
uppgifterna i Ragnhilds levnadsbeskrivning har också hennes Romfärd
sin större kyrkohistoriska relief.

Ragnhilds besök i Jerusalem och Rom talar f& att hennes kristna vid-
synthet begränsades varken av Svea rike eller Europa,

(Del II följer;

R. Vebner Sl

Människans ande bär eldens kraft inom sig. Gud gav henne livet, på det
att hon skulle glöda och brinna. Hon råkar i eld, när hon förvånar sig
över tingens brokighet och när hon på så sätt blir väckt och lyft uppåt.

- I och med att vi får syn på Guds verk, blir vi förda till att förvåna oss

över den eviga visheten. Genom den impuls, som på mångskiftande sätt
utgår från skapelserna omkring oss, blir vi trängda att inte stanna vid
att se; vi blir drivna att älska honom som skapat allt, att vila i den vishet,
med vilken han underbart ordnat allting.

Nicolaus Cusanus

(1401-1464)
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Att skåda är att hinna ifatt det som inte
rör sig.

Det finns ord som brinner, som ständigt brinner, som aldrig faller ner
till aska.

Den som upphör att vänta begraver sig själv.
Men det finns en väntan som är en katapult! Ett försjunkande som är

ett språng!
Sanden ryker. Jag följer den frånuarande hack i häI. Stillheten är en

kompass.

Även mullvaden kryper mot en horisont.

Det finns tusentals vägar, som ingenstans leder, eller också en enda väg
i mörkret. En väg som är naken, som väntar pä att beklädas med steg.

Med munnen tryckt mot marken hOr jag stenarna ropa.

Åh, blodet som rusar genom kroppen utan att hitta tillbaka till hjär-
tat .. ,

Jag vänder mig inåt och rycks ur min egen åsyn.

Och i detta fullkomliga mörker, som inte längre är mitt, h<;r jag någon
säga:

Lita på gnistan!
Ingetnar Gustafson

36



KATOLSKA PERSPEKTIV

Johannes XXIII

Vid det senaste påvevalet fanns inte nå-
gon självskriven kandidat. Ändå kom kar-
dinalerna inom kort tid överens om Pius
XII:s efterföljare, Bland katolikerna jor-
den runt hade armeniern Agagianian myc-
ken sympati. Man nämnde några andra
bredvid honom. Alla tycktes vara eniga
om att det helst inte skulle bli en >över-
gångspåve>> 

- 
en halv lösning.

Den första reaktionen inför den vene-
tianske patriarkens val liknade efter detta
i viss mån en besvikelse. Visseriigen hade

kardinal Roncalli ansetts vara >>papabel>>,

men när det varit tal om honom, hade

man betraktat honom just som >>kompro-

misskandidat>>. Hade det alltså 
- 

så und-
rade man 

- 
nu verkiigen blivit en kom-

promiss?

Detta är svårt att avgöra. Å ena sidan
kan historiska situationer tänkas, då en

>>kompromisspåve>> utan vidare framstår
som den bäste möjlige, om nu kompromiss

inte betyder något i stil med tveksamhet,
obeslutsamhet, dådloshet eller småaktighet,
så att det skulle röra sig om en man, av

vilken man alls inte hade något att vänte.
Å andra sidan har det flera gånger i histo-
rien hänt, att en prelat som kardinal inte
visade sig tillhöra en särpräglad >>riktning>

och att samme man som påve överraskade
samtiden med djärva insatser och vittgå-
ende reformer, sådana som inte någon an-
nan tänkbar kandidat skulle ha gett sig i
kast med. Det är ju så att utpräglade
riktningar, när de kommer att bära ut
sina motsättningar, ofta redan har sin
bäste tid bakom sig, si att en syntes inte
längre är otänkbar.

Den nye påvens ålder tycks inte ge upp-

hov till liknande förhoppningar. Han är
ju nära 80 år gammal. Men nog härstam-
mar han från den sega rasen i Bergamo
(vilket ligger söder om Bernina, omkring
t mil både från Brescia, Como och Mi-
lano), Hans far hade fyllt, 96, hans mo-
der till och med 98 fu, di de avled. Ho-
nom själv tillskriver hans läkare i Vene-
dig en god hälsa. I hans hemtrakt följer
folket de gamla enkla traditionerna, Tek-
niken betyder inte så mycket där, Ron-
calli älskar sitt hemland. Tillsammans med
sina syskon beklagar han, att han inte
längre kan tillbringa sin semester i den

stora familj, där syskonbarnen redan går

upp till nira 40. Hans yngre broder Giu-
seppe darrade i knäna, då han lyssnade på

radio-nyheterna och fick vet^, att Angelo
blivit påve.

Roncalli har aldrig varit kyrkoherde.
Strax efter prästvigningen blev han sekre-

terare hos en man, som stod Leo XIII
nära, greve Radini Tedeschi, biskopen i
Bergamo. Tedeschi hade en särskild för-
måga att både hålla fast vid traditionen
och driva fram socialreformen. FIos ho-
nom tycks den unge sekreteraren ha l|tt
sin prägel för livet. Man säger, att Ron-
calli ännu i dag alltid har en liten bok
med Radini Tedeschis levnadsregler lig-
gande på sitt skrivbord, Flonom har han
också ägnat en av sina böcker, en biografi
på 48i sidor, som utkom ät 1916.

Roncalli har alltid tyckt om scudier.

Han har alls inte slutat >läsa>, efter att
han blivit präst. Hans författarskap vitt-
nar om detta, I sin första bok, som utkom
år 1908, behandlade han kardinal Baro-
nius, >fadern till den moderna katolske
kyrkohistorien>>, för övrigt lärjunge till
den helige Filippo Neri, som i sin tur var
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Oratoriets grundare. Roncallis bok fram-
står som en sammanfattande levnadsteck-
.ning med anledning av 100-årsdagen av

Baronius' död. Baronius' ädla gestalt satte

for alltid sina spår i Roncallis sjäI.

Då den blivande påven blev patri*k av

Venedig, tog han som valspråk ett ord av

Baronius: lydnad och fred. Ännu fyra da-
gar före konklavens början bexikte kardi-
nalen kyrkan Santa Maria in Vallicella
och lät sig i Roms Oratorium, nira Pia.zza

Farnese, visa den helige Filippo Neris grav,
för att d'ir förÄtt sin andakt. Efteråt
ville han se även Baronius' gravplats och

frigade, hur långt forskningen om den

store oratorianen förts. Det som intresserat
honom var uppenbarligen inte bara kyrko-
historien utan än mer den apostoliska me-

tod, som Filippo hade använt. Denne sam-

lade små studentgrupper omkring sig, för
att med dem läsa bibeln och på det viset
intensi{iera deras andliga liv. Han utveck-
lade en metod för arbetet i små grupper,
som i dag tillämpas på många hå11. Man
behöver bara tänka på familjegrupperna
och på den katolska aktionen i dagens

Frankrike, som f. ö. redan fått lovord av
den nye påven.

Vad Roncallis diplomatiska verksamhet

angår, så var han förberedd för den genom

sin biskop Radini Tedeschi. Denne gjorde
den unge prästen bekant med prelater och
framstående personligheter i det offentliga
livet. Senare tog påven Benediktus XV
Roncalli till Congregatio de ProPaganila
Fide. P|ven Pius XI använde honom som

nuntius, först i Bulgarien, senare i Kons-
tanrinopel 

- 
där han bl. a. lärde sig ryska.

Vid krigets slut kallade Pius XII honom
helt plötsligt till Paris. Roncalli själv
kunde till en början inte tro på att det
var sant, då han dechiffrerade påvens te-
legram, Men chiffer-experten bekräftade,
vad han läst ut ur dokumentet. Hans tvi-
vel lär ännu inte ha varit helt skingrade,
då han anlände till Rom, förrän Monsig-
nore Tardini sade till honom: >Jag kan
förråda för Ers Excellens, att inte ens här
någon har tänkt på något sådant!>
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Roncalli tvekade inte ett ögonblick om
att överta det påvliga uppdraget. Lydnad
ocb fred., så lät ju hans levnadsregel,

Han tyckte om att lyda. FIan var visser-
ligen en son till en enkel arrendetagare.
Men lydnad var för honom mer än reli-
giöst kamouflerad småborgerlighet. Med
sin verksamhet ville han ingå i större sam-

manhang. Därför hörde han inte till dem,
som själva vill bestämma allt. Han var be-
redd att lyda.

Hans devis talade dessutom om fred.
Detta hade en dubbel mening. För det
första tappade han aldrig tålamodet och
det goda humöret, även om han råkade
ut för främmande och oväntade situatio-
ner, fast detta för en så fast rotad och be-
tänksam man, som han är, ibland med-
förde sina påfrestningar. Just i Paris, där
man har förståe1se för äkta humör, gjorde
hans sinnelag det bästa intryck vid en tid,
då man helst skulle velat ge respass åt
alla, som någon gång samarbetat med P6-
tain. För det andra vill Roncalli stråla ut
sin egen harmoni. Detta hör till hans

>fredsprogram>>. FIan är angelägen om att
påverka omvärlden med ett lugn, som har
sina fundament i nåd och tro, men som
inte desto mindre är helt hans eget. Re-
dan innan han blev valt till påve, kallade
Corriere della Sera honom för en oprimist
och fortsatte: >Man skall inte så lätt hitta
en man, inte alls en präst, som i så hög
grad som Roncalli hyser övertygelsen om
att den vackraste tid, under vilken man
kan leva, är just vår!>>

Roncallis optimism består inte i att han
utan förbehåll gillar allt nytt. Hur skulle
en ättling till en gammal bondefamilj
kunna göra det? Lika litet ser han alltid
uteslutande, vad som är gemensamt för
olika personer och riktningar, som en eller
annan har menat. Visserligen umgicks han
vänskapligt med Herriot och med Auriol,
han hälsade på socialistkongressen i Vene-
dig, mottog vid filmbiennalen den ryska
delegationen, Men ville man därav sluta sig
till att han förbisåg motsättningarna, så

vore detta ett förhastat slutsatsdragande,



Katolshn perspektia

Då vänstra srdan i, Democrazia Cristiana i
Venedig eftersträvade en afrertura a sinis-

tra, utfätdrde han mot detta ett herdabrev

i kriscallklara ord. Han visade sig medveten
om att man inte räddar friheten genom

att paktera med frihetens fiender. Det är
inte Roncallis rrt a.tt köpslå om freden
med spetsfundiga distinktioner, FIan tyc-
ker om att gå rakt fram. När han tar
emoc vem som helst, även otroende, säger

han med förbryllande enkelhet: >Hur kan
jag veta, att han inte vill bikta sig för
mig?>>

Roncalli är således nykter och enkel,
Han lever nära verkligheten. Han >tar
hänsyn till världen, sådan den är> 

- 
för

att trb med Le Monde. Men han håller
sig inte på en otillgänglig distans. Han
förstår andra, delar deras känslor. Han
skapar en lugn och avspänd atmosfär.
Detta är hans fred.

Det är svårt att säga, om lydnaden
bottnar i freden hos honom eller om
tvärtom freden har sina rötter i lydna-
den. I varje fall kompletterar båda in-
ställningarna varandra och stöder varandra,
Hans framtida påvliga verksamhet skall
säkerligen visa detta. Å ena sidan skall Jo-
hannes XXIII inte vika för svårigheter.
Flans {ramskridna ålder skall inte få ho-
nom att skjuta upp nödvändiga avgöran-
den, även om dessa kan vara motbjudande.
Vi skall knappast få uppleva halva lös-
ningar. Å andra sidan kommer han inte
att råka ut för radikalism. Vi behöver inte
vara rädda för extremistiska steg.

Som ftatriark i Yenedig verkade Ron-
calli 

- 
efterföljare tiil en sträng herre,

som ibland tyckt om att forcera sina åt-
gärder 

- 
som lugnet efter stormen. Men

hans fred liknade inte slentrianen.
Inom fem år upprättade han mer än

trettio nya {örsamlingar i sitt stift. Detta
låg på den ovan omtalade gruppbildningens
linje, Oavbrutet höll han predikningar,
ibland upp till tio om dagen. Ändå tyckte
han om act inbjuda andra biskopar att vid
högtidstillfällen tala i Venedig, och han
höll själv ibland en predikan utanför sitt

eget stift. Flan var inte en vän av rena
demonstrationer, Men han understödde alla
former av ett modernt apostolat. Det kul-
turella framsteget låg honom på samma

sätt om hjärtat som socialarbetet. Han gick
med på ett fka, storartade fester. Men när
han besökte patienter i sjukhusen, tog han
ofta av sig alla yttre tecken på sin värdig-
het, och det var rentav pinsamt för ho-
nom, att i liturgiska parament visa sig på
gatan.

Audienser som inte var mer än en form-
sak stod han inte ut med. Men för sådana

personer, som kom för att be om något,
hade han mycket tid. Där han var på be-

sök, underlät han aldrig ett titta in i kö-
ket och tacka för besväret.

Hans regeringsmaxim lät: Se allt, för-
bise mycket, ändra litet. Han visste om den
gamla visheten, att det inte står bra till
med en scat där många lagar utfärdas,
Han brukade säga, att man endast skall
kräva det, varom men kan hoppas att det
blir gjort.

Allt detta verkar en smula gammalmo-
digt och är samtidigt i högsta grad mo-
dernt. Stora nyheter har vi inte att vänta
oss av honom, Men där det behövs, skall
han handla.

Som påue har han uppenbarligen förbli-
vit den samma människa han varit. Han
tog namnet Johannes, som i de legitima
pivarnas rad sedan 1316 inte mer an-
vänts, På 1400-talet kallade sig en mot-
påve med detta namn. Det var han som

sammankallade konciliet i Konstanz, som

efteråt avsatte den före detta sjörövaren.
Den ende lekman som tillträdde påvesto-
len, kallade sig Johannes XIX och lände
inte kyrkan till ära. Det fanns således an-
ledning att v^re betänksam, när det gällde
namner Johannes. Roncalli lät ändå inte
avhålla sig från att ta detta namn. llan
gjorde det till åminnelse av sin egen fader,
som bar döparens namn. Hans inre obe-
roende har framträtt med detta.

Redan under de första dagarna lät han
kalla greve della Torre, som är direktör
för Osseruatore Ronano, Johannes XXIII

,9
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bad den gamle journalisten att inte an-

vända superlativ, när tidningen talar om
påven. Han ville inte kallas för den allra-
nådigaste, för den upplyste, för den in-
spirerade, han ville helt enkelt vara påven

eller den helige Fadern.

Vidare är de vetikanska trädgårdarna
enligt Johannes XXIII:s önskan inte re-
serverade för honom. Han höll till och med

ett riktigt litet samtal med Radio Vati-
cana's anställda och arbetare.

Enligt ett gammalt men inte mer an-

vänt bruk har Johannes XXIII kreerat
konklavsekreteraren till kardinal. Han har
utnämnt Tardini till kardinalstatssekrete-

rare. Han vill ftunya, de så kallade tabell-
audienserna, dvs. den omedelbara kontak-
ten med biskoparna. Med ett ord, en hel
del åtgärder bevisar, att kyrkan har en

suverän igen.
I sitt första radiotal uppmuntrade Jo-

hannes XXIII på ett eftertryckligt sätt
alla, som är betryckta, dem som har att
uthärde fattigdom, de lidande eller för-
följda. Han bad till Gud om förlåtelse {ör
förföljarna. Han inbjöd framför allt alla,

som är skilda från den Apostoliska Stolen,
från vilken Petrus i sina efterföljare ut-
övar sitt ämbete som kyrkans högste sty-
resman ända till tidens fullbordan, för att
uppfylla Kristi befallning att binda och
lösa på jorden och att vara herde för
Herrens hela hjord. >>Även dessa 

- 
sade

påven 
- 

omfamnar vi i kärlek; vi längtar
efter deras ankomst till den gemensamme

Faderns hus och sammanfattar vår bön i
Återlösarens egna ord: 'Helige Fader, be-
vara dem i ditt namn, vilket du har givit
mig, för att de skall v^ra ett såsom vi'
Qoh. 1z:11).'Och de skall bli en hjord,
en herde' (Joh. to: 16). Vi ber om *t alla
må komma fritt och gärna och atr detta
snart må hända med Guds nåds hjälp. De
skall inte finna ett främmande hus, de

skall igenkänna sitt eget . , .>>

Sådana ord ger mod, de är optimistiska.
Kanske är d.et föt länge sedan som en påve

talat pL det viset.
Vi avsluter med ett vittnesbörd ur mot-
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ståndarnas läger, som i sin enkelhet fram-
står som en särskild återspegling av påvens

personlighet. Kommunisten Giovanni Bat-
tista Giaquinto, Venedigs före detta borg-
mästere, sade om påvevalet: >Jag känner
till den nye påven sedan jag var borgmäs-
tere och han patriark i Venedig. Jag hade

oftt att göra med honom. Han har visat
sig alltid vare en klok och modern män-
niska. Han stod alltid över de tvister, som

inte kan undvikas mellan den politiska och
den religiösa ledningen i en stor stad.>

Det kan inte vara vår uppgift att ge

ett förhandsomdöme om den nye påven.
Flans verksamhet skall tala för sis siälv.
Som personlighet är han nog redan bekant,
Inte ett spår av inbilskhet skymtar hos
honom. Han har redan bevisat, att han kan
regera. FIan är en man utan baktankar,
Han känner till världen och anser det
ändå vara bra att leva i dag. Denne man
förtjänar förtroende.

(Orientierung It I 11 19tS)

Mario Galli

En nunnas histoda

Klosterlitteraturen är en intressant genre,

ofta svåråtkomlig. Kartusianerna, som lever

hela livet i tystnad och isolering, publicerar
stundom skrifter; ofta år författarnamnet
dolt 

- 
det heter bara >>par un påre char-

treux>>. De flesta klostergestalterna skriver
aldrig och blir aldrig omskrivna: deras brag-
der, som de själva är omedvetna om, ligger
på ett inre plan, tillhör inte offentligheten.
Vissa nunnor har emellertid framträtt som

författarinnor och väckt en världs upp-
märksamhet; dit hör den heliga Teresa av

Jesus-Barnet, den lilla karmeliten i Lisieux,
Vanligen får den icke initierade emeller-

tid sin kunskap om klostren ur ganska

grumliga källor. Trots den ofta oerhört
hårda sovringen av postulanterna till klost-
ren kan någon enstaka gång en ovärdig
smyga sig in, och i ett par fall är det känt
att nunnor Ltergitt till världen 

- 
för att

leva ett liv i societeten eller t. o. m. för att
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fungera som modeller. Sådana personer bru-
kar också bli ombedda att skriva minnes-

böcker, vilka allmänheten begärligt kastar

sig över, lysten på pikanterier. De brukar
emellertid just inte ge mycket av intresse.

En verklig nunna, som helhjärtat gåtc in
för uppgiften att under absolut självut-
plåning tjäna och älska, men som trots detta
lämnar sin orden 

- 
det är någonting ovan-

ligare och intressantare. Den engelska för-
fattarinnan K a t h r y n H u I m e har vun-
nit världsrykte genom en romen Tbe Nun's
Slor1, som just skildrar ett sådant öde, I
vilken grad boken är självbiografisk, är mig
inte bekant. Jag tycker mig här och ver av

vissa detaljer kunne förstå, att författetin-
nan delvis fablar fritt och inte själv upp-
levat sin historia, men å andra sidan är bo-
ken i de {lesta stycken kunnig och saklig

och ger en utmärkt bild av klosterlivet,
speglat i en viljestark och intelligent kvin-
nas medvetande.

Flickan i huvudrollen, Gabriella van der
Mal, är flamländska; det är också i ett bel-
giskt kloster hon vinner inträde. Denna or-
den sysslar framför allt med sjukvård, inte
minst i belgiska Kongo. Gabriella har sedan

ungdomen lockats av det heliga 
- 

ända se-

dan hon fick se kokerskan Frangoise göra

ett korstecken med brödkniven över det
runda bröder innan hon började skära. Fa-
dern hånar hennes dragning till ett heligt
Iiv, och in i det sista försöker hen naivt
binda vid världen genom att bjuda henne

fina ostron frän Teeland och en gammal

flaska Riidesheimer. [Ion har aldrig varit
ett barn 

- 
efter moderns tidiga död har

hon fått vara en mor för sina tre bröder.
Hon får sitt hår klippt, hon får lära sig

klosterdisciplinens krav och svårigheten att
varje dag stå ut med anblicken av samma

systrar 
- 

författarinnan förbigår inga svå-

righeter men ger inte på långt när en så

realistisk bild som c. ex. Ida Göres ger av
det kloster i Lisieux, där Teresa av Jesus-
barnet växte upp till helgon. Hon får vara
med om den bestrafning som består i att
den felande unga nunnan får tigga sin
soppa av alla de andra systrarna 

- 
hon får

ett par skeder från varje tallrik. Hon fir
göra bekantskapen med >disciplinen>, dvs.

det lilla gissel som nunnorna själva tuktar
sig med 

- 
kroppsligt rätt ofarligt men

själsligt effektivt, Hon varnas bestämt att
gå till övermått. Hon märker, att det
sexuella problemet är relativt underordnat
och inte alls spelar den roll för nunnan
som en utomstående kunde tro; det är helt
andra problem som är avgörande, t. ex. att
i ökad vänlighet och villighet till förödmju-
kelse motarbeta den naturliga antipatien
mot vissr medsystrar.

Syster Luke 
- 

som hennes klosternamn
blir 

- 
får genomgå ett institut för tro-

piska sjukdomar, och hon gläder sig åt att
sedan få förflyttas till det legendariska ar-
betet bland de svarta i Kongo, I detta in-
stitut upptäcker hon, att en äldre nunna
tycker instinktivt och intensivt illa om

henne; hon re gera,r själv på samma sätt.
När hon vänder sig till en överordnad och

ber om åd, få.r hon en förklaring: den

äldre nunnan är rädd för att hon skall
passeras i graderna av den begåvade yngre.
Frågan är därför om inte kärleken av den

yngre kräver att hon skall undvika att
skaffa sig så glänsande betyg att hon sårar

och förödmjukar den äldre: kanske är det
rent av hennes kristna plikt att 

- 
miss-

lyckas i examen? Detta skulle emellertid
dels betyda ett slags förräderi mot lärarna,
dels att svika ordens krav på att skaffa sig

största mö;'liga mängd kunskaper för det
väntande krävande arbetet i Kongo; syster
Luke undviker därför att, följt rådet. Men
problemet kvarstår: hur skall man kunna
förena kristna och sociala plikter?

Sin första tjänstgöring 
- 

man frestas

säga kommendering - 
får Gabriella i ett

sinnessjukhus som kongregationen sköter.

Där finns ett tusental patienter och om-
kring hundra utarbetade nunnor, som bok-
stavligen arbetar dygnet runt, ofta under
livsfara och nästan alla under ett fruktans-
värt psykiskt tryck. Där är grevinnan de V.
som tror hon är en hund och äter ur en

skål på golvet, Där är >ärkeängeln Gab-
riel>. Där är den f. d. priorinnan i ett klos-
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ter som skenbart är alldeles klok och upp-
träder så fromt och bjudande som hon all-
tid har gjort; en gång var hon en berömd
kontemplativ nunna. Ärkeängeln kastar sig
en dag över Gabriella och är nära att döda

henne, innan hon lyckas slita sig loss. Hon
har begått felet att ensam öppna luckan till
den gamla kvinnan 

- 
vilket stred mot in-

struktionerna: man skulle vara minst två.
Nu får hon i åtta dagar tigga sin soppa av

kamraterna: hon har brutit mot lydnads-
plikten, Iit varu av vänliga motiv.

En annan gång finner hon en av kam-
raterna mördad; det är inte ett ofarligt liv,
undandraget världens faror, hon gett sig

in i.
Men också andra besvikelser väntar. När

hon efter färdig utbildning äntligen skall
flyttas till Kongo för att ta upp det efter-
längtade arbetet bland de svarta, kommer
kontraorder under s.fälva utresrn: hon
måste i stället rycka in och arbea på ett
sjukhus för vita i Kongo. Hon är då ett
perfekt instrument, Genom tystnadsplikten
i klostret har hennes sinnen skärpts därhän,
att hon i det närmaste kan gisse sig till
medsystrarnas alla tankar och önskningar

- också i världens barns ansikten kan hon
utan svårighet läsa. Automatismerna är så

inövade, att minsta ensats till själviskhet
förvandlas till lydnad eller osjälviska irn-
pulser, i samma ögonblick den dyker upp.

Och hon fär erfur vad som egentligen
bara är självklart men som för många ter
sig så egendomligt: att ingen människa blir
friare, mer avspänd, mer i harmoni med
sig själv än den rcm bara förmår ge; att
nunnan visserligen går miste om vissa ting

- 
familjeliv, sexualliv och annat 

- 
men

att det väsentliga i detta återfinns i intensi-
fierad grad i hennes klosterliv, nämligen
kärleken. Vi är så vana atr uppfatta själ-
viskheten som det normala och sunda, att vi
betraktar den rena osjälviskheten som nå-
gonting osunt och perverst! Vi utgår från
att klosterfolket måste bestå av hämmade,
livsskrämda stackers människor 

- 
och vi

häpnar när vi möter dern och ser deras ro,
deras frid, deras oerhörda givande kraft.
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Det finns förvisso också munkar och nun-
nor som gått i kloster inte för att ga utan för
ett få - 

deras öde är snart beseglat, de gör
uppror, de kommer med krav, de anser sig
vara förbisedda och mycket annat; efter
kortare eller längre tid är de försvunna.
Det normala klosterlivet är ett annat 

- 
ge-

nom att helt avstå från själviska krav vin-
ner klosterfolket en djup frid och en otro-
lig slagkraft.

Kathryn Hulmes bok ger en inte oäven
föreställning om denna hemlighet,

Trots detta för författarinnan sin hjäl-
tinna fram till en kris. FIon anklagar ingen.
Hon kritiserar inte klostret. FIon ser svag-
heter och brister men går förbi dem. Pro-
blemet är ett annatr hon upptäcker vid ett
visst tillfälle, att hon inte själv håller måt-
tet.

Saken är den att hon kallas tillbaka till
sitt fosterland i Europa och där stationeras
i ett kloster nära holländska gränsen. Den
nazistiska invasionen kommer. Klostret kom-
mer att spela en viss roll i den underjordiska
motståndsrörelsen. Den fromma och goda

nunnan finner nu, att hon hatar det djä-
vulska i de tyska bödlarnas gestalc Och vad
värre är 

- 
hon vill inte släppa sitt hat.

FIon har inte den ringaste lust att accqr-
tera de grymheter och övergrepp som na-
zisterna gör sig skyldisa till 

- 
hon vill

kämpa. FIon bevarar all respekt för de

andra nunnornas oberördhet och kärlek,
men själv vet hon att hon inte i djupet av
sin själ längre är nunna: hon kan inte
älska de tyska bödlarna. Och ur denna di-
lemma kan bara komme ett enda beslut:
att lämna klostret.

Författarinnan ger en utmärkt bild av
den föregående kampen. När boken slutar
ser vi den {. d. nunnan 

- 
som i laga ord-

ning beviljats utträde ur sin orden 
- 

gå

mot ovissa öden, kanske ett tyskt koncen-
trationsläger, Författarinnan gör inga som
helst kommentarer. Först på sista sidan
kommer en lätt ironi mot alla dem som

tror, att ett kloster är ett slags motsvarig-
het till Järnjungfrun i Niirnberg, vilken i
sitt hemska grepp omfattar en hel kår av
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unga kvinnor, pressar ur dem all sexualitet
och alla naturliga känslor och föröder deras

liv. Hon vet själv bättre. Klosterlivet är
det mest positiva av alla livsformer. Dess

enda lag heter kärlek.
Men inte alla är kallade till detta liv.
Tyst går hon ut i världen 

- 
andra upp-

giftcr till mötes.

Suer Stolfe

Bibelvetenskap

Nyt'unrcn pofyus tned Jobannes-
euangeliet

Sedrn Cbester Beatty pafyrer publice-

r*s 7933-36 utgör upptäckten av en ti-
dig handskrift, innehållande cirka två
tredjedelar av texten till Johannesevange-
liet, den viktigaste händelsen i Nya Testa-

mentets textkritiska historia. Upptäckten
var desto mera välkommen som endast en

ringa del av 4:e evangeliet bevarats i nå-
goc exemplar, daterat tidigare än Codex

Sinaiticus och Codex Vaticanus. Den nya
handskriften, som officiellt betecknas P*,
har kallats Pafyrus Boilner II efter dess

ägare, bibliofilen Martin Bodmer från Ge-
növe, grundare av Bodmer Library of
r$/orld Literature.

Victor Martin, professor i klassisk filo-
logi vid Genåves universitet och ordfö-
rande för International Association of Pa-
pyrologists, har med beundransvärd snabb-
het utgivit den nyfunna texten (V. Mar-
tin: Pafyrus Botlmer ll, Euangile de f ean,

chafi. 1-14. Bibliotheca Bodmeriana, Ge-
növe 19i6). Som grundtext i kontroll-
syftc valde han A. Souter's Greek NT
(2:a upplagan, 1947), men detta val har
av fackmännen betraktats som olyckligt.
Liksom Rylands papyrusfragment (från
2:a ärh.) och Chester Beatty papyrus I
(från 3:e årh.) av Johannesevangeliet är
Bodmers handskrift ingen rulle utan en
kodex. Därav tycks framgå, art de förste
kristna, även om de inte uppfann bokfor-

men för sina heliga skrifter åtminstone
använde den.

Den kompletta handskrift, som det här
rör sig om, skall ursprungligen ha inne-
hållit cirka 146 sidor, av vilka 104 är be-

varade. Några fragment av de sidor som

fattats har förvärvats av Bodmer Library.
Sidorna mäter cirka 1I,3 cm på längden
och 14 cm på bredden, så att det var lätt
att gömme boken under förföljelsetider.
Skrivaren har tydligen inte gjort något
försök att spara på skrivmaterialet, efter-
som pikturen är ganska bredlagd och mar-
ginalerna breda. Bokstävernas noggranna
utformning avslöjar en skicklig skrivere,
som kunde ha varit medlem av något
scriptorium i anslutning till något kloster.
Vad handskriftens härstamning beträffar
gissar man på Alexandria och dess kate-
kesskola. I frigr om dess datering låter
en jämförelse med andra redan daterade
handskrifter förmoda, att den skrivits i
början av 200-talet eller t. o. m. tidigare.

Professor Martins upplaga innehåller tre
tydliga faksimilen som visar, hur ypper-
ligt val handskriften bevarats och hur 

-förhållandevis 
- 

lättläst den är. Felskriv-
ningar förekommer ofta i texten (unge{är
110 till antalet), men de flesta har korri-
gerats, tydligen av samma hand, vilket
syns antyda, att felen snarare är att till-
skriva avskrivarens slarv än några defekter
i det exemplar han hOll på att kopiera. Av
största betydelse är emellertid bestämman-
det av den texttyp som den nyfunna hand-
skriften tillhOr. Utgivaren finner, atr den
nya texten ligger närmast Sinaiticus' text-
typ. Två utelämningar har en viss bety-
delse: vers i:4 som talar om ängeln som
sätter vattnet i rörelse, och perikopen
7tJ3-8t ll om äktenskapsbryterskan; men
bägge dessa utelämningarna förekommer
även i tidigare handskrifter.

Pafyrus Botlmer bekräftar i allmänhet,
att den gängse accepterade texten av Jo-
hannesevangeliet är ostympad och pålitlig.

Tbe Biblical Catbolic Quarterly, tgf9
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La Seinte Bible treddte en fran-
qais sous la direction de I'Ecole Bib-
lique de J6rusalem. 2:a rev. uppl.
PaÅs 1957, Ed. du Cerf.

Le Nouaeau Testanent de la
Bible de f örusalem. Paris 19J8, Ed.
du Cerf. Klotbd Ffr. I 200, plastbd
fu. I 9Jo, skinnbd (schagräng) fr.
3 4t0.

I Credo (1956:186 ff) recenserades den
nu världsberömda B;bIe de J örusalem,
som då utkommit i ett band. Därmed
kompletterades det verk som påbörjats vid
krigets slut med utgivandet av en veten-
skapligt dllförlitlig och litterärr högtstå-
ende fransk bibel i 43 små volymer. Men
därmed har de energiska förläggarna inte
velat slå sig till ro. Den första upplagan i
små volymer, som redan tidigare under-
kastats en kritisk revision, avlöstes av en

andra, sorgfälligt reviderad. Av denna
andra upplaga her [lera, band redan kom-
mit ut: 2:a, 3rc och t:e Moseboken, Do-
marboken, Rut, Konungaböckerna, J"b,
Ordspråksboken, Syrak, Visheten, Predika-
ren, Tobit, Hesekiel, Daniel, Mika-Sefanja-
Nahum, Jona, Jesaja, Pauli brev till Ti-
moteus och Titus, Brevet till hebrderna.
De andra banden blir färdiga under loppet
* är 7959.

Medan de små volymerna riktar sig till
en begränsad publik 

- 
åtminstone för

Sveriges del 
- 

torde den behändiga upp-
lagan av Nya testamentet kunna få en re-
lativt stor spridning även i Norden. De
koncentrerade och innehållsrika noterna
med sitt sinnrika hänvisningssystem gör
boken användbar även för den som är
mindre bevandrad i franska språket. Tex-
ten är densamma som i den fullständiga
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bibelns nytestamentliga del, likaså över-
ensstämmer inledningarna, noterna, mar-
ginalhänvisningarna samt den del i bi-
hanget (kronologiska tabeller, kartor etc.)
som berör Nya testamentet. Formetet är
mindre och det typografiska utförandet
luftigare än i den fullständiga bibeln.

En familjebibel samt en illustrerad upp-
bga av Jerusalembibeln (3 000 bilder i
tv| lfuger och f0 planscher) är under för-
beredelse,

J, D.

Michael Sch meus: Mario-
logie. M;ir'chen 1955, Hueber.

Den skärpa, med vilken mariologiska
ft&gor i dag diskuteras mellan protestanter
och katoliker, har sin grund i att de vik-
tigaste trosproblemen skär sig i mariologien.
Avgörande skillnader mellan reformatorer-
nas teologiska syn och katolska kyrkans
lära har i själva verket sina omedelbara
konsekvenser i den marianska teologien
och visar i Guds Moder sin teologiska och
praktiska räckvidd.

Michael Schmaus, professor i dogmatisk
teologi vid universitetet i Miinchen, ger i
det föreliggande J:e bandet av sln Dogm.a-
tik en omfattande framställning av den
katolska Maria-bilden. Då han förarbetar
både ett rikt patristiskt källmaterial och
nyare tiders litteratur ända till vätt da-
grr, kan han med sin mariologi bjuda ett
storartat exempel på kontinuiteten i den i
katolska kyrkan pågående trosutvecklingen.
Bokens ekumeniska betydelse ökas genom
att stor uppmärksamhet ägnas den teolo-
giska kunskapsteorien. Den sakliga prin-
cipen för Schmaus' 

- 
som för varje ka-

tolsk 
- 

Maria-teologi ligger i att Marias
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ställning helt och hållet beror på hennes

förhållande till Kristus. En genuint ka-
tolsk marioiogi tillämpar och återspeglar
kristologien.

Michael Schmaus är som en av dagens

betydande teologer en säker vägvisare, när
det gäller katolska kyrkans förkunnelse.
Dessutom utmärker han sig bland dagens

katolska teologer som en framstående sti-
list.

v. K.

Astrid Forsberg: I skag-
gatt du Berl. Stockholm 1918, Ti-
den. Kr. 19: 10.

I Astrid Forsbergs fjolårsroman Ängel au

trä funns en yntre kvinna Lis med i peri-
ferin, skulptören Anders Bångs granne och

hans dotters vininna, skildrad som en klok,
lugn och ljus person, >en kvinna utan
skugga>, enligt Bångs förälskade omdöme
om henne.

I författarinnans nya bok I skuggan au

Bcrt iir vi i en helt fristående skildring
av Lis tvärtom bilden av ett kvinnoväsen
i och omkring vilket det finns många

skuggor. Hon har en gång helt och åållet
underkastat sig en skuldtyngd och olycklig
man, som hon aldrig förmått ge förlösning
eller harmoni. Nu kämpar hon, änka efter
honom sedan någon tid, att söka tenom-
tränga hemligheten av hans makt och or-
saken till sitt eget misslyckande. Hon vill
komma ur skuggan av sitt eget slaveri un-
der hans vilja och minnet av honom, som

ännu efter döden håller henne trollbun-
den, så att hon liksom känner sig i fara
att förlora sin egen personlighet.

Romanens ämne är som man ser rikt
och mångfacetterat; det har sänken och
krokar ned i djuppsykologins och det un-
dermedvetnas dunkla vatten.

Även om författarinnan kanske icke
helt och hållet lyckats fånga sin fisk d:ir-
nere i bottenslammet, har resultatet dock
blivit en ofte fängslande och stundom
gripende bok, som värdigc står bredvid
fjolårets genombrottsromtn Ängel au trä
med dess ambitiösa och kraftfulle skild-

ring av en konstnärs kamp för äkthetens
prägel över sitt verk.

Lis har flytt från sin hemvanda miljö
för att under Söderns blidare himmel vila
ut från de tärande minnen av Berts öds-
liga passion, hon känner sig som besatt av,
Flon hamnar på Capri, där hon knyter
vänskapsband med en klok och originell
svensk målarinna, Greta, som hjälper henne
genom att låta henne få berätte om sitt
misslyckade och halvgångna äktenskap.

Skildringen oscillerar alltså mellan sce-

ner från den norrländska hembygden på

en gammal släktgård och sedan makarna
Schultzes sejour hos hans föräldrar, ett
gammalt halvtyskt par på en spöklik svensk

herrgård 
- 

innan de flyttar till en Brom-
mavilla 

- 
och färgsprakande bilder från

Anacapris branta vägar, gröna vingårds-
terrasser och klungade små vita hus. Astrid
Forsbergs landskapsmålningar från bägge
väderstrecken har saft och glans, möjligen
med någon övervikt för stämningsvärdet
i de norrländska bilderna. Men å andra si-
dan är det lille tragiska vardagsdrama som

snart utspelas i ett av de små vita husen
på Capri, där signora Rossi bor med sin
väldiga barnskara, helt autentiskt mänsk-
lig utan något sneglande åt turistintryck.

Då Bert Schulze överrumplade Lis och
bröt hennes förlovning med en sund enkel
svensk frilufts-typ till man, förde han
henne ut på djupare vatten än hennes egen

rättframma och okomplicerade natur var
mäktig. Hon, >som bara ville ha ett van-
ligt enkelt kvinnoliv med make och barn>,
kan aldrig få de senare; genom farlig be-
strålning vid sina experiment som spräng-
ämnesexpert har hennes man drabbats av
sterilitet,

Gång på gång i skildringen av sitt äk-
tenskep återkommer Lis till tenken, att
hade hennes make kunnat skänka henne
barn, skulle de bägge aldrig slutat med att
bli så främmande för vatandra, att hon nu
ständigt och jämt måste tugga sitt: Var-
för? Varför dog passionen ut4n aft k:irle-
ken föddes? Yarfin, om han sökte ta sitt
eget liv, gjorde han det i så fall?

4'
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Bland Anacapris myllrande barnskaror
har hon fått syn på en liten flicka, vars

barnsliga skönhet och charm återväcker
hennes gamla drömmar om barnet som

lyckobringaren. Skildringen av den lilla
Rosalia Rossis sydländska väsen har en lik-
som verm futia. Historien om hur grymt
missuppfattat Lis' nordiskt trohjärtade
och tafatta försök att få adoptera den lilla,
blir av oförstående capresare, som slutligen
utsätter henne för förföl;elser och utpress-

ning, är likaså given med realistisk skärpa

och levande spänning. över huvud taget

är romanens senare del bättre disponerad

och har mera stringens än den kanske en

smula alltför detaljerade förhistorien till
hur hon och hennes make glider från var-
andra ut i främlingskap och livsleda. Man
saknar i den vissa punkter, som kunnat
exemplifiera vad det är, som djupast bryter
ned bägge, nämligen Berts onda semvete

och den bekännelse han avlägger för sin

hustru. Där har författarinnan i under-
tecknads tycke låtit denna ta litet för lätt
på. både hans samvetskval och sin egen

feghet i att skygga för hans uppriktighet.
Man skriver under Gretas hårda omdöme

att denna Lis ju >är en patetisk egoist i
grund och botten>. 

- 
Inte minst då hon

tycks lika lätwindigt skjuta från sig de

samvetskval hon själv väl måste haft för
att hon icke tidigare gick ut i gatrget, dät
bilmotorn hördes vara i gång så länge?

Denna poäng hade ju också varit så pass

mycket en knutpunkt för berättelsens
spänningsvärde 

- 
att om en så erfaren

författarinna som Astrid Forsberg inte a,n-

vänt den, hon kanske haft skäl f.öt att läta
bli? Det är möjligt att antydningstekniken,
som hon istället använder, måhända bättre
ffu fram Lis' passivitet; det är först ge-

nom väninnans kloka och hänsynslösa väg-
ledning, hon så småningom kommer fram
till att begripa atr t. o. m. hennes kärlek
till barnet Rosalie varit egoism. >Hon skju-
ter in barnet i sin egen tomhet>, menar

Greta. >F{ennes hunger och törst är inte
att tvivla på>, fortsätter den katolskt
fromma målarinnan. Men den kan inte
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stillas av ett barn eller en man eller en

människa. >Det är denna slutliga överty-
gelse Lis kommer till, vilken så småningom

berövar Berts skugga makten över hennes

personlighet men först sedan hon löpt li-
nan ut och liksom kanske han gjorde, för-
sökt ta sitt eget liv. Hon lyckades emel-
lertid ej, tack vare vännens mellankomst.
Helt klart tyckes Astrid Forsbergs hjäl-
tinna inte ha kommit till ett avgörande.

Men hon har åtminstone lärt sig längta
efter Gud,>> Då Bert hädade och förs'ikte
lära mej meningslösheterna och den sanna

ondskan, längtade jag efter Gud. Då ville
jag tänka mig något, som trängde in i den
yttersta ensamheten, ett förbarmande som

kunde säga: >Jag är här. Du behöver inte
vara ensam.> Vackert och varsamt nalkas
Astrid Forsbergs hjältinna alltså tillvarons
kärna 

- 
>detta som kallas tro>> 

- 
och

som >skurit in likt en sektor av ljus>> i
hennes tillvaros tomhet.

A. L. E.

Breuiariutn Lincofiense. Utg. av

Knut Peters. (Indicem fecit
K. E. Vallin.) Laurentias Petri säll-
skafiets urkundsserie J. XII+9f6+
190 s. Lund 19to-19t8. Kr. 10i: 

-.
Man måste verkligen hälsa den nu full-

ständiga editionen av Linköpingsbreviariet
med glädje. Utgivningen påbörjades år
19i0, och därefter fortsatte den med ett
häfte vart eller vartannat är Lör att änt-
ligen avslutas år 1918 med det sjunde och
sista häftet, Det har blivit ett tilltalande
bokverk. Såsom ett bidrag till kännedomen

om svensk kyrkohistoria fyller det sin

plats, och dess värde förhöjes av det utom-
ordentligt omsorgsfulla registret i slutet

- 
ett register över alla de liturgiska tex-

ter vilka förekommer i breviariet och alla

de bibeltexter vilka där är citerade.
Linköpings stift utgjorde en betydande

del av den svenska medeltidskyrkan 
-östergötland, Gotland, öland och större

delen av Småland hörde ju dit. Hur guds-

tjänstlivet utvecklat sig i detta vidsträckta
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stift från missionsriden fram till 1i00-ta-
lets början har bl. a. Sven Helander givit
oss en föreställning om genom sin avhand-
ling Ordirarius Lincofieasis, tidigare recen-
serad i denna tidskrift (l9ls:92 f). Och
nu kan man med hjälp av föreliggande
breviarieutgåva rekonstruera det officium
eller den tidegärd, som prästerna i samma

stift förrättade under medeltidens sista

skede. När biskop Henrik Tidemansson lät
trycka breviariet fu 1493 hos boktryckaren
Georg Stuchs i Niirnberg, så var det för
att istadkomma en absolut likformighet på

officieförrättandets område, De liturgiska
böcker, -som stiftets präster hittills använt,
hade sinsemellan företett awikelser, I och
med breviariets tillkomst fick de emeller-
tid alla tillgång till en och samma bok.
Naturligtvis ger oss en urkund som denna
ingen fullständig bild av den i Linköpings
stift använda tidegärden. Åtskilliga litur-
giska texter, som tidigare varit i bruk,
hade hunnit avskaffas vid den tidpunkt
då breviariet trycktes. Flera kom också i
bruk efteråt. I det 1493 tryckta Brevia-
rium Lincopense hittar man ännu inga
officier för S:ta Katarinas av Vadstena
och S:t Nikolaus' av Linköping högtider.
Men om ett stiftsbreviarium hade blivit
tryckt under biskop Hans Brasks tid någre
decennier senare, så hade man säkert hittat
sådana officier där, ty vid denna tidpunkt
hade de allmänt börjat användas,

Vissa avsnitt i Linköpingsbreviariet till-
drager sig ett särskilt intresse. Sådana Vår-
fttdagar som Marie avlelses dag, Marie
besdkelses dag och Marie >medlidandes>
dag har redan funnit få utförliga officier,
för de båda sistnämnda rentav i rimmets
form. För Josefsdagen den 19 mars före-
ligger ett fullständigt rimofficium, Dess

författare är måhända att söka bland bir-
gittinmunkarna i Vadstena. Ett annat ty-
piskt svenskt bidrag utgör det av Skara-
biskopen Brynolf Algotsson diktade offi-
ciet för Jungfru Marias lördagar (s, 901-
90I i editionen). Nikolaus Ffermansson,

den store Linköpingsbiskopen, är represen-
terad av sitt Ansgarsofficium (4/z), sitt

Annaofficium (9112)
officium (23 l7,7lto).

och. sitt Birgirta-

Tryggue Lundön

Bernt Gusta f sson: Suensh.

kyrkogeografi. Lund 79 57, Gleerup.

Kr. 13: J0.

Docent B. Gustafssons Suensk Kyrko-
geogrcfi ger en intressant översikt över
geografiska och statistiska fakta samt några

historiska förutsättningar, som är av be-

tydelse för det religiösa lägret i Sverige.

Efter en beskrivning av Svenska kyrkan
och dess olika stift under geografisk och

statistisk synpunkt redogörs på liknande
sätt för alla andra - på något sätt kristna

- samfund (inalles 20, förutom Katolska
kyrkan). Att islam och buddhismen har
utelämnats är förståeligt, men man saknar

kanske i detta sammanhang synagogan.
Hur skrämmande den bild an är som

statistiken ibland visar - detta gäller både

praktiserandet i Svenska kyrkan och den

numerära utvecklingen av de flesta stora

frikyrkorna -, måste man dock vart föt-
väna,d, ja imponerad, när man ser propor-
tionen mellan medlemsantalet och de fak-
tiska prestationerna i de flesta frikyrkorna,
t. ex. hur f.äitiligr de metodister egentliSen

är, som bär upp sitt samfunds ingalunda
obetydliga verksamhet.

Beträffande Katolska kyrkan skulle an-
mälaren gärna vilja komplettera med två
uppgifter: kapell med fast bosatt präst
finns också i Uppsala; i litteraturförteck-
ningen saknas denna tidskrift Credo, som

för övrigt under tidigare år har publicerat
några hithörande artiklar, bl. a, av prof.
Josua Linders (19362 199-201).

Redogörelserna i boken är sakliga och, i
den mån materialet tillåter, mycket över-
siktliga. 2l kartor illustrerar åskådligt
själve framställningen, fntressanc blir bo-
ken inte minst i 8:de och 9:de kapitlet, där
förf. ger en beskrivning och belysning av
de enskilda bygdernas struLtur och liv,

Att ett sådant väl behOvligt arbete som
det föreliggande också har sina gränser,
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är tydligt. När det t. ex. säges, att >hu-
vudparten av de katolska trosbekännarne

är bosatta i Bergslagen>, så stämmer det
väl rent geografiskt, men det f.åtr iu ej

förleda till uppfattningen, att katolicismen
i Bergslagen vore livligast eller ur katolsk
missionssynpunkt viktigast. Här är doc.

Gustafssons Kyrkogeografi i behov av ett
kompletterande arbete, som författaren
själv på flera ställen också påpekar. Det
behövs en religionssociografi 

- 
av för-

fattaren påbörjad i sista kapitlet 
- 

samt

framför allt en religions-sociologi, som på

grundval av de vunna insikterna och på

teologisk basis behandlar förhållandet mel-
lan religion å ena sidan och samhället, stat,
näringslivet, kulturlivet, tidsandan m. m.

å den andra. På katolskt håll finns för-
utom den av Gustafsson citerade Le Bras

och de av honom inspirerade arbeten flera
andra, omfattande och djupgående studier,
så framför allt B. Häring för Tyskland,

J, Fichter SJ för USA samr det kända ar-
betsteamet i Holland.

Om den religiösa förkunnelsen i vårt
land vill vara effektiv, behövs inte endast
en klar och fast dogmatik utan också en
pastoral teologi, som upptar religionssocio-
logins rön bland sina förutsättningar.
Gustafssons Kyrkogeograli är en ej ovä-
sentlig sten i detta bygge.

Peter Hornung 3f

Johannes Viesheu: Per-
sönlichkeiten der Bibel. Miinchen
19ii, Hueber.

Viesheu ser i de bibliska händelserna det

största exemplet på att det är personer,

som gör historia. Bibelns nitälskande Gud
är en personlig makt och uppenbarar sig i
levande människor. Den föreliggande bo-

ken sammanställer, vad Bibeln meddelar

om enskilda personer. Den kan inte ge lev-
nadsteckningar i ordets egentlige mening.

Men den är en god hjelp för en mera in-
trängande bibelläsning. Författaren avstår

från att fantisera ihop fromma otroligheter.
Han håller sig nyktert till de bibliska be-
rättelserna och anger till och med sina käl-
lor i marginalen.

Bilderna efter Gustave Dord är roande.

Men varför fick inte en eller annan av den

kristna konstens stora vara med, när det
gällde att illustrera Bibelns värld?

,rtr

Rupert Spitzerz Gott lebt
und ruft dicb. Mid;tchen, Hueber.

Boken ger sig i kast med Gudsproblemet
i hela dess vidd. Författaren försvarar i
överensstämmelse med den kristna tanke-
traditionen Gudstrons rationella grundvalar
mot alla undermineringsförsök. Med säker
hand tecknar han den kristna Gudsbilden
och försummar inte att återföra felupp-
fattningarna till deras psykologiska bak-
grunder. Trefaldighetens mysterium blir
framlagt i enlighet med både Bibeln och

den dogmatiska traditionen, varvid den

augustinska tolkningen som historiens hit-
tills mest geniala inte forbigås. Slutligen
behandlar boken de praktiska krav, som

verkligheternas verklighet ställer på varje
människa.

Förståndet och hjärtat känner sig till-
talade genom denna både kunniga och lätt-
lästa bok. Dess författare står liksom mel-
lan kateder och predikstol. Med en fack-
mans kunskaper vänder han sig till levande
moderna människor.
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