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SEDAN SIST

Prins e s s an Bi.r git t as brd llop

har givewis blivit fcjremil fcir en hel del publicistisk uppmdrksamhet, vilken
inte alltid varit av hcigsta klass. Si finner sig nu t. o. m. de biskopliga myn-
digheterna i Aachen foranl&tna att utsanda en officiell kommentar till Ex-
pressens artikel efter den kyrkliga vigseln. Men Exprestens alster ha1 

- 
sn-

ligt vir mening 
- 

den gingen varir av en sidan nivi att vi heist vill undvika
att blanda oss in i diskussionen.

Det betyder inte att man frin ansvarigt katolskt h&ll saknar orsak att
komma med en del kommentarer till hdndelserna. Ett furstebrcillop iir ju ett
eveflemang som sprider en stamniflg av fest och glaidje, och vi mi,ste darfcir

beklaga, att den ljusa bilden onodigwis storts av vissa skuggor.

Ser man nu pi dktenskapet ur katolsk synpunkt 
- 

i fall det gziller kato-

liker 
- 

ar att faststalla, att endast den kyrkliga vigseln har sakramental ka'
nktar, och bara den kan ur kyrkans synpunkt anses vara giltig. Hade nu
vigseln i Sverige varit kyrklig, si hade den, enligt svensk lag, aven haft civil-
rzittslig kraft.

Di det emellertid var konungen av Sverige som stod for brollopet har, for-
star man mycket vdl, att han inte geirna ville l&ta det bli en katolsk vigsel.
Med den szirstrillning som fegenten har i ett protestantiskt land med stats-

kyrka hade detta varit praktiskt taget omojligt.
Den borgerliga vigsel som foranstaltades i rikssalen skedde under hcigtid-

liga former. Man kan nog tlnka sig att kung Gustav Adolf geirna sett att nigon
kungafamiljen ndrstiende prdstman i detta sammanhang skulle lzist nigon
bon eller givit en vdlsignelse. Men med hdnsyn till den katolska kyrkans

instzillning avstods htirifrin 
- 

det var en eftergift som kanske ej vat latt att
gdra, sdrskilt som utomstiende nog inte har si ldtt att forst& kyrkans syn p&

denna punkt.
Efter vigselakten p& slottet reste de bida till Sigmaringen, men helt sepa-

rat, vilket markerade en vdrdig respekt for den katolska instdllningen. Det dr

dzirfor beklagligt att vigseltalet i Sigmaringen skulle ta upp den borgerliga
ceremonien pi ett kontroversiellt sdtt, och vi fcjrstir till fullo den reaktion

mot detta, som kommit frin svensk sida.
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Sedan si:st

Frinsett att det dr minst sagt taktlost att falla nedsdttande ord om en

vigselceremoni som en regerande konung anstaltat om, har vi sv&rt att inse,

varfcir den borgerliga vigseln skulle verkat ovanlig eller pikallansvdrt i deta
fall. I foreliggande fall hade ju verkligen ingenting skett frin svensk sida som

visat brist pl respekt for den katolska uppfattningen, tvartom. Vidare miste
fastslis, att alla som vill ingi ett katolskt (eller protestantiskt) ziktenskap i
Tyskland, miste fcirst vigas civilt - det dr en kvarleva f.rln antiklerikalis-
men, som finns i en rad kontinentala ldnder, som man ju kunde observera

t. ex. vid Baudouins brollop. Nigot mrirkvzirdigt med den civila ceremonien var
det alltsi inte ur tysk synpunkt. Snarare ligger saken till si att den prdstman

som bryter mot detta begir en suaf.fbar handling, enligt tysk rdtt. Att detta
fcirh&llande inte uppskattas av kyrkans representanter dr forstieligt, men en
protest mor systemet kunde inte rimligen riktas mot Sverige, d?ir ju lagen inte
uppvisar dessa antiklerikala tendenser.

Vi forstir mycket vdl, att vigselforr[ttaren var angeldgen om att ftambava
dktenskapets sakramentala kanktdr och den katolska synen pi det 2kta stin-
det, som ju inkluderar oupplcislighet. Men vigselakten dr inte platsen for att ta

upp kontroversiella frhgor i samband med civil dktenskapslagstiftning, dven

om invdndningarna dr benttrgade, vilket de inte var i detta fall. Ty den

svenska lagstiftningen kunde man inte klaga pZ, inte heller den svenske ko-

nungens sdtt att arrangera den borgerliga vigseln. Vi beklagar drirfor att man

med rdtta kan sdga, att en del av de skuggor, som foll over den hogtidliga
akten, fcirorsakades av representanter f6r den katolska kyrkan, och vi beklagar

den brist pi respekt som visades vir konung.
Dzirmed vill vi inte fcirscjka att ursdkta eller godklnna den journalistiska

sensationslystnad som svensk press gav exempel pi i detta sammanhang.

AHASVERUS' DUBBLA OOO

P?ir Lagerk.vist: Ahasaerus ddd. Stockholm 1950,

Bonniers,

ir Lagerkvists Ahasverus tycks endast rreta om smlrtor i stil med tand-
virk. Han rojer sig i sina utlitanden om Kristi korsdod.
Tandvlrk gcir ont. Man kan ha medomkan med en person, som lider

av det; man kan till och med ha vad som kallas fcjr medlidande. Men fcire-
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Abasaerus' dubbla dad

milet fcir medlidandet 1r di inte detsamma som foremilet frir den lidande
individens lidande. Nigot liknande kan intrdffa med sjrilsliga smirtor.
Stir man inf<ir en minniska, som orittvist bestraffats eller fitt uppleva
otacksamhet eller svikna fortroenden, klnner man en egendomlig hjelp-
l<;shet. Man kan visserligen i tankarna sltta sig in i hennes lidande, man
kan fcirscika fcjrestilla sig smirtornas tyngd. Men man kan inte i egentlig
mening bdra den andras vinda. Denna uppstir inom henne och kan endast
kinnas av henne. Lidandet gcir minniskan ensam eller liter hennes djupa
ensamhet framtrida. Att vi, hur mycket vi in ilskar varandra, nndi i
vira hjartan forblir tusen mil ifrin varandra ar en bitter minsklig er-
farenhet. Ja, det utgcir rentav en smlrta av ny art. Det framkallar ett
lidande, som i sjilva verket kan kinnas av flera individer pi samma sitt.
I stlllet for att villa ensamhet ir det gemenskapsbildande.

Visserligen ir ensamheten kvalfull, men ett innu djupare lidande tindes
dari, att minniskan civerhuvudtaget ar utsatt for ensamhet 

- 
att hon i

denna djupare mening dr civergiven. Dlrmed oppnar sig i sjllva tand-
virken en avgrund, som gcir innu mera ont in den primira smlrtan och
som samtidigt springer jagets tringa krets. Smirtan river smlrtan er inter-
subjektiv. Den ir inte bunden vid en enda individ.

Pir Lagerkvists Ahasverus vet uppenbarligen inte nigonting om en si-
dan smirta. For honom blir allting smiskuret. Han har inte kommit un-
derfund med >objektiva> upplevelser, inte spirat den sakliga anledningen
till lidandet. Dirfor har han inte kommit fram till vindornas dolda bak-
grund, som i sin tur fordjupar varje minskligt lidande 

- 
som gcir, att det

fir sin mlnskliga innebcird.
Tandvirken f<jrblir i sjilva verket inte inskrinkt till detta borrande och

dragande i den lilla tanden. Smlrtan iterverkar pi hela minniskan. Dess

obarmhirtiga pulserande framkallar ett slags uppror. Det piminner oss

om vir vanmakt. Det for till att vi blir upprorda. Vir reaktion tar sig
sitt defirr^itiva uttryck i en fr&ga. Vi undrar, varfor sidant pinar oss, varf<jr
det stor oss under ett viktigt arbete eller fordlrvar den annars si ange-
nima kvill, di vi ville igna oss it vir hobby. Det borde inte vara sL, att
jag lider 

- 
si slger vi till oss sjllva. Det har inte nigon fcirnuftig mening,

att jag nu i.nte kan genomfora mina planer. Smirtan sitter en process i
ging, som i ena sidan inte ir en del av smlrtan sjilv, men i andra sidan
gcir smirtan si mycket mera pinsam. Smlrtotillstindet intensifieras genom
det tinkande och den undran det framkallar.Yarje vinda har i sjilva ver-
ket en tendens att sprida sig genom hela minniskan inda till intellektet.
Den har en inneboende kraft att provocera oro pi det plan, dir intersub-
jektivitet uppnis 

- 
d;r andra kan lida av detsamma precis som den lidande

individen. Medlidandet blir di ett lkta nced-lidande.
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I Pir Lagerkvists konception vet Ahasverus inte nigonting om sidana
djup i smlrtan. Han stannar i den mest perifera regionen. FIan kan darf<;r
inte heller i Kristi lidande finna nigot annat ln en upplevelse i stil med
tandvirk. Smlrtans subjektivisering ar det fel han fallit offer for. Han
ligger inte mirke till att det finns givna sakforhillanden, ja, att varje
personligt lidande endast lr ett konkret framtradande av den <ivergiven-
het, som hor mlnniskan till och som medfcir hennes djupaste och i egent-
lig mening mlnskliga smirtor. Det rlcker inte med att, .vara ett djur f<ir
att f3,lida, sisom en minniska lider. Det krlvs mera ln ett animaliskt med-
vetande for att kunna rika ut for de smirtor, som Kristi lidanden inne-
bar. Man meste fdrmi se nigonting, kunna oroas av nigot, som inte ute-
slutande ligger inom grlnsen for det egna jaget. En typiskt minsklig
smirta har sitt ursprung pi tinkandets plan. Den uppstir inom den sfir,
dir man formir jamfora en given verklighet 

- 
5slill6iillstindet 

- 
med

en id6 
- 

id6n om en smirtfri lycka.
Varje lidande minniska lider faktiskt mer eller mindre pi det viset, till

och med Pir Lagerkvists Ahasverus. Men hans brist ligger i att han inte
har nigon blick for det som verkligen sker i honom. Denne Ahasverus blir
visserligen utsatt fdr ikta minskliga lidanden, men mlrkligt nog har han
fcjrlorat greppet om de sammanhang, i vilka han stir. Han Ir blind fdr sig
sjilv. Dirfcir fir han inte syn pi vad Kristi lidande 1r. Sig sjilv har han
inte kommit in pi livet. Dirfcir f<irstir han inte heller, vari den korsfistes
smirtor i grund och botten ligger. Han vet inte, var han har sig sjilv. Det
han skdnjer hos sig, ticker inte det han lr. Si f<jrblir lven korset dolt f<;r
honom.

Visserligen ser han, hur smirtsamt det ar, att mlnniskosonen dddats,
men han fcirbiser, att just detta utgjorde centrum i den korsflstes egna
sm;irtor. Jesus sig, hur beklagliga de mlnniskor var, som stod bakom det
som hande. Sina finaste egna mdjligheter har de forstcirt genom att rcja
den unge rabbin ur vlgen. De har hindrat sin egen mlnskliga utveckling
genom att pi ett krampakti$ setr lisa sig fast vid sitt motstind mot
Nasar6en. Hur harligr hade det inte kunnat bli! Men det har nu inte blivit
si. Jesus bar sitt kors och kande siren virka. Men vad han fiste sig vid
var den kella, ur vilken smirtorna framsprungit: felet hos de mlnniskor,
som var ansvariga for det som h<ill pi att ske. Korsfistelsen var den defi-
nitiva konsekvensen av orlttvisa mlnskliga avgciranden. Det som gjorde
att Flerren led var inte si mycket korsd<jden i sig sj?ilv utan korsdciden som
sista utslag av allt det som fcirorsakat den. Det som verkligen gjorde honom
ont, var inte i si hcig grad, vad han sjilv hade att utste. Det var inte si
mycket det som omedelbart skapade disharmonien i hans sensoriska appa-
ratlor * smirtorna i ordets materiella mening. Det var nigot annat. Han
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var pinad av vad han sig. De perspektiv som lig inftir hans andliga oga,

oroade honom, allts& nigot som 
- 

allt enligt begivningens mitt 
- 

v21 egh

en kan bli delaktig av, om han nog overhuvudtaget ager f<irnuft. Det
ir i sig sjilvt nigot ojamforbart motbjudande, att minniskor ville gora

sig av med Nasar6en. Det villar obehag, att detta var mtijligt. Det ir
smirtsamt fcir var och en, som fir ogonen tippna fcir det.

Hur kortsynt ir inte denne Ahasverus, di han inte tinker pi nigonting
annar infdr korset A^ att. foga in hindelserna i sitt tandvlrksmonster! FIur
lingt har han inte avligsnat sig frin verkligheten 

- 
den korsfistes och sin

egen! Flans syn 1r svag. Han Yet foga om mlnniskan. Skall han lyckas

finna genklang hos s&dana, som nigorlunda har bevarat sin omdcimesfor-

miga?
Smirtans subjektivisering ar inte ens hans enda fel. Han gdr sig skyldig

till ett annat lika obegripligt missfcirstind. Han immanentiserar meningen

i Kristi lidande.
FIan finner , att det var latt. att gi upp pi berget och lita sig korsfistas,

Tatt {or honom som visste, att hans lidande skulle istadkomma minnisko-
sliktets frilsning (s. s 1). Fcir honom kan lidandet inte ha varit en bcjrda.

Andra diremot har att sti ut med meningslosa lidanden. Endast detta

kan vara svirt.
Hans oriktiga syn pi meningen med korset stir inte ensam. Den beror

pi hans felaktiga uppfattning av sjdlva smlrtan. Ar smirtor endast nigon-
ting som kinns, innebdr de inte nigot som forstindet kan uppfatta, at

siledes vindorna endast nigonting av tandvirkens art, si kan de bli let-
tare att bira genom att den lidande individen vet' att de har sin mening.

En patient, som underg5,r lakarbehandling, miste acceptera att pinas. Be-

handlingen gcir ont. Men patienten ar medveten om sina smirtors sam-

manhang med det isyftade iterstlllandet av hilsan. Dlri finner han ett
psykologiskt stod att bevara lugnet. Pi samma sitt 

- 
menar Lagerkvists

Ahasverus - 
har Kristi korsdods fcirknippning med frdlsningsverket gjort

sjdlva dcidslidandet lettare.
I-agerkvists romanhjdlte stir lven hd,r f.jerran frin verkligheten. Skulle

han tinka pi att det i djupet ir faktiska f<jrhillanden, sorn via fcirnuftet
frarnkallar Jesu smirtor, si skulle han vara mera fcjrsiktig med sina tankar
om korsdcjden. Ar de fakta, som nigon lider av, i sig sjilva motbjudande,
si forblir allting smirtsamt, lven om den dod, som handelserna mynnar
ut i, ingir irnera omfattande sammanhang och dirmed fir sin mening' De

faktiska grundvalarna fcjr Kristi smirtor 
- 

som 1r bide tillgingliga och

smdrtsamma for alla 
- 

f<jrblir vad de dr, aven om Kristus pi ett sidant
sitt f<irmid de ta pi sig sina lidanden, att dessa blev ,materialet> 

- 
om man

si fir siga - for frilsningsverkets genomftjrande. Si snart det handlar orn
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>objektiva> smertor, stir meningens ljus och smirtornas morker bredvid
varandta.

Nasar6ens smlrtor var inte uteslutande hans. Vi kan delta i dem. Sisom

,objektivtu var hans lidande inte begrinsat till honom. Lika litet ir dess

slutgiltiga mening 
- 

inqrn frilsningsverket 
- 

nigot, som endast kan fattas
och uppnis av honom. Tvirtom utsatte han sig i mlnniskoblivandet fcjr

de risker, som nu en ging hotar varje jordisk varelse. Men han banade

samtidigt f<jr oss alla en vig, pi vilken vi kan delta i hans beslutsamhet

och i den aktivitet, med vilken han bar sitt minskliga 6de. Ja, virt del-

tagande kan bli reellt. Aven fcir oss kan forhillandena fora till kroppsliga
lidanden och till och med till dciden. I och med att vi stir i hans efter-
fciljelse, kan inte lingre den mojligheten uteslutas, att vi kommer att dodas

for att vi vandrar i hans spir. Varje kristen ir en andre Kristus och dlrmed
Atminstone en potentiell martyr.

Men i virt sammanhang bor inte detta dominera. FIir glller det 
- 

mot
Ahasverus' missforst&nd 

- 
att sirskilt ta fasta p& att ljuset och mcirkret

hos den lidande Nasar6en forblir bredvid varandra. Ljuset f6rdriYer inte
skuggorna. Det framvixer inte heller i nigon mening ur morkret. Kristi
lidande var ingalunda som ett sideskorn, som framdriver vexten, se att
frilsningen pA ett n^turligt sitt framfoddes ur smlrtorna. Det var tvirtom
Kristi gudomliga virdighet och den himmelske Faderns hoga makt och

kerlek, sorn satte korsdoden med alla de lidanden, som fcirt dit, i en ny
och mera omfattande kontext. Meningen i korset framvlxer ej nedifrin;
inte heller gor meningen i ett kristet martyrium det. Den meddelas sna-

rare ovanifrin. Den lig inte i de minskliga lidanden, som Herren fitt gl
igenom, utan dessa har stlllts i en civerminsklig helhet, upptagits som

medel i gudomliga planers forverkligande. Ingen mlnsklig girning kan
som sidan betyda nigot infor Guds ansikte. Intet minskligt lidande kan
genom sig sjilvt istadkomma Guds nid, inte ens Kristi lidande, om man
ser till dess minskliga innebcird.

Vi behover her inte diskutera frigan, i vilken bemirkelse mlnniskan
kan vara frukten av en utveckling. Vi har inte anledning att dryfta pro-
blemet, i vilken mening minniskoanden kan framfodas ur en urcell, Det
kommer i virt sammanhang endast an p& att den mlnniskoson, som sam-

tidigt var Guds Son, inte i nigon mening kan vara slutledet i en biologisk

- 
eller anr,an naturlig 

- 
utvecklingskedja. Teilhard de Chardin-entusias-

ter f&r inte glcimma bort detta. Nej, samma rivervirldsliga makt, som i sin

absoluta frihet genomfdrde inkarnationen, var orsaken till att Kristi kors-

dod blev frilsningsverkets slutstr<ede. En suverln gudomlig vilja istadkom
inkarnationen. Ett obetingat gudomligt ingrepp gav Kristi dod en ny och

ofattbar mening. Det var den transcendenta kerleken, som nedlit sig till
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att foilar.a minskliga lidanden overminsklig betydelse. Meningen i Kristi

- 
och i kristna 

- 
lidanden dr en g|va, framgiende av gudomlig vll-

behag, av Guds eudokia (Luk. z: t +).
Pir Lagerkvists Ahasverus liter korsd<idens transcendenta betydelse

spela in i Nasar6ens lidande. FIan gor, som om bigge dessa lige pi samma

plan. Han suddar bort konturerna. FIan iir blind fcir transcendensen.

Det 1r sant, att han faktiskt stir i transcendenta sammanhang. Inte ens

han lever av brcjd allena. Han talar om nigot heligt. F{an siger sig erkinna
nigonting oerhdrt, som 1r oitkomligt (s. 127). Men for honom tycks
orden mera d<ilja realiteten in .vara ett levande uttryck fcjr den. Hans

bekinnelse ar mera litterir in reell. Dirrfor forblir han oforstiende inf<ir
Golgatahlndelserna, kan han lettvindigt tala om dem. 'FIan anar inte, att'

de ir ett framtrddande av den verkliga transcendens, i vilken iven han

lever och ror sig och ir till. Aven her forblir han for sig sjiilv en forseglad

bok. Si kan han inte f<irsti korset.
Hans andra missfcirstind ligger i forlingningen av hans forsta. Trans-

cendensen 1r objektivitetens stod. F6rbiser man objektiviteten, har man

si mycket svirare att fi syn pi transcendensen.

Plr Lagerkvists Ahasverus dcir. Det finns inte anledning att beklaga

detta. Det inneblr inte en fcirlust att denne Ahasverus llmnar historiens

scen. Det itr for obetydligt vad han framstiller. H.an ar inte lingre en

negatiy avspegling av Kristi gudom. Flans tide ligger inte mer >pi bak-
sidan,> av hlpnadsvlckande hemligheter, som det varit fallet enligt lldre
legender. Denne Ahasverus forrider med sina missfcirstind infor korset,

att han har upphcirt att spela den roll som eftertinksamt djupsinne en ging
tilldelat honom. Hans fysisk a fri,nf.drlle verkar som en bekriftelse av nigot,
som redan har hent.

For honom sjllv ter sig hans dod som en seger. Han menar sig ha lyft
f<irbannelsen frin sina axlar. FIan betraktar sig som sin egen frllsare
(s. 125). Men han rcijer dLbara, att han inte lingre vet, Yem han ir. Ffan

fctrstir varken sin egen minskliga existens eller sin roll som Ahasverus.

Han har <iverlevat sig sjllv. Andligt har han dcitt, innan han dor. Tvi
ginger ir han dod.

Ahasverusgestaltens inre blottning i Pir Lagerkvists roman ir mer sli-
ende in sjilva Ahasverus' dcid.

Vilbelw Kdster Sl
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DET GAMLA HUSET OCH
DEN UNGA KVINNAN

fifta d3' jag tdnkt civer hur jag blst skulle inleda min skildring av

\.-rgeneralabbedissan, hogvcirdiga moder Elisabeths liv och girning har
liksom civer bilden av den majestitiska gamla kvinnan i birgittinordens
moderhus vid Piazza Farnase i Rom en helt annan bild liksom pockat sig
fram: bilden arr en slank, mdrkhirig flicka, innu nistan ett barn, men
ildre in sina ir, tack vare det stora ansvar hennes spida skuldror bar. ,FIen-

nes far, f. d. lanthandlare August Robert Hesselblad, var en dr<immarena-
tur, {<iga hemmastadd med det praktiska livets krav. Hans hustru, soldat-
dottern Cajsa Pettersdotter Dag, hade tvingats att ta hand ocksi om den
ekonomiska ledningen och srjka hilla hemmet flytande. Barnskaran var
stor: Maria Elisabeth Hesselblad hade Stta syskon och var sjilv den ildsta
dottern. Hon beundrade sin far, men for modern hyste hon sjilsfrlndens
djupa f<irstielse och hade frin sina tidigaste Ar tagit som sin uppgift att si
mycket som mcijligt hj;lpa till att bira moderns bcirdor.

Men fastin hon alltsi inte har mycken tid river frir sig sjilv drogs hon
ofta till ensamheten i den stora vlstgcitaskogen nira hennes fcirlldrahem,
di hon var itio, tolvirsildern.

Det lig vid Tidan, ty ddrifrin skriver den lilla frirstindiga matriarken
till tvi av sina brdder, som di 

- 
1880 

- 
gick i skola i Skara: >Hirmed

sinder vi Axels klider och fem kronor till ved. Men Gustaf fir ingen rock,
ty hir ir si klena tider.>>

Dirute i de stora skogarnas djupa frid kunde hon gkimma alla dessa

omsorger och hinge sig it sina bridmogna drrjmmar. Redan frin tidigaste
&r var hennes visen liksom impregnerat med religion; den korta tid hon
fick gi i skolan, fcirst i Dalarna och sedan Vistergcitland, var hon alltid
den som llste psalmerna vid morgonbonerna 

- 
psalmer som hon hela sitt

liv mindes och ilskade att citera, iven som katolik.'Hon brydde sin barna-
hld.rna med funderingar varfcir hennes kamrater om s<indagarna miste
fcilja med sina fcirildrar till si minga olika kapell och gudstjinstlokaler 

-det var dock samme Gud och var det inte rlttare att tillbedja honom som
bibeln sade >>i enighet> ?

Jag undrar om det inte varit berittelserna om den heliga Birgitta och
hennes arbete {<jr kristendomens enande, som si sminingom forde in hen-
nes tanke- och bcineliv i denna riktning? Ty her var ju inte si lingt till
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fru Britas egen trakt. Slgner och historier om henne levde innu hos min-
niskorna i skogstrakterna kring Vdttern, dar Blikyrkans vildiga skugga
skymtade, denna kyrka den heliga kvinnan byggt upp och dir hennes klos-
terruiner innu lig 

- 
detta kloster hon aldrig fitt se men dir hon i and-

lig mening enligt Kristi lofte fitt sluta sitt slllsamma liv >som moder och
nunna i Vadstena>.

Hon anade foga, den lilla tosen Hesselblad med sina stora morka 6gon
i det mjuka flickansiktet och den tunna gestalten i 80-talets klumpiga
barnklider, pi vilka sillsamma vigar hennes liv skulle fcira henne fram
till att bli eftertriderska till den heliga Birgitta i hennes hus i Rom 

- 
den

punkt dar den gamla birgittinorden och hennes egen tillvaro skulle smilta
samman och gi upp i varandra 

- 
tills det stora och heliga <ide, Birgitta-

gestalten skulle torna upp som ett fdrklaringens berg i hennes egen sjil,
fullkomnades och avslutades med hennes dod som en gammal pligad och
sjuk men okuvligt troviss kvinna i en cell helt nira den heliga Birgittas
dodsrum i det gamla hus moder Elisabeth itervunnit it helgonets orden,
samtidigt som hon iterupplivat dess existens i minga lender, dar den i
irhundraden tyckts utddd.

':<

Den bild jag talat om, som med egendomlig envishet uppenbarat sig i
min fantasi, liksom pockade den pi att bli en sorts frontalbild till skild-
ringen, ir egentligen tvi. Pi ena sidan visar den den lilla flickan vandrande
i skogarna kring Vdttern. Pi den andra ser man ett kapell, civer vars arki-
trav det. i guldbokstdver stir >In Honorem Sanctae Birgittae>, och invid
det ett hogt smalt hus, som pi bngge sidor omger kapellet.

Men min fantasibild visar aldrig huset sidant det ser ut nu for tiden
utan alltid sidant det tedde sig, di den heliga Birgitta, tack vare sin vi-
ninna, den f<jrnlma och fromma inkan Francesca Papazuri, fick en bostad
dlr mellan iren 1314 och hennes eget dcidsir 1373.Kyrkan fanns inte till
di, och trakten var ganska obebyggd. En stenig isnestig slingrade mellan
tuvor av grovt gris och tistel fram river en dyster avrlttningsplats och
ledde vidare ut till en enslig vidd av smi gronsaksplanteringar och klungor
av trad bakom vilka Campagr'ar, strickte sig bort till ett fjdrcan dis, vari
akvedukterna hcigbenta klev frarn over slltten. Begynnelsen till tvi smi
gator fanns dock redan i palatsets nlrhet. Den ena ir nu fcirsvunnen, men
den andra, den forne Via Regula heter numera Via di Monserrato och hil-
ler alltjimt fast vid sina brittiska traditioner {rln den tid di ett herbarge
fcir engelska pilgrimer, enligt legenden grundats dir av kung IJna av
Vessex. >The Venerable English College> for brittiska prister ir innu
kvar i nr 45.
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I Francesca Papazuris hus fanns pi den heliga Birgittas tid ett annat

pilgrimshirberge men f<jr svenska pilgrimer 
- 

f.attiga eller rika 
- 

2ndsn5

mln eller fornima svenska riddare pi besdk hos >principessa di Nericia>,
som romarna kallade den heliga Birgitta. Hon hade ofta svira bekymmer
for att sorja for sin >famiglia>> av prester och fromma kvinnor; frin
palatsporten vandrade ofta den fordom stolta frun med Folkungablodet
i sina idror den linga modosamma vlgen f.or att vid nigon kyrkport nere

i staden tigga brdd for dagen. Inom det gamla husets vlggar upplevde hon

ocksi den gripande tid av anfaktelser hon klmpade mot med hela sin av

spikningar utpinade kropp, som i sin svaghet ropade efter mera nlring in
hon ville tillita den. Och det var her hon slutligen dog i det lilla krypin,
numera omvandlat till kapell, dir en triskiva, infelld i viggen, visar hur
hennes dodsbadd sig ut. Ty hon ville, sade hon, >inte ligga blttre in hen-
nes Frilsare som ocksi dog pi tri>.

Till samma smala hus bakorn Rackarebacken var det som ungefir fyrtio
ir senare en av de fcirsta av hennes otaliga levnadsskildrare styrde sina

steg 
- 

en kvinna som ocksi var den kanske forsta av de miljoner turistande
engelska misser, som sedan civersvimmat vlrlden. Det var den originella
borgarefrun, Margret Kempe frin Lynn, som vart hon kom besokte hel-

gonens forna boplatser och skrev om dem i sin kuriosa lilla resebok, vilken
ef.ter att ha varit f<irsvunnen i flera hundra ir, itersett dagens ljus i vir
tid. Flera av den heliga Birgittas lldsta tjinare levde di lnnu och mistress

Kempe talar med antagligen omedveten humor om den fcirvining en av

hennes gamla tjdnare visade, di han horde atc det var ett helgon han

tjanat! >Vem kunde ha trott det!> verkar underf<irstitt. >>Ty>, fortsltter
han, >hon hade ju alltid ett leende ansikte och ett muntert och vinligt
sitt.> Det ar vackert, detta enkla epitafium, av en av de sista som kint den

heliga Birgitta, sidan hon gick och stod i vardagslivet.
v..

Efter den heliga Birgittas dod blev ordens moderhus i Rom 
- 

undsl
ledning av ordens prester samt kaniker frir. Link<ipings stift 

- 
ett hospits

fcir pilgrime r frl,n Norden. Den bercimdaste av dessa andlig a var val Petrus
Magnus, som bodde i huset 16 ir under 1l00-talets borjan och fu lJ24
i Rom vigdes till biskop i Vlsteris stift.

Efter reformationen gjordes ett misslyckat forsok att anvinda huset

som en sorts propagandacentral for missionsarbete i Sverige; det tjverllts
sedan under kung Sigismund till den katolska grenen av Vasaitten. De
polska Vasarna fick vika for drottning Kristina, som ir 1673 overtog
huset, men fciredrog att bo i det praktfullare och utan tvivel bekvlmare
grannhuset, Palazzo Farnese vid piazzan med samma namn. Efter drott-
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ningens dod tog presterna och munkarna i Altominsters birgittinkloster
hand om huset, inda tills Napoleonkrigen, di de som tyskar ej kunde
tolereras i Rom.

Ar 1798 gick huset definitivt ur birgittinordens dgo och 22 ir senate

limnade Leo XII det till korherrarna i S:ta Maria Trastevere, i vars arkiv
oskattbara gamla papper frin ordens lldre tid lar finnas kvar. Kanikerna
hyrde i sin tur ut huset till en fransk kongregation for det billiga priset
av 300 frs per ir. Frin den tiden finns en skildring av hur en tysk lerd,
dr Sighard, pi den heliga Birgittas festdag 8 oktober 1854 tog sig en pro-
menad <iver Campo di Fiore och sedan nidde fram till >en liten vacker
plats vid vilken jag f.ann den heliga Birgittas kyrka och ett litet kollegium,
som en ging varit ett hospits. Kyrkan var smyckad med kors over hela

fasaden, liten men byggd i en ren och elegant stil med hogaltare och tvenne

sidoaltaren, (alltsi ungefir som innu i dag). >Uppfcir en trappa till hoger

kom jag upp i den heliga Birgittas oratorium, prydd med milningar ur
helgonets liv. Bredvid lig de tv& smi rum, vari den heliga kvinnan och

hennes dotter S:ta Katarina bott. De gjorde ett torftigt men hemtrevligt
intryck. Pi helgonets festdagar brukade mycket folk komma hit, bide
lekmln och prlster, ja, biskopar och kardinaler.>1

Dit kom nio ir efter dr Sighards bes<jk en frin svensk och birgittinsk
synpunkt mirklig gist, ndmligen en f. d. prist i svenska statskyrkan, Karl
Franciskus Karl6n, fddd 1819 och vigd till katolsk prist i Rom 1826.

Dir vistades han nigra ir, sisom markisen Claes Lagergren berittar i sina

memoarer; den blivande pivlige kammarherren fick ett starkt intryck av

den allvarlige och strenge mannen, vars frostiga drag dock fick litet sol

tiver sig di han sig sin yngre landsman, vilken under en redemptoristpa-
ters ledning f<;rberedde sin civerging, ocksi han, till Katolska kyrkan. Det
miste ha varit en underbar stund i den heliga Birgittas kyrka, di for en

gings skull flera skandinaver samlades dlr for att bevista den gudstjinst
pater Karl6n hcill. Lagergren talar om den gripenhet, varmed han hcirde
,den svenske patern forcatta den heliga mlssan och lekmlnnen i litanian
.anropa de nordiska helgonen Birgitta, Erik, Knut och Olav.

Kar16n anfortrodde sedermera Lagergren sitt beslut att sli sig ned i
Vadstena for att i den likgiltiga svenska smistadsatmosfiren s<jka bli ett
levande vittnesbcird om den gamla trons birighet. 'FIan reste ocksi snart
hem, hyrde ett hus nira den gamla klosterkyrkogirden och inrittade dir
ett litet kapell, vari han var morgon forc'dttade den heliga missan 

- 
all-

tid utan menighet, eftersom stadsborna var radda for >den katolske
prlsten>, som han kallades. Diremot fick han publik till de foredrag i
.":t"1" frlqor han holl och i vilka han visade ett starkt reformistiskt in-

' 1200 Jahte Altomiinster 7J0-1930. Miinchen 1930. Salesianer Yerlag.
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tresse. Sidan, ensam och sedd over axeln av en ofcirstiende omgivning
levde denne stillsamme katolske trosbekinnare i civer tvi decennier i den

lilla staden, innan han gick bort 1903. De senare iren av sitt liv hade han

vll haft umginge med Vadstenabygdens andre katolik, den franciskanske

medeltidsforskaren Ericus Ihrforsius, >Munk-Erik>. Liksom Karl6n skulle

vdl iven Ihrfors varavard att man litterirt tog hand om hans papper.

Fcir atr itervinda till huset vidPiazzaFarnese hade iven dir en flamma

av den outslackliga birgittinska elden slagit upp. Ar 1892 forhyrdes huset

(eller kanske kciptes det) av en rik polsk dam, grevinnan \filkorska, som

upplit det till en menighet av polska karmelitsystrar. Bland dessa befann
sig en ganska mlrklig kvinna, danska till borden. Inom karmelitorden var
hennes namn syster Birgitta 

- 
i vlrlden hade hon hetat Emma Perch och

varit gift med en dansk llkare, efter vars dod hon tagit sl<;jan. Efter sig

i Danmark lamnade hon kvar tvi sm& gossar, av vilka den ene sedermera

blev en kend lakare. Ehuru hon vil knappast mera iterslg dem i livet,
korresponderade hon flitigt med scinerna, en korrespondens som pi sin

tid utgavs pi danska under titelr- En dansk Kartnelits breu ti'Il si'na sdner.

Syster Birgitta var en begivad och energisk kvinna som av sin orden an-

vindes till flera viktiga uppdrag; bl. a. sindes hon att grunda nya karme-
litkloster i Italien, pi Sicilien och Rivieran. 

- 
I hennes brev fir vi intres-

santa glimtar av vardagslivet i den heliga Birgittas hus pi 1890 och borjan
av 1900-talet. FIon benttar om de upptackter av antika husgerid och

iven av limningar av skulpturer systrarna gjorde, di de grivde i sin koks-
tradg&rd; bland annat fann de gamla svenska mynt, som anvints pi den

heliga Birgittas tid, och en ging ett antikt amorinhuvud, som kom till
anvindning som salladsskil, osv.

-:<

Syster Birgitta, alias Ernma Perch, rikade kanske rent av nigon ging
under uppehillen mellan sina resor i ordenshuset vid Piazza Farnase den

unga kvinna, Maria Elisabeth Hesselblad, som skulle komma att knyta
samman alla hittillsvarande sporadiska birgittinska manifestationer till ett
nytt, levande och forblivande helt.

Ar 1903 hade intligen det gamla birgittinhuset och den blivande bir-
gittinpionjlren traftats. Men innan dess hade Maria Elisabeth gitt linga
och modosamma vigar. 1887 

- 
alltsi nyss fyllda sjutton ir - 

hade hon

fattat beslutet att som si minga andra svenska ungdomar pi den tiden
emigrera till Amerika, dar hon hoppades pi flera mojligheter att hidlpa
de sina.

Nu, di moderns krafter begynte svika, var det hon sjilv och hennes

lldste broder Gustaf, som var moderns frlmsta hopp om bistind. Han var
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redan ute ur hemmet och hade fitt en industriell anstillning som moj-
liggjorde frir honom att senda litet pengar hem. Maria friljde med en emi-
grerande familj for att ta hand om deras barn. Den 10 augusti 1888 an-
lande hon till New York och fick efter bara en halvtimme en plats som
hembitride i en amerikansk familj for tio dollars i minaden. Sedan vidtog
en ling rad platser, somliga diliga, andrabattre, men i vilket fall som helst
lyckades hon spara nistan var slant och sdnda hem till modern. Det 1r
gripande att. lasa de tata brev hon slnde till sivil henne som syskonen, en
ingslig ung familjemoder, skild frin de sina, rickande ut hela sitt hjirta
river haven till foreldrar och syskon 

- 
framfcjr allt till den dldste bro-

dern Gustaf och den yngsta systern Eva (som ir den vilken samlat dessa

rcirande brev). Ett och ert halvt &r efter ankomsten fick tr4aria Hesselblad
den fcirsta attacken av den svira sjukdom hon skulle komma attlida av
under hela sitt liv.

Sjukhusvistelsen, som varade hela sju veckor, tycks ha varit en tid under
vilken Maria Elisabeth samlade sig till en oversikt civer sitt hittillsvarande
liv och en nyorientering for framtiden, som kom henne att er 1890 in-
trdda i en sjukskciterskeskola vid det stora och ansedda Roosevelthospitalet.
Redan i mars 189I talar hon i brev till hemmet helt glad om att: >>I av-
seende till min korta tid her i skolan har jag fitt en ganska ansvarsfull be-
fattning. I fcjrestindarinnans frinvaro vikarierar 1ag for henne.r,

Hur vil hon passade till sjukskoterska, dirom vittnade senare minga
av de privatpatienter hon for ekonomiens skull tog plats hos som skoterska,
samtidigt som hon fortsatte sina studier 

- 
och ir 1893 tog sin examen med

hoga betyg. Hon handikapades dock stindigt av sina svira magsjukdomar,
som tycks ha berott pi sammanvdxningar ay tarmarna med andra organ
och vilka frjrorsakade henne svira pligor. Men trots detta gick hon under
dessa ir mellan 7893-98 frin klarhet till klarhet i sitt yrke och begynte
tlnka pi att fortsetta studierna for att skaffa sig en medicine doktors-
grad om hennes halsa stod bi och omsorgerna for hennes familj hemma i
Sverige * som hon 1899 besokte 

- 
kunde tillita henne att tinka mera pi

sin egen framtid. Men hennes stora begivning och alla de olika intryck
hon numera fick som privatskriterska eller >visiting nurse>> frin hospitalet
i de mest olika samhillslager och levnadsvillkor koncentrerades karakte-
ristiskt nog alltmer pi det religicisa planet.

Frisk eller sjuk arbetade hon rastlcist pi att fullkomna sig i sprik for att
kunna studera olika trosbekannelsers skrifter. Redan som barn hade det
ju pligat henne att det fanns si minga olika sekter och religioner. >Ty
hade inte Frilsaren sagt att detbaru fanns en herde och ett firahus?> Men
det allvarliga barnet hade redan di lugnats av en ljuv visshet om att
Kristus en ging, di hon blivit stcirre och fiirstindigare, skulle ge henne
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det ratta svaret pi hennes lngsliga ffigor redan i skolan i Skovde, di hon

grubblade civer varfcir Gud tillat denna splittring? Hon ville lgna sitt liv
helt och odelat till Guds tjlnst genom att hjdlpa hans smi och fattiga.

I slumkvarteren kring Roosevelthospitalet, vari hon arbetade, forblev
hon inte obekant med de sviraste problem. I ett par av hennes brev hem

fir :rnan glimtar av hennes arbete dar, t. ex. en ging fcir att rddda en sjuk
kvinna i ett slumtenementskyffe med druckna min, pokulerande och skrl-
nande kring den dcjendes b5dd. En annan ging har hon berlttat for mig
om hur hon miste vandra genom sal efter sal i ett >flophouse> och stiga

mellan linga rader sovande eller druckna min [.or att soka hitta fram till
en sjuk kvinna som lig bredvid sin man alldeles intill viggen i den sista

salen.

Utan tvivel hade hon stor nytta av dessa erfarenheter under sitt arbete

i de tvi sista virldskrigen. F{ennes medarbeterska, den nuvarande general-

abbedissan moder Ricarda, har berattat for mig att dA under villervallan
efter det andra virldskriget partisanerna korde ut birgittinsystrarna fr5'n

det semesterhem for nunnor de igde i Genzano, moder Elisabeth, som hon
ju di hette, begav sig dit en kvall for att underscjka om hon kunde ridda
nigra av klostrets igodelar. Utanfor huset stcitte hon pi en bevlpnad par-

tisanflicka med bcissa civer axeln. Hon igenkinde en av sina forna skydds-

lingar och beklagade milt att hon inte llngre holl sig till kristendomen. 
-

Vem slger ^tt 
jag inte grir det? frigade flickan vredgat och drog fram

sin rosenkrans, som hon bar innanfcjr blusen. Med flickans hjalp kom hon

pi en bakvlg in i huset, fullt av sovande mln, vilka l&g dar med sina Yapen

bredvid sig. Moder Elisabeth rikade snudda med sin mantel vid ett av de

sovande ansiktena och mannen satte sig hastigt upp med handen p& te-
volvern, medan partisanflickan forfarad flydde. Men moder Elisabeth
lade bara sin hand pi mannens panna och tryckte honom milt ned i lig-
gande stillning igen. 

-;gev, 
min son, sov>, viskade hon och han lydde,

smileende mot henne som om han trott att han innu dromde. 
- 

Vilket
inte var si egendornligt, eftersom en nunna, vandrande kring i ett parti-
sannlste knappast horde till vanligheterna!

Man skulle kunna tala om minga andra episoder frin dessa kaotiska ir,
varunder moder Elisabeth och hennes dcittrar, trogna den aktiua kvinn-
lighet, som ir si betecknande fcjr O.SS,S grep in och utan ridsla for de

faror de utsatte sig sjilva for, hjilpte frihetens och rittens sak si gott de

kunde. Men tiden ir kanske lnnu ej inne ftir en mera detaljerad skildring
av detta.

Bland syster Maria Elisabeth Hesselblads minga vinner ur de mest

skiftande llger fanns ocksi en mycket rik sydamerikansk familj av bliaste
blod, ittlingar av de aristokrater bland vilka kardinal Cisneros varit en.
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Seffora Doffa Cisneros var mycket sjuk, och hennes make och dottrar gjorde
allt fcir att formA syster Maria 

^tt 
ta en fast anstillning hos dem som sjuk-

skciterska. Hon foljde dem ibland pi de linga resor de ofta gjorde till sitt
hemland, men att binda sig for bestindigt ens hos si goda vinner 

- 
mot

detta klnde hon en egendomlig liksom intuitiv motvilja, bottnande i en
nistan omedveten men mycket verklig kinsla av att vinta pi nigot 

-ett sorts budskap 
- 

sn mzning som skulle ge henne klaven till den sill-
samma bundenhet hon kinde 

- 
en kinsla av att inte ha rcitt att forfoga

civer sig sjilv, forrin hon fitt reda p& vad det var hon vlntade pi och
lingtade efter.

Det var inte hem eller en mans kerlek eller barn 
- 

en episod i hennes
liv visar detta med en naiv skarpa som i en gammal helgonlegend.

Pi Roosevelthospitalet, der hon nu vid 29 irs ilder avancerat till >Supe-
rior>>, fanns en ung spansk kirurg, som hon forstod blivit foriilskad i
henne. Hon hade hittills undgitt att bli limnad ensam med honom. Men
en dag stod hon i en operationssal i begrepp att. gora i ordning f<ir en ope-
ration, di hon fick se honom styra sina steg mot den enda ingingen i
salen. Hon sig pi hans beslutsamma ansikte att nu imnade han gora slag
i saken. Men just emedan hon hrjll av honom greps hon av en sorts vild
beslutsamhet att hindra honom frl,n att, blotta sitt hjirta for henne, efter-
som hennes eget hjerta inte var hennes att ge bort. Den enda utgingen till
operationssalen var ju stingd fcir henne av hans annalkande gestalt, men
i andra indan av det stora rummet fanns en balkongdcirr som vette ut
mot tridgirden en vining under. Syster Maria skyndade ut pi balkongen
och innan spanjoren hunnit si lingt in i korridoren att han kunde se vad
hon tog sig for kastade hon sig handlost <j,ver balkongricket och hamnade
i en rabatt under balkongen 

- 
visserligen med en vrickad fot men utan

andra stcirre skador.
Under hennes religiosa studier, vilka innef attade t. o. m. Christian

scientismen hade hon naturligtvis framfcjr allt rikat pi katolicismen, som
hon ju iven i praktiken kende v?il till genom alla de fattiga irlindska
sjukhuspatienterna. Som alla svenskar pi den tiden var hon uppfostrad i
misstro mot den katolska tron, och till detta kom nu de erfarenheter hon
hade av >det katolska ellndet>, som hon kallade det bland dessa irlendska
sluminvinare. Fcir att ej bli piverkad di nigon av hennes katolska patien-
ter skulle fi sista kommunionen eller sista smcirjelsen brukade hon alltid
gi sin vig, sedan hon sett till att allt var i ordning for pristen. Men si
sminingom di hon fick mer och mer kunskap, miste hon, om ock mot-
villigt, erkinna den underbara harmonien i kyrkans andliga och hierarkiska
uppbyggnad. Hon begynte frivilligt bescika katolska kyrkor. Hon har be-
rattat for mig hur hon en d"g 

- 
det var Psalms<indagen 

- 
bescjkte en
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liten kyrka i Piccola Italia i New York. Det slog henne dX att nir dessa

fattiga italienare strodde blommor pi processionens vig och hlngde ut det

vackraste de igde genom sina fcinster, si var det inte bara vidskepelse och

fifzinglighet, sisom protestanterna pistod, utan de f<iljde ju bara maningen

i en av de minga gamla vackra svenska psalmer, moder Elisabeth innu
pi h6ga ilderdomen ilskade att hsa:

>Strci palmer pi hans stig,

L?igg f6r hans fot din prydnad
bekinn dig till hans lydnad.
Hosianna Davids son, som kommer i Herrans namn.>>

Efter innu ett allvarligt sjukdomstillbud t899 slnde lakarna henne

till kurorten Saratoga Springs, der hon bodde pi dominikansystrarnas vilo-
hem. I deras bibliotek fick hon fatt pi kardinal Visemans eukaristiska

essayer samt Angelus Silesius' skrifter. Denna lisning var som en uppen-

barelse fc;r henne och foljdes av en nidens vir, som utvecklade hennes

boneliv i en helt ny och innu innerligare riktning.
Knlbojande i nunnornas kapell infor det Allra heligaste mediterade hon

iterigen <iver splittringens mysterium, men motte dlrvid kyrkan liksom
frin ett alldeles nytt hall 

- 
dsnna kyrka som hade ett arr Kristus sjilv

tillsatt och erklnt riverhuvud. Hon begynte mitt i all sjukdom och allt
lidande att kenna en harlig fcirtrostan: >Jag skall innu finna vlgen till
min Faders hus>, tinkte hon.

Men alltjimt stod stora hinder i vigen. Den katolska kyrkan lever ju
inte blott i sjalarna. Den ir ju ocksi ett stort historiskt, kulturellt och
sociologiskt komplex. Och liksom minga andra fromma protestanter ville
Maria Hesselblad x)ara ensant tned Kristtts: /con uille uara i fred' tned'

/conotn,,Hon fruktade alla de utanverk som kyrkans sociala karaktdr, dess

disciplin, liturgi och forsamlingsliv skulle pressa in henne i, pressande sig

liksom encellan henne och hennes Frllsare.
Vid denna tid fick hon en inb.iudan att folja med sina goda vinner

fr<iknarna Cisneros till Europa. Hir hade hon 1901 vid Kristi I-ekamens-
processionen i Bryssel den avgorande religiosa upplevelsen.

Sedan detta cigonblick di niden likt en blixt slog ned i hennes sjdl

hade hon inga svirigheter langre av nigot slag. Efter hemkomsten upp-
s<ikte hon samma vinner i Vashington av vilka en just skulle vigas till
nunna. Hon hade tre dagar ledigt och under dessa hade hon beslutit att
gcira sin overging till den katolska tron. Efter boner om ledning att finna
en prist som skulle forsti hennes fasta beslut, uppscikte hon Georgetowns
katolska universitet utanfcir Vashington och lyckades fi bli upptagen i
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kyrkan av jesuitpatern I. A. Hagen, som sedan skulle fi stor betydelse fcir
hennes framtida liv nir han blivit chef for det pivliga observatoriet i
Vatikanstaden.

Maria Elisabeth Hesselblad tycktes vid den tiden sti pi sitt livs hAjd-
punkt. Flennes materiella framtid lig ljus och lycklig framfcir henne.
Hon hade begynt studera f<ir medicine doktorsgraden. Hon hade etablerat
sina brcider i goda yrken och inlett forhandlingar om ett kdp av en liten
villa it sin mor, Fridhem utanfcir Boris. Men framfor allt var hon and-
ligen tillfreds. De malande problemen hade losts fcir henne. Hon hade fitt
frid genom sin tro och styrka, trots sin sjuklighet, att arbeta och striva
som aldrig frirr.

Efter hennes patients, Sefiora Cisneros d<jd hade hon i trohet fdr den
dcidas cinskan stannat kvar hos hennes dottrar, Emma och Maria C., samt
hos deras far som ocksi var sjuklig och nigra ir ddrefter avled. De syd-
amerikanska unga damerna var inte yngre anMaria men hade ju fitt en
uppfostran som gjorde dem ritt osjilvstlndiga och tacksamt beroende av
den jimniriga vininnans srdrre erfarcnhet och vitalitet. under de foljande
iren ay stindiga resor med sina skyddslingar fortsatte hon att fordjupa
sina studier for att komma tlll ratta med den uppgift hon nu kande var
hennes: att f6ra fler och fler sjdlar fram till samma hunger som drivit
henne sjelv till kyrkan. De gamla tankarna och frigorna hade aldrig slippt
henne och nu i hennes tros nya vir kende hon innu intensivare deras
manande kraft.

Med problemet om kristendomens splittring, som redan frin barndornen
sysselsatt henne, fcirenades pi ett sillsamt sirt mer och mer med forestill-
ningen om det svenska helgon hon hillit av sedan ungdomen.

Ar 1.903 satte hon forsta gingen sin fot pi Italiens jord. Hon var in en
ging tillsammans med frciknarna Cisneros och de tre damerna tog vid an-
komsten till Rom en vagn for att farc till Peterskyrkan. vigen fdrde civer
Piazza Farnese, och plotsligt llt Maria fordonet stanna. FIon satr och sig
sig omkring plotsligt gripen av f<jrtrollning. Hon kinde ju igen allt detta!
Hade hon drcimt det eller var det i en vision hon sett det hoga smala huset
och sig sjilv skymta i ett av dess fcinster, kladd i en egendomlig drikt, som
hon visste med sig att hon aldrig frirr sett?

H<igst uppe under husets tak lyste med guldbokstiver ln Honorem
Sanctae Birgittae. Hon liste dem och steg ur droskan for att folja den ma-
ning som tvirs civer hela virlden fcirt henne hit.

Karmeliterna ar en orden med string klausur, men lyckligtvis 
- 

eller
naturligtvis 

- 
ty hon har berdttat att hon kinde som om allting denna

dag ordnats f6r henne av hcigre makter 
- 

var det en av de fi dagar de
oppnade huset fcir visning av den heliga Birgittas rum och kyrka. De andra
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tvi damerna fortsatte till Petersplatsen, men Maria stannade kvar, kni-
bdjande i helgonets dodsrum och sedan nere i kyrkan. Timme efter timme
gick, men hon kunde inte slita sig l<is. Det var som om hela hennes liv
varit en enda vig hit, dir hon pl<itsligt kande och forstod for uilket dnda-

mil det l<ifte givits, fcir vars skull hon hillit sig ensam och avskild. Det var
som hijrde hon med sina kottsliga 6ron den gamla heliga kvinnans blida
stimma, uppmanande henne att stanna kvar fcir att iust h;r pi den heliga

Birgittas egen arbetsplats fortsitta hennes verk.
Ett brev till hennes mor och syskon ger ytterligare besked om den allt

annat uppslukande betydelsen av mcitet med den heliga Birgitta i hennes

gamla boning. 1903 hade Maria Elisabeth som avslutning pi sin Europa-

resa bescjkt modern, och det var di hennes familj till sin stora sorg och be-

st<irtning {itt. reda p3, 
- 

inte blott att hon var katolik 
- 

det visste de

f. <i. f<irut 
- 

utan ocksi pi hennes sillsamma planer p& att fara till Rom
och stanna dir. Aret efterit, di hon lig sirskilt svirt sjuk uppmanade de

henne ivrigt att komma hem for att soka bli frisk der. Till svar sinde hon

dem ett litet brev, skrivet 1903, som ger besked om hur oiterkalleligt hen-

nes beslut redan d&varit fattat. >Jag dromde om en lterfdrd till min fi-
dernebygd, om ett Fridhem i mitt vina fosterland. Men din rost, o Gud,
kallade mig till det eviga Rom, till Birgittas hus. Herre, hur kan jag &ter

slita alla band? Kampen var stor och svir, men din rcist si manande. Flerre,

tag denna kalk ifrin mig, dock icke min utan din vilja. Dina genombor-

rade hander strickte du mot mig, manande att. f6lja dig pi korsets stig

till livets slut. Ecce Ancilla Domini. . . Gor med mig, Flerre, vad du vill,
Din nid 1r mig nog. Casa di S. Birgitta. Rorn 1903.>

Om man gir tillbaka till dessa ir 1903-04, fcirstir man hur mycket
kamp hon haft for detta besluts skull. Inte nog med att hennes mor och

syskon, alla dessa klra som hon hade si svirt att skiljas frin, satte sig

emot henne. Det svenska Apostoliska vikariatets hogste ledate, biskop

Bitter, som hon rikade i Rom, hade forfdrad bett henne avsti frin den

tanke hon tvekande anfortrott honom: att hon ville stanna i Rom och

scika iteruppliva Birgittaminnet forst dlr och sedan hemma. Hon frigade
honom allvarligt om han kunde ta pi sig ansvaret att avr&da henne frin
detta beslut? Biskopen, en f. d. tysk officer, ryckte bara p& sina breda

axlar och svarade helt latt: >Det ansvaretbar dessa skuldror girna.> Svi-
rare an skilsmlssan frirn f.amilj och fosterland, som skulle bli oundglng-
lig, om hon satte sina planer i verket, var det ftir henne att- sisom infcir
biskopen 

- 
finna dem bagatelliserade som idel griller. Men hon visste ocksi

att hennes lydnadsplikt mot biskopen miste tvinga henne att etminstone
uppskjuta sitt fcjrsdk att sdtta dem i verket. FIon togfarvdl av karmeliterna
och deras goda priorinna, moder Hedvige. Men jag tror att till det gamla
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huset viskade hennes hjd,rta ingalunda >Farvil> 
- 

uran i stillet ett djupt
mystiskt trosvisst: >Pi iterseende.>>

Det skulle inte droja hnge innan den ledande hand hon vdntat p3. fi,ck-
tes ut mot henne och visade henne vigen. Men det var en innu hirdare
och mera skrlmmande vig in alla de andra, hon redan gitt genom smirtor-
nas rike. ,Hon insjuknade redan i oktober och lig nigra minader sjuk
hemma i sitt eget hem i New York innan hennes omgivning blev rvungen
att fora henne till ett sjukhus. De bercimda lakare, som undersdkte henne,
fann att levern och magsicken under alla de inflammationer hon lidit av,
vixt samman. Stora bolder slog ut pi hennes utmagrade kropp, tills bara
trycket av lakanen gav henne outherdliga pligor. Men iven under dem
hade hennes sjil dock en frid som intet kunde stora. Inte ens llkarnas be-
sked: att hon var obotlig och aldrig skulle kunnafora et normalt liv, ens
under de korta ir som kanske innu fcirunnades henne, kunde rubba det
beslut hon fattat under denna svira tid: Hon ville till Rom! >Dir kunde
hon>, som hon skrev till sina syskon, >>iven om dodssjuk, innu gcira litet
nytta.>

Di likarna hrirde att hon tinkte resa till Rom, sade de henne atr i si
fall skulle hon aldrig komma dit med livet. Men inte ens detta skrimde
henne. Flennes stora beslut var oryggligt. Antingen skulle Gud lita henne
ni sitt mil: huset vid Prazza Farnese eller det andra milet: doden. Hon
var i hans hander, men hon kunde inte tro att han litit henne bedraga
sig sjilv, di hon fitt denna allt uppslukande visshet am hennes uppgift
var ar.t. fdlja helgonet i spiren. Frin sin sjukbedd ordnade hon alla detal-
jer: hon skrev till karmelirerna och anhcjll om att fi bo i ett litet rum
vid den gata, Yia di Monserrato, som klostrets baksida yettar ut mot 

-vilket de, tack vare pater Flagens rekommendationer, samtyckte till.
Hon telegraferade ocksi efter sin yngste bror, Ture, som var officer i

amerikanska handelsflottan. Redan di han var ung pojke hade hon tagit
honom ut till sig och bekostat hans uppfostran. FIan var mera som en son
in en broder till henne, och det fanns ingen hon hellre ville ha med sig
pi vad, som kanske skulle bli hennes sista fird. 

- 
Egendomligt nog hade

han haft samma tanke; deras telegram korsade varandra, och hon hade
den stora gliidjen att redan nigon dag direfter vilkomna honom i New
York. Tillsammans tog de si bit till Europa. ,Han fdrundrade sig civer
systern som var si sjuk, men dock verkade fullkomligt illuminerad av
lycka; han scikte efter orsaken till den urstrilning av glndje som lyste
kring henne, och di hon talade om atr det var hennes tro som istadkom
detta, ville han veta nlrmare om den. De 30 dagar <iverf artenpL den tiden
varade, anvinde hon till att bibringa honom si mycket kinnedom om och
karlek till den katolska tron, atr han fcirklarade sig f.ardig, iven han, att
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dvergi till katolicismen 
- 

vilket ocksi skedde strax efter ankomsten till
Rom vid en liten hogtid i S:ta Birgittas kyrka.

Maria Hesselblad hade trott att hon skulle fi bo utanfcir klostret, men
karmeliterna hade istillet berett henne ett rum inom sjilva clausuren.
Brodern och hon miste alltsi bo pi olika stillen den lilla tiden han kunde
vara kvar i Rom, ty hans ledighet var kort. Di han miste resa var det med
vemod han llmnade sin syster, si sjuk och ensam i det morka klostret
bakom gallret. Men sjilv var hon alltjimt fylld av en stor frid och gledje.
Visserligen hade de italienska lakarna underskrivit den amerikanska ldka-
rens dom, att hon aldrig kunde bli frisk utan endast hade att vlnta pi
dijden. Men hon hade en ging for alla <iverlimnat sig i Guds hand; om
det var hans vilja skulle hon bereda sig att dci, men om det var si att han
hade det birgittinska irende fiir henne som hon dr<imde om, si skulle han
lita henne leva for att ltratta det, trots alla de svirigheter hon mcitte
t. o. m. hos de hrigsta kyrkliga instanserna. Vad som en hinde, om hon
levde eller dog, om hon misslyckades eller lyckades sisom Pius X sagt
henne att hon nog skulle gcira (samtidigt som han fdrslkrade, att >fast
hennes tanke var vacker, den ej kunde forverkligas i denna pives tid>) 

-si vad som in hende, skulle Gud aldrig civerge henne. Han hade fcirt henne
hit den linga vlgen genom minga f.jdrran lender till den plats, der den
heliga Birgittas hus vlntade pi henne, sisom det yantat i minga hundra
ir p& att den som Gud utsett skulle komma for att, vicka det till nytt bir-
gittinskt liv.

>Vid mitt fiirsta bes<ik i den heliga Birgittas hus>, har hon berittat,
>sig jag genast hur forlndrat allt blivit, s& att jag tlnkte: vilken skada,
att man ej kan se hur hon bodde pi sin tid. -- Men genast kom en annan
tanke: detta ar det sltt som det stora svenska helgonet, vilket hos oss ir
helt bortglomt, bevisas karlek och vordnad av fattiga italienare.>

Hon berittar i sina brev hem, hur moder Hedvige anvlnt hela sin fiir-
mrigenhet pl att sitta huset i stind. >Det var i ett mycket fOrfallet skick;
sakristian hade varit kaf6 och kyrkan verkade mest som en lada>>, skrev
hon. Annu var nog inte allt sisom det borde vara, lircr hon dock ibland
antyda, Dlr hon gick i sin ansprikslcisa girning 

- 
en nunna utan kom-

munitet i en orden som pi flera hundra ir inte existerat, varken i Sverige
eller Italien 

- 
kunde hon ju i verkligheten inte istadkomma mer ln si-

d"ana fattiga kerleksbevis som att sy en ny matta till den heliga Birgittas
kapell m. m. sidant. Men hon planerade f<;r den driimda framtid som kom
nirmare och blev verkligare allt eftersom hon sjllv blev si mycker star-
kare. Hon mirkte ocksi hur slllsamt hennes fasta fcirtrcistan smittade
andra; nigra f<irnima damer, daribland divarande svenska kronprinsessan,
begynte skenka givor till kapellet (bl. andra Victoria en av henne sjilv
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f<;rfardigad altatmatta), frin svenske kungen kom ett par silverljusstakar,
frin andra svenska pengar till olika forbittringar. Men hon tiggde aldrig,
hon talade knappast mycket om framtiden och sina planer och drcimmar

- 
bon bara aar till, en rank, ungdomlig gestalt i sin gria drikt med bir-

gittinernas sirmlrkta dok p& sitt huvud.
Sidan ser jag henne for mig likt en av de kvinnor pi gamla altarskip

eller milningar, som pi sina hander, i sin moderliga famn blr en kyrka
eller ett kapell, sidant de i livstiden verkat f<ir 

- 
och fcirverkligat.

Anna Itnah Elgstrdm

Se foregiende artiklar av Anna Lenah Elgstrom om moder Maria Elisabeth Hesselblad
och birgittinorden i Cred.o 1955:8j-90; 1951:52-61.

GERTRUD VON LE, FORT

TE DEUM

Store allsmdktige Gud, jag vilI sjunga ditt lov pi strdnderna till din
treenighets ljus!

Jag vill stdrta mig med sing i din h?irlighets hav och bdras jublande utav
din allmakts v&gor!

Du stjdrnornas gyllene Gud, du stormarnas rytande Gud, de mullrande
eldsbergens flammande Gud,

Flavens och flodernas Gud, alla levande varelsers Gud, axens och
vildblomstrens Gud;

Jag tackar dig, att du har vdckt oss, Herre, jag tackar dig med dina
dnglakorer,

Lovad vare du for allt, som lever!

Du Jesu Kristi Gud, den eviga barmhrirtighetens Fader, du alla vilsna
mdnskors store Gud,

Du Gud for alla dem, som lida, du Gud for alla dem, som dd, du broderlige
Gud pi vira dunkla vdgar:

Jag tackar dig, att du har frdlst oss, Herre, jag tackar dig med dina
dnglak6rer,

Lovad vare du for all vir salighet!
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(Ouers. Folke Gierulf)

Du Andens Gud, flodande i djupen frin karlek till kzirlek,

Trdngande dnda ned i min sjzil,

Genom alla mina hyddor bliser din vind, alla mina hjdrtan tlnder du

i brand,
Helige, som skapar din nya jord:

Jag tackar dig fcir hjrirtats tacksamhet, o Herre, jag tackar dig med dina

dnglakorer:
Gud, mina psalmers Gud, Gud mina harpors Gud, mina orglars och basuners

store Gud.

Jag vill sjunga ditt lov pi strdnderna till din treenighets ljus!

Jag vill storta mig med sing i din h?irlighets hav och bziras jublande utav

din allmakts vigor!

Hymnen an d,i.e Ki.rche.
(Overs. Folke G'jerulf)

NILS DACKE

\ f .- var Nils Dacke? Minga svar har limnats pi den frigan av diktare
V och forskare under de forflutna fyrahundra iren. I Gustav Vasas mil-

medvetna propaganda framstllldes den smilindske upprorsmannen sorn

en tjuv och strykare utrustad med allehanda moraliska defekter, >en grov
best och skogssllle som 1r foga battre in ett osklligt djur>. Mirkligt nog
har denna vringbild linge levat kvar i historikernas arbeten. Annu Anders
Fryxell kallar Dacke fcir en >>avskyvirt elak manr, och i t800-talets
minga historiska romaner tecknas han vanligen pi ett frinstcitande sitt,
som skulle ha vunnit den fcirste Vasakungens gillande. Fcjrst vir egen tid
har kunnat ge en annan och mera nyanserad bild av upprorsledaren. Med
hjilp av rikenskapsmaterialet i Kammararkivet kunde Gerhard Hafstrdm
fastsli i en epokgorande underscikning ir 7928, att Dacke inte var nigon
loskerkarl. Han tillhorde en stor och miktig bondeslikt med fcirgreningar
pi bida sidor om Smilandsgrinsen. IJr materialet trader fram en friboren
bonde, slug, stridbar och okuvlig, en ledare bland likar, en smilandsk
Engelbrekt.

Redan forsta gingen vi mciter Nils Dacke i akterna sker det i ett dra-
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matiskt sammanhang. Sodra More var grdnshlradet soder om Kalmar. Ar
1i35 hette fogden i hiradet Inge Arvidsson. Fogdarna i grlnsharaderna
hade en ytterst besvirlig stillning. De miste bevaka grinsen mellan Smi-
land och det di danska Blekinge och se till att smilinningarna inte fcirde
sina oxar till Ronneby utan i stdllet levererade dem fcir slmre pris i Kal-
mar. De hade ocksi besvir med att <ivertyga den styvsinnade, sjilvridiga
bondebefolkningen, att kungens lagar skulle gilla och inte de beslut brtn-
derna sjllva {.attade pi landstinget i Vixjo. Under 1i30-talet cikade skatte-
pressen pi bonderna. Den ordinarie rantan indrevs hlrdare In tidigare.
Kyrkans tionde uppbars av fogdarna och avkrivdes girdarna lingt obe-
vekligare in under den katolska tiden, och en ny hirdare skattliggning
hc;lI pi att genomfdras i Giitalandskapen.

H<jsten 1 5 3 i utskrev kung Gustav en kostgird till underhill av sin
flotta i Kalmar, men smilinningarna vagrade att betala denna extraskatt.
Flcjsten 7J36 hade fogden med sitt bevipnade f<ilje nitt Morstorps skogar
scider om Kalmar. I de milsvida skogarna lyckades han <ivermanna tre
fredlosa min, som fick frikcipa sig for en pant av sex marker. Han foljde
dem ner mot Blekingegrinsen, och genom hans fcjrvillande blev minnen
senare {asttagna och avrittade av den danske hovitsmannen i Blekinge.

En kort tid efterit mcitte fogden sitt <jde. Tvi min fillde honom.
Sakoreslingderna ger oss deras namn: Jon Andersson i Flaka och Nils
Dacke i Lind<i. Tydligt ar att de senare si beromda bondeh<jvdingarna
utforde girningen gemensamt. Av andra samtida handlingar f<jrefaller
det som om Dacke och Jon Andersson varit f.jdrdingsmln och redan di
intagit en ledande stillning i bygden. Av fri vilja limnade de nu bonde-
samhillet och slllade sig till de fredlosa i skogarna.

Dripet pi fogden begicks 3,r L536. Aret efterit beslot Gustav Vasa att
en konungsrifst, ett extraordinarie ting, skulle hillas i Smiland. Han rik-
tade samtidigt en rad grova anklagelser mot grinsborna. De var ohor-
samma mot sina husbcinder. De vdgrade att betala skatt. De skcjt hans

hogdjur och mordade ibland hans fogdar, ,>si att ingen vill eller kan snart
bliva hos dem>. Nu skulle straffet kornma fcir deras olydnad. Riksmarsken
Lars Siggesson Sparre ledde rifsten. Sirskilt i Virend och More blev btjn-
derna stringt bestraffade. Det ir troligt att Dacke i sin frinvaro blev
d<;md vid denna rifst. Liksom si minga andra fredlosa tycks han vid ryk-
tet om rifsten ha flytt till sina ffi,nder i Blekinge.

Dacke och Jon Andersson fortsatte att leva som fredltjsa. Oroligheterna
vid grinsen bekymrade kungen men hans anstringnin gar ^tt gripa dem

blev utan resultat. Viren 1I38 skickade Jon Andersson och hans folk pi
medeltida maner ut budkavlar i socknarna och srikte formi dem att resa

ett uppbid mot kungen. Men upprorsfcirsciket misslyckades. Folket stan-

119



Alf Aberg

nade hemma. Det intressanta ar att Jon Andersson f.ortfarande tycks vara
ledaren 

- 
kungen klnner inte ens Dackes namn. Antagligen insig de

upproriska att tiden dnnu inte var mogen. I btirjan aY augusti scikte de

- 
inalles tio 

- 
forsoning med kungen. Den sammanlagda bcitessumman

f<ir dripet pi fogden uppgick till so oxar, arr vilka de bida minnen Jon
Andersson och Dacke betalade vardera fyrtio oxar.

Efter forlikningen slog sig Dacke ner pi kronohemmanet scidra Lindo
i Torsis socken. ,FIan var vid denna tid gift. Hans hustru hade tv& brcider

- 
Holme och Sven Gertronsson * som sl<it sig till svigerns uppror och

dog med honom. En tioirig son till Dacke nimns i akterna. ,FIan sattes i
fingelse och gick okenda ciden till motes. Ocksi andra medlemmar av

slakten fcirekommer i akterna. En farbror 
- 

Olov Dacke 
- 

drog ut i
kriget och blev i sinorn tid satt pi stegel och hjul i Stockholm. En del av

slakten har ocksi varit bosatt i det danska Blekinge och stotte de upp-
roriska. Sina sliktingar anvinde Dacke som h<ivitsmin under upProret'
vilket i nigon min tycks ha haft prigel av sliktfejd.

Dacke tlyttade snart frin Stidra Lindo till kronotorpet Flaka. Det lig-
ger pi cistra sidan av Lyckebyin, vid en av skogsbcindernas garnla viktiga
handelsleder mot Blekinge. Pi detta nybygge hade tidigare Jon Andersson
bott, och hir skulle nu Nils Dacke vistas under de fciljande tre iren. Den
nuvarande girden Flaken ligger i R<ideby socken i Blekinge, men di var
Flaka yttersta girden pi den svenska sidan. Girden Yar mycket liten, och
jorden mager och stenrik. Stillets virdefullaste tillging var ett ilfiske i
Lyckebyin. Ritten till fisket var omstridd. Den svenska grinsen gick
nimligen rakt genom fiskdammarna. IJte i vattnet lig lnnge en stor ek-
stock som grinsmirke, men danskarna slog scinder stocken, och nir
Dacke kom till Flaka, anvindes fisket helt av dem. Det ville inte Dacke
finna sig i utan 

- 
$sv)11av en samtida svensk kella 

- 
nir Dacke varit

ddr en tid, tog han hela fiskevattnet till sig. Det tillsattes en skiljedom,

och resultatet av den blev att Dacke frindcirndes fisket. Enligt den san-

nolikaste versionen hade d& Dacke silt sitt torp till sin danske granne,

Sven i Lddja. Mellan honom och Dacke tycks forhillandet ha varit gott.
En av Dackes hovitsmin under fejden hette Sven iLedia och han forblev
Dacke trogen till det bittra slutet.

Viren 1542 hade Dacke llmnat Flaka, och pi nytt srikt skogen. I slutet
av rnaj fick kungen hora talas om Nils Dacke, som hade tio man under sig.

En vecka senare meddelades det frin Kalmar, att Dacke nu hade en

styrka pi 100 man, och en vecka senare att styrkan vuxit till tusen man.

Si berittar Per Brahe i sin kr<jnika, och Brahe ar mlrkvirdigt vll under-
rattad orn upproret.

Vad var orsaken till att upproret fick en si snabb anslutning ir 1142,
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nlr det totalt misslyckades fyra ir tidigare? Den vanligaste forklaringen
ir att kungen ir 1541 ytterligare skirpte sitt fcjrbud fcjr smihnningarna
att sdlja sina oxar p3. andra sidan grlnsen. Det yar ett dripslag riktat
frimst mot nybyggarbefolkningen i grinsskogarna, som helt levde pi
denna lukrativa oxhandel, och det var ocksi dir upproret borjade.

Aven om handelsf<;rbudet spelade en viktig ro l, tror jag inte man kan
saga att det var den enda orsaken. Vistra Smiland drabbades ocksi av
handelsforbudet, men dit spred sig aldrig upproret. Till detta kommer atr
grinsen var svir att overvaka och att oxdrivarna var snabba att anvanda
sina vapen 

- 
det var flera fogdar som fick dela Inge Arvidssons cide nere

vid grinsen. Det var minga orsaker som medverkade till upproret. Till
dem horde den hirda skattepressen, f<irbuden mot nybyggen i kronans
birande skogar och de minga ingreppen i bcjndernas gamla rlttigheter.

Den itgird sorn utloste sjllva upproret. tr'df.f.ade Virendsborna pi ett
annat omr&de. Ar 1J41 satte kungen i ging med en kyrkoplundring i stor
stil i Vixj<i stift. Det var ett dripslag som riktade sig mot de minga smi
bondekyrkorna, mot forsamlingens egendorn och mot socknens gamla
kyrkliga sjilvstyrelse.

Kungens kyrkopolitik har behandlats i nigra nyutkomna avhand-
lingar: Ingrid Hammarstroms Finansfdrualtning ocb uaruhandel ttO4-
1r40 (1916) och Herman Schiicks Ecclesia Lincopensi.s (19t9). Gustav
Vasa var inte i f<irsta hand intresserad av nigon kyrklig reformation. Han
delade Sturarnas antiklerikala instdllning och betraktade kyrkan som en
inkomstkalla och ett propagandainstrument fcir kungamakten. De stora
skatter i pengar och f<jremil, som kungen tog frin kyrkan, anvlnde han
inte till nigra kulturella eller sociala indamil eller f<ir att skapa en fri
evangelisk kyrka. Storsta delen av kyrkans egendom anslog han it att av-
lcina och underhilla krigsfolk. Under grevefejden anvinde han de svenska
och tyska landsknektarna for att fcirsvara sin krona mot yttre fiender.
Efter freden behovde han dem som stcjd i sin inre politik for att skrimma
motstriviga prister och sjllvridiga bondeskaror till underkastelse och
tystnad.

Vid sidan av denna stiende knektarm6 beh6vde kungen ocksi politiska
bundsfcirvanter. FIan fann ett villigt stod hos de byteslystna adelsmln-
nen, nlr det gillde att bryta ner den gamla kyrkoorganisationen. Alla
biskopar utom den av kungen tillsatte irkebiskopen Laurentius Petri var
piven trogna, och si var ocksi fallet med majoriteten av det gamla prls-
terskapet. Schiick berattar att forst &r l)36 ingicks det fcirsta prlstlkten-
skapet i Linkdpings stift, och det var d& ett unikt och chockerande undan-
tag. Fcirsamlingarna delade sina kyrkoherdars tro.

Gustav Vasa anvinde den lutherska fcirkunnelsen som en slags ideell
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fOrkladnad fcir sina mycket realistiska kyrko- och klosterplundringar, men
samtidigt stillde han sig skeptisk mot de lutherska kyrkoledarna, som
ogillade kungens envildsmakt <iver kyrkan. Omkring ir L\40 skedde det
stora forendringar i den svenska kyrkoorganisationen. Den tidigare f.ria
katolska kyrkan fcirvandlades di i realiteten till en kungen underdinig
statskyrka av evangelisk typ. En inkallad tysk lirare, Georg Norman,
gjordes till >superintendent> och chef civer alla prister och alla kyrkliga
irenden. Till hans uppgifter hcirde att tillsitta prister, och, med kungens
vetskap, avsitta odugliga. Han skulle ocksi under sina visitationer i stiften
forteckna kyrkornas lgodelar och beslagta dem som inte behovdes f<ir
gudstjlnsten.

Ar 1i40 friretog Norman en fdrsta visitationsresa i dstergcitland och
Vlstergotland. Det var ingen tillfillighet att han brirjade hlr, eftersom
gcitalandskapen hittills varit fcirskonade frin kungens direkta ingripanden
vid pristtillsittningarna. I den medeltida kyrkan hade sockenmlnnen
varit vana att sjilva kalla prlst och presentera honom fdr biskopen till
utnimning. Fcir de lutherska reformatorerna, sorn krivde okad medver-
kan fcir lekminnen i kyrkolivet, hade det varit naturligt att lita sock-
narna behilla sin valritt, men i kompromissen med kungen drog de som
vanligt det kortaste striet. Visteris ordinantia hade gett kungen ratt att
ingripa vid prlstutnlmningarna, om biskoparna utsig >klerker som obe-
kvlma lro>. Kungen var inte sen att dra f<irdel av denna bestimmelse.
Pristutnimningarna blev ett politiskt vapen i hans hand. Till prister utsig
han kungatrogna min, som kunde bitrida vid kyrkoplundringarna och
cjvervaka och pacificera folket.

De kungliga utnlmnin garna .ver ofta mindre lyckade. lJrvalet var
begrinsat och bildningsnivin i genomsnitt lig bland dessa pristerliga
kungatjinare. Under den nitiske Georg Normans visitationsresa i Gcita-
landskapen blev itskilliga prlster avsatta, darfor att de &dagalagt bristande
fcirstielse for den nya ordningen. Jag tror att dessa kungliga prdstavsitt-
ningar spelade en viktig roll f<ir upproret. De gamla prlsterna var sock-
narnas myndiga ledare, och de miste ha blivit ytterligt uppskakade <iver
det som skedde. Pi landsbygden striivade avsatta papistiska prister om-
kring och hetsade upp de kyrkotrogna biinderna. Fabian Minsson har i sin
Dacke-bok skildrat denna dystra sida av det stora kyrkodramat i kapit-
let >Flerden har flytt>.

Normans visitationer i Vister- och 6stergcitland tjinade inte bara upp-
byggliga indamil utan gav ocksi en god ekonomisk behillning. Frin de
bida landskapens bondkyrkor bortfcirde han den 6vervigande delen av
deras guld, silver och andra fciremil. Han tog alla monstranser, radband
av silver och pirlor, brudkronor och kransar, biken och spinnen. Av
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vilvilja medgav Norman att sockenminnen fick losa tillbaka av kungen
de brudkroner, som deras forfeder en ging skenkt till kyrkan! Det fcire-
kom en del oroligheter under kyrkoplundringarna, men de knektar, som
fdljde med Norman, sig till att ordningen snart iterstllldes. En del be-
hjartade sockenbor, som scjkte gcimma undan silver och korkipor, blev
snabbt avsldjade och dcimdes senare till htiga b<iter.

Var utplundringarna av sockenkyrkorna nodvindiga ur statsfinansiell
synpunkt? Det forefaller inte si att doma av Ingrid Hammarstrcims under-
scikningar. Riket befann sig inte i nigot akut finansiellt tringmil. Sina
<ikade finansiella resurser begagnade kungen 

- 
som Erik Lonnroth visat 

-till att anskaffa nya fcirband av tyska knektar och driva en aktiv utrikes-
politik. Kungens nit for reformationen var diremot ringa. Typiskt ir att
under samma ir, som hans min var sysselsatta med att rensa kyrkorna
frl,n alla >vringvisa> llror och fciremil, scikte han sjilv politiskt nirma
sig de katolska makterna i Europa.

I juli ti41 fick menigheterna i Vrixjo stift lyssna till ett kungligt brev,
att en kyrkovisitation skulle forrittas i landskapet. Georg Norman hade
kallats till andra viktiga uppdrag, och visitationen skulle ddrfor ombe-
sorjas av biskop Henrik i Visterls, en prelat som i motsats till Olaus och
Laurentius Petri beredvilligt anslutit sig till kungens kyrkopolitik. Samma
scener upprepade sig som i Linkcipings stift iret fcjrut. Rifsten i socken-
kyrkorna blev oerhort strlng. Visitationen i Smiland gav inalles 3.700
kilo frirgyllt och ofcirgyllt silver. Inalles llmnade kyrkorna mellan 80

och 9o Yo av sitt frirgyllda silver. Kyrkotrogna f6rsamlingsbor scikte under
fruktansvird risk ridda undan friremil. Mlsshakarna och altarklidena,
som ocksi inlevererades av biskop Henrik, anvlndes av drottning Mar-
gareta till klnder it sig och barnen.

Biskop Jonas i Vaxj<i dog pi viren 1J42. Under de foljande elva iren
skulle Vlxjci stift yara rttal biskop. Prister och forsamlingsbor skit sig
samman i skrick och fortvivlan mot kattarcn och vildsmannen pi tro-
nen, f<ir vilken ingenting var heligt, varken lagen eller loftena, varken
gammal sed eller kyrkans frid. De klagade infor ridet dver kyrkstcilderna
och <iver fattigdomen i kungens nya gudstjlnst. De beglrde att med den
svenska missan och andra kyrkors bruk skulle hillas efter som gammalt
och fornt varit, >ty ett barn kunde snart vid en dyngvagn vissla en
missa fram>. Men nir smihnningarna pi hosten 1542 frarnstillde dessa

klagomil, stod de redan med vapen i hand under ledning av en bygdens
egen son.

Dackes uppror var itminstone till en bcirjan mera politiskt in socialt
fdrgat. Stcirre delen av stiftets presterskap st<idde honom. Flera adelsmin
ansl<it sig pi ett tidigt stadium till de upproriska, bland dem Tord rid-
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dare, som blev en av hans frimsta medhjilpare. Det var kungens ekono-

miska och kyrkofientliga politik, som blev orsak till resningen, och det

var ocksi mot kungen och hans redskap, som de smilindska bclnderna

riktade sina anfall. Det ir Gustav Vasa som pidiktat upproret en adels-

fientlig instlllning for att dirigenom skrimma adeln bide her hemma

och i Danmark att ge sitt bistind.
Belysande for de upproriskas traditionsbundna uppfattning 1r det brevn

som Dacke i fejdens bdrjan skrev till Svante Sture pi Stegeborg. Han ftjr-
klarade i det pi menige mans i Srniland vagnar, att bdnderna ville erklnna
herr Svante sorn sin herre och regent, eftersom de trdttnat pi kung Gustavs

hirda och strenga regemente. Om herr Svante ville hilla dem vid gammal

lag och sedvinja som hans far hade gjort, di var de villiga att betala

honom skatt och andra utskylder. F{err Svante avvisade Dackes anbud och

fortsatte att tjana kung Gustav. Tjugofem ir senare skulle han plikta for
sin trohet mot Vasahuset under Sturemorden pi Uppsala slott.

Upprorsrcirelsen borjade i syd<istra Smiland och spred sig snabbt till
socknarna llngs Blekingegrlnsen och norrut. Med Dacke gick hela Virend
och Kalmar lin samt Kinda och Ydre hirader 

- 
kort sagt de omriden

som vette mot ostersjijn och hade sina kontakter med Tyskland'
I bdrjan av juni fick kungen besked om att Dacke hade tusen man

under sitt befal. Egendornligt nog drojde han hnge med att ge sina mili-
tira dispositioner en betryggande utformning. Av allt att d<ima under-

skattade kungen upproret och ansig det inte farligare ln tidigare orolig-

hererna nere vid grinsen i soder. Herr Ture Trolle pi Bergkvara, den for-
nimsre adelsmannen i Vlrend, fick uppmaning atr fcirhandla med bcin-

derna, och till hans forstirkning skickade han 200 man av frilsets fciljen

i 6ster- och Vistergotland under Gustav 'Olsson Stenbock. Sina egna tvi
fanikor i Ostergotland sparade kungen fcir senare uppgifter. Adeln skulle

tydligen fL ta forsta stciten! Stenbock ryckte in med sitt folk i Finnve-

den och fortsatte till vlxjo, dar han fcjrenade sig med Trolles folk. sam-

manlagt var det knappt mer in 400 man. Till Vaxjo kom ocksi Dacke

med en stor bondehir, som han skall ha samlat Senom att uppbida man

ur huse i Konga herad natten till den T juli. Ocksi frin Blekinge, hans

forbundna, skall han ha fitt kraftigt underst<id. Stenbock berittade senare

att bondehiren riknade mellan S-10 000 man. Som krigshistorikern Ber-

til Barkman visat, ir denna siffra helt fantastisk. I sjilva verket var det

storartat om Dacke i detta inledande skede lyckats samla 2 000 man.

Inf<ir de 6vermlktiga bondehlrarna sig sig de kungliga tvungna att
utrymma Vixjo och dra sig in pi Ture Trolles borg Bergkvara. I denna

svira situation med retrittlinjerna avskurna sig sig Trolle och Stenbock

rvungna att begata vapenstillestind. ,Eftersom Dacke hade svirt att hilla
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bonderna borta f.rin skordearbetet under nigon llngre tid, gick han med

pi denna beglran. Vapenstillestindet skulle gilla till biirjan ay novem-
ber. De kungliga drog sig darefter tillbaka ur Smiland. Dacke hade vun-
nit en forsta framging och forstod att utrryttja sitt overtag i sin pro-
paganda bland de innu tveksamma bondemenigheterna.

Under tiden hade kungen varit livligt verksam med att mobilisera sin

egen arm6 och frilsets alla vipnade foljen. Just nlr mobiliseringen satt

i ging, fick kungen den i augusti meddelande om stillestindet. Hur skulle
han handla i det nya liget? FIan kunde inte fortsitta att oppet dra sam-

man trupper mot sina upproriska landsmln under pigiende vapenvila,
men samtidigt var han pi det klara med att fordraget inte skulle komma
att respekteras. Han ville inte heller skicka hem frdlsets trupper, sedan

han vll fitt dem pi benen genom sina alarmerande brev orn Dackes adels-

fientlighet.
En tillspetsning i det utrikespolitiska liget hjelpte honom ur den be-

svirliga situationen. Ar ll4l hade Sverige och Danmark slutit fcirsvars-

f<irbund med varandra i Brcimsebro. Den nlrmaste anledningen hairtill
var hotet frin den tyske kejsaren Karl V, som understcidde Kristian II
och hans arvingar och ddrf<;r upptradde fientligt mot de bida nordiska
kungahusen. Just vid denna tid vintade Danmark krig med kejsaren.

Den danske kung Kristian III skrev till kung Gustav och bad om ett grins-
mcite och hjilp med trupper. Med gladje grep kungen denna forevindning
att foftsatta rustningarna. I sina nya order till frllset meddelade han att
han ville dra istad till ett grinsmote med danskarna och di ville vara
itf<;ljd av ett stitligt antal krigsfolk f<;r att imponera pi sina grannar.

Medan kungen och frilset samlade sina trupper, utnyttjade den sluge

landsfadern de mcijligheter stillestindet gav att invagga de upproriska i
sikerhet. I 6ppna brev till smilinningarna uppmanade han dem att sinda
ombud till ett ridsmcite i Link<iping, ddr de skulle framligga sina klago-
mil. Nigot mote kom inte till stind. Rustningarna var sr.art avslutade,

och avgorandet lig nu hos den stilkladda arm6n.
F{indelserna foljde varandra slag i slag. Den 2l augusti underrittade

kungen sin danske kollega, att han inte kunde komma till nigot grins-
m<ite, fcirrin upproret i Smiland blivit kuvat. Dagen efterit gav han
marsken Lars Siggeson Sparre order att sitta i ging den stora marschen

mot Dacke. Frin Linkoping och Vadstena 3kulle hiren tiga soderut,
forena sig med Gustav Stenbock i J<inkoping och derifrin sitta in offen-
siven mot upprorets centrum Virend. Kungen besvor marsken att vara
forsiktig. Smilinningarna forstod att utnyttja terringen. De slogs i bri-
tar, vildiga sparrar som filldes framfor, kring och bakom fienden. Kungen
uppmanade marsken att gi omkring dessa britar. Hans folk skulle ocksi
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hilla uppsikt llngs sidorna av vlgen. Men samtidigt skulle de inte vara
rddda frir varje buske de sig utan tenka pi ordspriket, att den som rides
for varje buske, kommer sent till skogs.

Gustav Vas'a kunde ocksi meddela att danska hjilptrupper skulle an-
lenda. Han kunde pressa danskarna mycket h&rt, eftersom de ansig det
n<idvindigt att frigora de svenska stridskrafterna fcir kampen mot kej-
s'aren.

Si kunde di marsken bryta upp rned sitt folk. I Jonkdping sldt Gustay

Stenbock till. Inalles rdknade armln !00 ryttare och knappa 2 000 knek-
tar. Det dr6jde innan marschen kunde fortsetta. Infor de hotande skogs-

striderna begirde de tyska landsknektarna hcigre faltl<;n, och ftirst i borjan
av september kunde de formis att p& nytt axla sina pikar och muskciter.

Nils Dacke hade redan vidtagit sina fcirsvarsitgirder. Han hade mdnstrat
4 000 man frin Virend, More och Blekinge. Spaningstrupper foljde de

kungligas vig. Huvudstyrkan uppbidade han fcirst nlr det var dags fdr
strid, men hade stlndigt ombud f<jr de upproriska haraderna hos sig. For
varje fiarding i socknarna hade han forordnat en sirskild befilhavare,
som hade tillging till tvi budkavelbirare.

Dacke hade klar blick for var stcitarna skulle sittas in. Hans folk hade

i stor utstrlckning skaffat sig eldvapen, och det rlrdde d;rfar ingen storre
skillnad i bevipningen mellan de bida motstAndarna. Alla broar hade han

litit riva, och ute i skiren blockerade upproriska kustbor Kalmar slott.
Per Brahe f<iljde med den kungliga hiren och har viltaligt skildrat hur
tung och mcidosam marschen var. Antligen var man framme i Vixj<i,
ddr ocksi en dansk hjilpstyrka pi 200 man slot till.

Till Vaxjd samlade sig bonder frin hela Virend. De infann sig och bad

om ridets medling, men nigot resultat niddes inte vid fcirhandlingarna.
Den danska styrkan drog snart hem igen. I Goinge blev den anfallen av

sina egna danska landsmin och illa tilltygad. De kungligas stlllning i
Vnxjo blev allt svirare. Dacke lig med tvi stora hopar bonder i sko-
garna kring staden, och de tyska knektarna vagrade 

^tt 
ta upp strid med

honom i skogsterrlng.
Medan huvudstyrkanlig overksam i Vlxjo, hade en annan del av den

kungliga arm6n frin dstergcjtland pi eget bevig marscherat sdderut lings
mellanvdgen for att rensa omridet frin Dackefolk och sedan scika kontakt
med huvudstyrkan. Ner heren nitt Kisa i Kinda herad, marscherade den

rakt in i en stor brite. Enligt en tradition var det pristen, herr Anders i
Vi, som uppbidat bonderna och ordnat fillan. Det var tidigt en morgon
som hiren vicktes av dinet frin yxhugg och fallande trid. De var in-
stingda i front och rygg. Alla stigar var avskurna av skogsfillningar, och
bakom dem stod bonderna beredda. Minga tyska landsknektar stupade
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her for bondepilarna. I full panik retirerade iterstoden, fortsatte genom
Linkoping och stannade inte fcirrin den nitt lingt norr om staden. Det
stora bytet f<jrde brinderna till Vaxj<i.

Striden vid Kisa i borjan arr september var en ny triumf for Dacke.
Den visade att upproret spritt sig norrut och att det fanns ett andra oros-
omride i norra Smiland. Det var fara vart att upproret skulle ni innu
lingre. Om de upproriska ger sig in i Ostergcitland, skrev kungen i ett
fcirtroligt brev, kommer bcjnderna i detta landskap inte att sitta stilla
och >hlnger detta Ostergdtland nu si gott som pi en silkestrid>. Hcivits-
mlnnen pi Stockholms och Gripsholms slott fick order att vll bevaka
slotten och inte lagga n&gra bcirdor pi allmogen.

Pi nytt sokte kungen splittra upprorsfronten genom sina medryckande
brev. Han avsvor sig all skuld till fogdarnas dvergrepp, lovade att ay-
hjdlpa alla klagomil och att lfua allt gammalt vara glcimt. Till menigheten
i det utsatta haradet Sunnerbo skrev kungen och gav dem tillstind att
sjllva friresli hiradshovding. Nir den trogna menigheten fem ir senare

iberopade kungens lcifte, uttalade han sin stora f<irvining cjver deras

frickhet. Men nu var han i hird klimma, och di kunde han tillfnlligtvis
slappa etter p& sin myndighet. De loften han gav b<inderna hade inget
virde. Det gick inflation i kungsord pi Gustav Vasas tid!

I borjan av oktober brrit de kungliga upp frin Vexjo och tigade norrut.
Utan strid hade Dacke motat ut dem. Enligt vad Per Brahe uppger, hade

de kungliga fiire itert&get tilltvingat sig ett stillestind till vinterdag, men
hans version forefaller inte riktig. Det var de kungliga och inte Dackes
folk som var i tringmil, och det ir <iver huvud taget osakert om nigon
dagtingan har slutits.

Upproriska bondeskaror fdljde efter de kungliga knektarna. Frin Hola-
veden trdngde de ut pi dstgcitasletten. En annan bondehir ligrade sig i
Slaka sydost om Linkdping och bcirjade gora br&tar i skogen. Det miste
ha surrat med rykten i landet. Per Brahe berattar orn vilka alarmerande
uppgifter han fick nir han var pi vng till kungen pi Stegeborg. Med sig
hade han den frin Bergkvara fcirdrivne Ture Trolle. dverallt lings vigen
ryktades det att dstergritland var fullt av skogstjuvar. Kungen sjilv be-
rdttar hur det hordes mycket >sillsynt och farligt snack hos menige all-
mogen uppe i riket> och hur rykten gick att ocksi Uppland, Dalarna,
Bergslagen och Norrland >sutto pi spring>.

Belysande fcir lagets allvar dr att kungen ger sina befallningsmin i
Stockholm order att dra samman alla tillgingliga livsmedel frin landsbyg-
den till slottet. Adeln uppmanade han att fora sina dgodelar till fem
befdsta kungliga slott. I slutet av oktober kom Dacke med sin huvudhar
upp till ligret vid Slaka. Liget for de kungliga i Linkdping var farligt.
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Hiren kunde bara rora sig med svirighet under denna tid de det varken

bar eller brast, och led dessutom brist pi proviant. Kungen tog dirfor upp

underhandlingar med Dacke. Den 8 oktober slcjts en overenskommelse,

som mera verkar fredsslut mellan jimnstarka parter ln en forlikning
mellan kungen och upproriska landsmin. Kungen lovade att i fortsett-
ningen vara dem nidig. Dacke itog sig att iterstilla ordningen i omridet
och att korr'-ma kungen till hjelp med sin krigsmakt mot utrikes fiender

och inrikes motstAndare. Inte nigonstans talades det om hur linge dag-

tingan skulle gilla.
Sedan Dacke nitt vad han velat, itervinde han till Smiland. Kungen

let en del av sina trupper kvarligga i Ostergcitland. Han hade ingen all-

varlig avsikt att hilla <iverenskommelsen.

Ar 7J42 hade varit eft Ar aY stora framg&ngat for Dacke och hans

smilinningar. Tvi kungliga hdrar hade fcirdrivits ur landskapet och en

tredje hade besegrats i grund genom bondernas bittre krigskonst. Det
kungatrogna Kalmar var inringat till lands och vatten. Sydsmiland var

rensar fuin fogdar, och kunde iterknyta de gamla, goda handelsfOrbin-

delserna med Blekinge. Genom stillestindet i november hade han erkents

som hovding <iver storre delen av Smiland. Nirmast intog han samma

stillning som en kunglig linsherre.
Efter iterkomsten till Smiland slog sig Dacke ner pi Bergkvara borg.

Som en av sina frimsta uppgifter sig han att iterstilla lag och ordning
i Smiland. Vid ett landsting med vlrendsborna i Vaxjo d,en 2J november

tvang han de f<irsamlade att med upprickta hender lova honom att >Yat^

varandra som br<ider bistindiga>. Han ridde dem att kdpa goda och starka

vapen och att betala sina skatter. Vid samma landsting lyste han ocksi frid
over alla g&rdar 

- 
plundring fick inte lingre fcirekornma. Under sin

resa genom sitt omride kom han ocksi till 6land, som var i de uppro-

riskas hlnder. Overallt insatte han egna fogdar i de ihjalslagnas eller fcir-

drivnas stille. En del av kungens linsmin gick i Dackes tianst och skulle

i sinom tid med livet fi sona for denna oforsiktighet.
Den smilindska upprorsrorelsen riktade sig mot kungens kyrkofient-

liga itglrder. Dacke iterinfcirde den katolska gudstjinstordningen i soc-

kenkyrkorna. Att detta var ett folkligt <inskemil ir ovedersigligt. Man
mirker pi kungens egna brev hur hirt bcinderna satte sig emot varje ny-
modighet i ldran och gudstjlnstordningen. PrlsterskaPet i bide Vixjo
och Linkopings stift tycks allmint ha slutit upp kring Dacke. Vi klnner
namnen pi mer in tjugo prister, som nimns som Dackeanhlngare i den

kungliga brevvixlingen. Dessa prostar och kyrkoherdar, som stlllde sig pi
sina forsamlingsbors sida och stod sitt straff tillsammans med dem, full-
foljde en gammal tradition i fidernas kyrka. De stred for kyrkans frihet
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och andliga auktoritet gentemot de virldsliga makten, Det ir nog ingen
<iverdrift att pisti att nestan samtliga av de gamla presterna i de av upp-
roret berdrda omridena blev kyrkan och sina f6rsamlingsbor trogna intill
dc;den.

Det hdr till egendomligheterna i detta uppror, att medan den danske
kungen pi allt sitt understcidde kung Gustav, hade de danska bleking-
borna och skiningarna nira och goda forbindelser med Dacke och hans

folk. Handeln gick pi nytt obehindrad s<iderut frin Virend till Ron-
neby. Frin Blekinge fick smilinningarna understcid av frivilliga och av

vapen och krut. Till gcimstillen pi andra sidan grinsen {orde de skatter i
pengar och fciremil, som de kommit civer under kriget, och i krigets slut-
skede fick flyende Dackemin uppehille och skydd hos sina danska bunds-
fcirvanter.

Via Blekinge kunde Dacke ocksi hilla forbindelse med de uthndska
furstar, sorn nu bdrjade erbjuda honom sin hjllp mot den fcirste Vasa-
kungen. Sverige stod i fientligt forhillande till kejsaren, och det var dar-
fcir ytterst oroande for kung Gustav att det i hans rike fanns en uppro-
risk landsdel, som kunde sluta forbund med hans tyska motstindare och
kanske bereda vigen frir en utlandsk interventionsstyrka.

Redan hade svenska emigranter och tyska tronpretendenter sdkt fdr-
bindelse med Dacke. Den fcirste som tog kontakt med den smihndske
upprorsledaren var hertig Albrekt av Mecklenburg, slikting till Kristian II
och pretendent till den svenska tronen. I Mecklenburg bodde tvi svenska

motstindare till kungen. Den ene var den forre biskopen i Skara, Magnus
Haraldsson, som tvingats gi i landsflykt efter vistgotaherrarnas uppror
ir 1529, Den andre var magister Olof Broms, som varit Gustav Vasas med-
hj2ilpare men ir I\37 fly:t frin sin tjlnst. Genom deras fcirmedling sinde
hertig Albrekt ett bud till Dacke, att hjelp skulle komma frin honom
och den tyske kejsaren.

Ocksi greve Fredrik av Pfalz, en annan av de svenska tronpretenden-
terna, lovade hjelp. Han stod kejsaren nira och fick statssekreteraren

Granvella att ut{arda ett upprop till svenskarna p& kejsarens vagnar, i
vilket de uppmanades att bisti Dacke och stcirta Gustav Vasa.

Dackes utrikespolitiska f<;rbindelser har behandlats bide av Gottfrid
Carlsson och Georg Landberg, och i dagarna har Sven Lundkvist ignat
en stor avhandling 1t Gttstau V asa ocb Europa dren 1 , 3 4-1 , ,7 , Han visar
dir hur livligt intresserad man var pi kontinenten av Dackes uppror, men
ocksi hur aktivt kungen ingrep {or att fcirsikra sig om de tyska staternas

neutralitet.
Ett exempel hirpi. Frin den protestantiska hansestaden Bremen ut-

sindes ett aktstycke till Nordtysklands evangeliska furstar. Akten upp-
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gavs vara de krav, som Dacke stnllt till kung Gustav fcir att fcirlikning
skulle komma till stind. Den sista punkten var mirklig. I den kriivde
Dacke, att kung Gustav skulle understodja det krigstig, som den tyske

kejsaren planerade for att utrota lutheranerna i norta Tyskland. Sidana

planer hade inte f<irelegat. Som Gottfrid Carlsson visar, var denna punkt
i sjllva verket en forfalskning av Gustav Vasas kansler von Pyhy, som di
befann sig i Bremen. Falsifikatet fick resultat. De f.orfdrade furstarna och

stlderna vdgrade att understcidja de ,gudlcisa, smihnningarna och mot-
satte sig i fortsittningen alla virvningar fdr deras sak inom sitt omride.

tr det spind a taget miste Gustav Vasa by88t pi vlnskapen med dans-

karna. Kristian III skrev och uppmanade honom att f& ett slut pi upp-

roret. Rykten gick, forklarade han, att kungen sjilv var skuld till upp-

roret genom sina hirda skatter och brott mot gamla sedvinjor. Han ridde
d;rfor sin kollega i all vinskap att visa mildhet och gora eftergifter, di
upproret inte kunde nedslis med vild. Kristian erbjdd sig sj?ilv att medla

med bcinderna.'Han hade varit i kontakt med dem och visste att de skulle

stddja en sidan plan.
Gustav Vasa behcivde danskarnas hjalp for att kuva Dackes uppror och

kunde dirfcir inte helt avvisa Kristians f<irslag. Han sinde i stlllet
sin kyrkominister Georg Norman till Kopenhamn. Han skulle bestrida

kungens skuld till upproret och till varje pris hindra danskarna frin en

inblandning i Sveriges inre forhillanden. Efter besoket skulle Norman
fortsltta till Nordtyskland, fcirsikra sig om Liibecks neutralitet och vlrva
flera fenikor tyska landsknektar for kungens rlkning.

Hur stlllde sig di Dacke till de minga erbjudandena om hjilp frin
Tyskland? Julen 1 142 skrev han till kungen och bad att fi Smiland som

lin mot tjlnst. Den tyske kejsaren hade redan erbjudit honom Smiland
som forlening, skrev han, om Dacke ville hjllpa honom att komma in
i Danmark och Sverige. Fast Dacke forsikrade att han avb<ijt allt sam-

arbete med utlandet, miste kungen indi ha betraktat hans fcirbindelser

med kejsaren som ett dcidligt hot mot sitt vilde. Den befarade tyska

hjllpen spelade en stor roll i kungens brev till menigheterna i riket under

stillestindstiden. Faran utifrin tycks ha varit en allvarlig realitet fcir

honom, Han gav silunda order till skeppsbyggmistaren i Stockholm att
utrusta flottan och hiila uppsikt pi utlendska fartyg till Smiland. Det
var av allt att dcima de oroande underrlttelserna utifrin och faran fcir en

tysk intervention, som gjorde det nddvlndigt for kungen affi ercruppta

striden med Dacke.
Hela vintern ignade sig Gustav Vasa it att bearbeta opinionen i lan-

det. Det genomgiende temat var smilinningarnas bristande solidaritet
med rikets ovriga menigheter. I de foreskrifter han gav sina fortroende-
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min fcjr propagandan vid de stundande vintermarknaderna framh<jll han
att milet var att med list och llmpooforolimpa de smilinningar och
draga denna allmoge ifrin dem evad sitt dartill blst finnas kan>>. Man
skulle som exempel draga fram smillnningarnas oxhandel pi det danska
Ronneby, deras f6rbindelser med tyske kejsaren och deras fcirsvarsstrejk
under 1120 irs krig.

Medan ridet stillde sig ovilligt, arbetade kungen milmedvetet pi att
iteruppta striden. Den danske kung Kristian 6orklande ocksi i januari
1543, att kungen sjilv mot ridets onskan hade brutit stillestindet med
Dacke. Samtidigt som Gustav Vasa pi ridets onskan skickade ner rids-
herrar for att unders<ika allmogens klagomil, hrjll han mcite med grins-
adeln i Vistergotland och Smiland i 6rebro. Hlr beslot man att pi
kungens forslag foreta en ny vlpnad offensiv mot smilinningarna. Men
detta var inte tillrlckligt. Det krivdes ocksi en folklig uppslutning kring
beslutet. I detta lnge fick kungen 

- 
dsnne masrare i l<ign och forfalsk-

ning * en av sina vanliga ljusa id6er.
Dalarna var sedan gammalt det ledande landskapet i riket, och det var

ocksi de nackstyva dalkarlarna som fick bilda den effektfulla bakgrun-
den till kungens aktion. Till sin fogde i Dalarna oversinde kungen ett
koncept till uttalande som han lagt i dalkarlarnas mun. I detta brev liter
han dalkarlarna uttala sin fcirbittring river smilinningarnas ohemula krav
pi sinkta skatrer och bristande solidaritet. I brevet, som var riktat till de
andra menigheterna i riket, hette det att dalkarlarna limnat sin >>klraste
herre, kung Gustav> ett antal soldater till hjelp mot smilinningarna. Dal-
karlarna uppmanade nu med kungens ord den ovriga allmogen att ocksi
limna understcid i manskap. Fogden fick order att lagga beslag pi Da-
larnas vapen, sitta det pi breven och lita sina egna karlar forkledda till
bcinder fcira runt det till de dvriga landskapen. Det vlrvade krigsfolket
skulle avtiga flinDalarna, och under ferden genom landet skulle fogden
beritta att han frirde en fcirtrupp av Dalafolket med sig och att mer skulle
folja senare. Genom detta monumentala bedrlgeri fick kungen den folk-
liga bekrlftelse han behovde for att iivervinna ridets tveksamhet och
borja striden. Han hade ju dalkarlarna bakom sig!

Infcir ryktena om kungens rustningar i gotalandskapen beskit Dacke
att sjilv sl6 till. I slutet av januari i I43 stod han med sina bondetrupper
t fdlt. Han visste, att bra den oppna vlpnade kampen iterstod mellan
honom och kungen. Det gillde for honom att vinna tid. Det bista sittet
var att snabbt anfalla dstergcitland, innan adelsfoljena hunnit samla sig.
Men under nlstan en hel minad drojde Dacke utanfdr Kalmar dir han
skarpte blockaden, sannolikt for att skaffa sig en hamn fcir den vintade
invasionsflottan frin Tyskland. Kanske var det ett odesdigert missgrepp
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av honom att inte genast vinda sig mot kungen. Men vi vet inte hur han

resonerade och vilka hinsyn han miste ta till bondemenigheterna och till
den utlovade tyska hjnlpen.

Nir Dacke i mitten av februari satte i ging sin offensiv mot fistergcit-

land, hade fcirstirkningarna redan boriat strcimma till den kungliga

arm6n. Dacketrupperna gick till anfall i tvi kolonner. En kolonn ryckte
fram i vister lings Holaveden. En annan tringde kustvigen {ram mot

soderkoping. Mirkligt nog slippte han den viktiga mellanvigen civer

Kisa mot Linkoping och bercivade sig dirigenom mcijligheten att under-

stodja kustarm6n. Varfor kunde han inte gh fram pi den tredje vigen?

Var det uppbidet frin Kalmar len, som skulle ha gitt fram hir men

valde att blockera det hatade Kalmar hellre in att sliss med kungen?

Vi kan bara stilla frigor. Kustgruppen stoppades, och Dackes vistra
kolonn itertigade obesegrad mot Smiland. I mitten av mars fciljde si
kungens egen stora offensiv. Frin olika hA[ 

- 
Soderkoping, Vadstena,

Jonk<iping skulle trupp erna bryta in och motas vid Kalmar. Hiren gick

med huvudstyrkan lings den mittersta vagen. Vid en av sjoarna i Virse-

rums socken stod huvudslaget, sedan marsken Lars siggesson lyckligt
kringgitt Dackes britstdllning i skogen. Slaget slcit med en stor seger for de

kungliga, kanske dirfor att Dacke sirades svirt i bida benen och miste

foras bort redan i borjan av striden. Efter segern t&gade huvudhlren ner

till Kalmar och undsatte slottet. De bida ovriga hatatna kunde snarr

itervinda, sedan allmogen overallt fallit till foga och begirt nid. Pacifi-

ceringen av bygderna iterstod, men hget komplicerades av att Dacke

innu var vid liv.
Det arbete som iterstod var huvudsakligen av polisiir art: att skilja

ut och avratta de upproriskas ledare och dlrefter pressa ut bdter av den

civriga menigheten. Omedelbart efter de kungligas seger underkastade sig

de bofasta bijnderna i landskapets alla delar, men Dackes anhlngare fort-
satte striden. De stupade vid britarna och bak stenblocken i skogarna. De

slipades ur ur de brinnande glrdarna och fram ur hilorna i utmarken for
att slaktas av kungens knektar. De foll fcir sin frihet, sin rltt och sin tro.

De dog for nigot som var fcir mer in de sjilva, for lagen som deras fider
hade stiftat och som de hade lovat att uppritthilla.

Kungens tyska knektar begick fruktansvirda <ivergrepp under marschen.

Tegel berlttar, att kungen snabbt miste kalla huvuddelen av dem till-
baka, for att inte Srniland skulle bli platt f<;rdirvat. De min som hade

pacificeringen om hand var amiralen Jakob Bagge och befallningsmannen

Germund ,svensson pi Kalmar. De tilhmpade alla de vanliga beprovade

metoderna for att, bringa en vilsefcird menighet till lydnad. De tog gisslan

bland de bofasta b<inderna. De anstillde angivare, som skulle rappor-

132



Nils Dacke

tera fortsatta yttringar av missnrije. De f<irlade tyska knektar i de byar
som lnnu kunde tinkas hysa Dackefolk, och de som greps blev avrdttade
pi ett sakkunnigt sett av dessa specialister frin bondeupprorens Tyskland.

Medan pacificeringen pigick, gjorde kungen och hans min energiska
anstrlngningar f.or att spl,ra upp Dacke. Spaningarna efter honom erbju-
der minga paralleller med engelsminnens jakt p3, Bonnie Prince Charles
efter slaget vid Culloden tvihundra 3r innan, B<inder och prister skyd-
dade den sirade upprorsledaren. I rr,aj var Dacke pi benen igen, men
kungens min var honom titt i spiren. Rlttegingsprotokollen liter oss

fcilja hans vandring. Under sin sjukdom hade han virdats av kyrkoherden
och nigra bcjnder i Hogsby socken. Hlrifrin stikte han sig till Fagerhult,
der han pi kyrkbacken manade b<inderna att gora uppror. Fagerhultsborna
vdgrade en si fortvivlad girning, och Dacke och hans lilla skara trogne
vandrade di genom skogarna till Alghult. Kyrkoherden, herr Thord, tog
emot honom och h; ilpte honom att fly undan forfoljarna. Herr Thord
blev senare vederbodigen avrd,ttad tillsammans med tvi andra prister,
herr Rolf i N<ibbele och Birger i Tolg, som ocksi hjelpt Dacke. Frin Alg-
hult gick Dacke till Lenhovda, dar han anfrill en fcirf6ljande fogde och
dadade elva av hans min. Det var hans sista strid. Frin Lenhovda sokte
sig Dacke ner till sina gamla trakter vid Flaka, dir upproret en g&ng bcir-
jade, och her tog han sig over grlnsen till Blekinge. Kungens min f<ir-
friljde honom. I Rodeby skog i Blekinge blev han overraskad och ihjel-
skjuten. Hans lik fordes till Kalmar och blev dir skymfligt behandlat,
som det anstod en groY missdidare.

Hela Dackes slakt i Smiland blev av allt att dcima utrotad. De som
inte stupade i skogen avrittades av kungen. De straff som utdomdes fcir
deltagarna i upproret var dels kollektiva, dels enskilda. Fllradsmenighe-
terna fick gemensamt plikta, och dessutom miste de personligt anklagade
liisa sig med hoga boter. De fS,ngna Dackeledarna skickades upp till kungen
for att i sinorn tid sti sitt kast. Flera hundravnga Dackemin fcirdes civer
till Finland och blev dlr enrollerade i arm6n. Kungen befallde att de
skulle noga <ivervakas att de inte sokte sig darifrin eller hetsade upp den
finlandska allmogen. Av allt att doma fick de aldrig itervinda hem.

Det var slut med vilstindet i Virend och Mrjre. Under nordiska sju-
irskriget riktade kungamakten det sista avgcirande slaget mot de gamla
f6rbindelserna iiver grinsen. Det skedde 1t64, dA Erik XIV stormade
och f<;rhlrjade Ronneby.

Den siste upprorsmannen frin Dackefejdens dagar var Jon Andersson.
Han hade varit Dackes anhingare under tidigare ir, men av okend anled-
ning blev han fcire upproret dansk medborgare och slog sig ner i Blekinge"
dir han understodde de upprorsmin som sokte sig <iver grinsen. Gustav
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Vasa fciljde med stor oro hans verksamhet efter upprorets slut. Han och

hans fyra scjner klnde alla stigar som ledde tiver grlnsen och besokte ofte
smillndska vinner. Kungen foreslog sin fogde att man skulle soka skaffa

Jon ur vdgen. Fogden fcirsiikte men misslyckades. Trots kungens an-

trlngningar skulle Jon Andersson overleva den svenske segerherren. Fcirst

&r 1563 nidde han sitt ode. Han och en av hans s<iner blev di skjutna, nlr
de pi nytt kom over grinsen. Jon Andersson fick det slut han sokte, en

friboren bonde, som foredrog landsflykten och livet i skogen ftam{.or att
boja sig for Vasakungens nyordningar och ingrepp i gammal lag och

havd.
Alf Aberg

Sammandrag av Alf Abergs bok Nlls Dacke och land.sfad'ern (Stockholm 1960, LT:s fotlag).

GERTRUD VON LE FORT

VIGILIE PA MARIE HIMMELSFARDSDAG

Herrens dngel hblsade Maria,
och hon mottog den eviga kir-
lekens hembud.

Bryt upp, bryt upp, Marial Himmelska szindebud komma

Att hdmta tillbaka vaggan, ddr en ging din gudapilt lig!
Det hjdrta, i vilket han slumrat, skall bliva din egen badd.

Si slut dig nu in i den famn, som omsldt honom si kdrligt!
Bryt upp, bryt upp, Maria! Maria, den hogstes vaggat.

Vad vdntar dig, snovita iungfru? Till himmelen far du, Maria!

Hymnen an dr.e Ki.rche.
(Overs. Folke Glerult')
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Kyrkomötets skyddshelgon

I en Åpostolisk skrivelse, Le uoci, av
den 19 mars 1961 proklamerade den He-
lige Fadern Johannes XXIII den helige
Josef, Jesu fosterfader, som skyddshelgon
för det kommande andra Vatikankonciliet
under hänvisning till hans ställning i
frälsningsplanen och till den växande
vördnad som visas honom av det katolska
folket, i synnerhet sedan påven Pius IX
valt honom till kyrkans skyddsherre och
Pius XII infört en särskild årlig höetid
(1 maj) till S:t Josef, hantverkarens dra.

Den Helige Fadern uppmanar de ro-
ende till ivrig bön för det ekumeniska
kyrkomötet, som utgör kyrkans främsta
angelägenhet för närvarande och som i
själva verket har blivit en hjärtesak för
alla som tror på Krisrus, Frälsaren, vare
sig de tillhör vår moder den katolska kyr-
kan eller något annat av de från henne
skilda trossamfund, vilka längtar efter
återställandet av enhet och frid i enlighet
med Kristi lära och hans bön till den
himmelske Fadern.

Till ett kyrkomöte samlas 
- 

tillsam-
mans med koncilsfäderna 

- 
framrä-

dande kyrkliga personligheter som ut-
märker sig genom teologiskt och juri-
diskt vetande, genom organisationstalang
och apostolisk anda. Ett kyrkomöte, ja,
det är påven ordförande 

-, 
kting

honom och med honom kardinalerna, bis-
koparna frän alla riter och länder samt
de mest framstående doktorerna och lä-
rarna inom de olika specialämnena.

Men konciliet är till för hela det ka-
tolska folket, som åstundar att Guds nåd
och den kristna livskraften må så effek-
tivt som möjligt samverka till att förverk-
liga detta jordelivs mest väsentliga värden

och säkerställa det eviga livets rikedomar.
Därför är alla intresserade av kyrkomötet,
präster och lekmän, stora och små från
världens alla länder, f.rän alla samhälls-
skikt, raser och färger.

Om det nu gäller att vålja en him-
melsk beskyddare för både förberedelserna
till kyrkomötet och detta självt, för att
genom hans förbön undfå den gudomliga
kraften från ovan till att fylla denna
epokgörande uppgift i kyrkans utveckling,
då kan det inte finnas någon lämpligare
än den helige Josef, det ärevördiga hu-
vudet för den heliga familjen i Nasaret
och den heliga kyrkans skyddsherre. >Det
är>, för att t^la med Pius XI:s ord, "be-
tydelsefullt att varsebli två lysande ge-

stalter från kyrkans första begynnelse:
först Johannes döparen, som kommer ur
öknen, manande än med högtljudande
röst än med vinnande enträgenhet, än som
ett rytande lejon, än som en vän, vilken
gläder sig över brudgummens ära och ef-
terlämoar åt världen sin martyrdöd som
ea kraftfullt tecken; sedan den helige
Petrus' kraftfulla gestalt, som ur den gu-
domlige Mästarens mun förnimmer or-
den: 'Gån ut och prediken för hela värl-
den', och till honom personligen: 'Du är
Petrus och på denna klippa skall jagbygga
min kyrka.'Ett uppdrag av gudomlig stor-
het och upphöjdhet. Mellan dessa båda
gestalter, mellan dessa båda uppdrag fram-
träder den helige Josefs person och sänd-
ning: samlad, tigande, nästan obemärkt
och icke erkänd, i ödmjukhet och tyst-
nad 

- 
en tystnad som verkligen förtjä-

nar att avbrytas genom århundradenas
höga rop och beundrande röst.u

Det var därför just på den helige Jo-
sefs högtid, fortsätter Johannes XXIII, som
jag ville sända denna skrivelse till eder,
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för att vördnaden för kyrkans skyddsherre
måtte sporra eder iver till ett mera le-
vande deltagande i bönen för de ange-

lägenheter som åligger kyrkan som ldrare
och moder, som ansvarig för den m?irk-
liga händelse som det tjuguförsta ekume-
niska och det andra Vatikanska kyrko-
mötet innebdr och som hela vårldspressen
med beaktansvärt incesse skriver om.

Ni vet, att den första fasen i förbere-
delsen födöper i en lugn, arbetsam och
tröstelig aktivitet. Hundrade prelater och
andliga dignitärer från hela vädden har
kommit samman här i den Eviga saden,
fördelade på olika sektioner, som alla skö-
ter sitt arbete på grundval av det vårde-
fulla tryckta material av tankat, erfaren-
heter och andliga ingivelser som samlats

med vishet och levande apostolisk nit-
älskan för allt det son utgör den katolska
kyrkans verkliga rikedomar i det för-
flutna, i vår tid och i framtiden. För att
fylla sin uppgift med framgång behöver
det andra Vatikankonciliet intet annat än
nådens och sanningens ljus, ordnat stu-
dium och stillhet, stilla frid i sinne och
hjärta. Ovtniftän kommer himmelens
hjälp, som det kristna folket bör nedkalla
i innerlig, samfälld bön samt genom ett
föredömligt leverne och på så vis befordra
anpassningen till och tillämpningen av de
läror och impulser som kommer att kun-
göras vid slutet av den stora händelse,
som redan nu har tagit en sådan lycklig
och löftesrik början.

Pius XI:s snillrika tanke, som han ut-
talade den 19 mars L928,ligget oss äonu
i minnet. Håirifrån Rom utsuålar den äre-

vördiga Lateranbasilikan alltjämt Döpa-
rens ärorika rykte. Meo i S:t Peri höga
helgedom, där man värdar dytbara min-
nen för hela kristenheten, finns också ett
S:t Josefsaltare. Vi har för avsikt 

- 
och

stadfäster beslutet därom i dag den L9

mars L96L 
- 

all dstta altare skall omges
med en ny, stöme oö högtidligare glans.

Må det bli ett ställe som gtövar sin re-
ligiösa dragning på de enskilda såväl som
på den stora mängden. Under de höga
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valven av den vatikanska basilikan kom-
mer deltagarna i kyrkomötet från världens
yttersta ändar att samlas Lring kyrkans
huvud.

Ekumenica

Regler lör ekarnenfuk, umgänge

I en uppsats i La Ciaihå Cartolica
(L7 ll2 1960) framförde kardinal August
Bea 

- 
i anledning av den anglikanske

ärkebiskopen Fishers besök i Vatikanen-
nägra regler, som katoliker bör iaktta vid
ekumeniska kontakter.

Det första som krävs är en personlig
fasthet i tron, som erkänner förpliktelsen
an stå fast vid den katolska, definierade
ldran, emedan den utuycker den av Gud
uppenbarade sanningen. Enhdtens grund-
val dr, enligt Pauli ord, "enheten i tron
och i kunskapen om Guds Son" (Ef.
4: 13). Denna förpliktelse utgör förkla-
ringen för kyrkans uaditionella stränghet
i lärofrågor. Den är endast utuycket för
den trohet mot sanningen som Kristus an-
befallt oss så eoträget.

För det andra krävs broderlig kärlek,
inte endast eo allmän kärlek till nästan,
ty som Lristna är vi bröder till varandra.
Encyklikan Med.iator Dei f.astslår uttryck-
ligen, att alla giltigt döpta i kraft av do-
pet iir leronar i Kristi mystiska lekamen,
även om de eventuellt är förhindrade att
utöva sina medlemsrättigheter bl. a. på
grund av omständigheter, som åt fast-
ställda i den kanoniska rätten.

Man har inte alltid, fortsätter kardi-
nalen, tillräckligt beaktat, att påven har
bett att fL tilltala alla kristna, som är
från den katolska kyrkan skilda, som brö-
der och söner, då ju kyrkan är moder till
alla. Skulle också ett barn 

- 
av vilka skäl

det än må vara 
- 

inte känna sin egen

mor och därför heller inte erkänna henne,
så upphör hon ändå aldrig att vara dess

moder, och barnet upphör inte att vara
hennes livsfrukt. Modern kan inte annat
än att omfatta barnen med en moders
hjärta. Så upphör heller inte kyrkan att
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hysa en öm och innerlig, ja, en osviklig
kiirlek till sina barn, även om de i det
yttre är skilda från henne.

Dessa båda grundsatser gör mötet med
representanter för andra uossamfund till
en händelse som kräver mycken takt.

Medvetenheten om ansvaret för det som
uppenbarelsen anförtrott åt henne för-
bjuder kyrkan inte endast alla dogmatiska
kompromisser utan också alla missvisande
talesätt. Hon får inte ge anledning till
vare sig förvirring eller illusion och där-
för inte 

- 
för att visa en ireoisk håll-

ning 
- 

låta hindra sig att precisera uos-
skillnaderna. Å andra sidan förpliktar kdr-
leken henne att undvika allt bryskt sätt
mot de skilda bröderna utan i stället möa
dem 

- 
som påven själv betonar 

- 
med

sann hövlighet.
Ått iaktta båda dessa förpliktelser på

en och samma gång kan blott lyckas, om
man vid sådana ekumeniska närmanden
är mycket tillbakahållande visavi offent-
ligheten. Det rör sig ju inte endast om ett
utbyte av allmänt mänskliga artighetsbety-
gelser utan om kontakter som på Mda
håll söks och fullföljs i Kristi anda. Re-
dan detta förbjuder varje profanering.
Här rör det sig heller inte om poli-
tiska samtal, mä vara av än så diskret ka-
raktär, utan om möten på det religiösa
planet, där andras nyfikenhet borde hålla
sig fjbran. Det rör sig om enheten i tron,
som endast komprometteras om man de-
monsrerar eller föreger den med yviga,
publikfriande gester. Ännu en gång måste

man här tänka sig in i en moders situa-
tion, som säkert inte prisger för offent-
ligheten det hon känner vid det första
mötet med sitt barn, som hon länge var
skild ifrån, allra minst ifall hon med djup
smärta måste ställa sig själv frågan, om
hon alltid bevisat tillräckligt tålamod,
klokhet och kdrlek vid uppfosuan och led-
ningen av sina barn eller om hon skulle
ha kunnat förhindra denna förfdrliga
skilsmässa, som lade vdrldar dem emel-
lan, om hon själv hade ådagalagt större
helighet, mera bön och offer.

Det är sådana frågor som kyrkan stäl-
ler sig, och därför välkomnar hon med
glädje varje tecken av längtan efter en-
hetens återställande.

Naturligwis, säger kardinalen, har vid
sådana händelser som den anglikanske
prelatens besök i Vatikanen oclså offent-
ligheten en viss rän till informationer.
Frågan om de kristnas enhet blir allt mer
aktuell på grund av de ansträngningar
som utgår från den ekumeniska rörelsen,
den katolska såväl som den ickekatolska,
så att intresset för den utbreds i allt vi-
dare kretsar. Denna fråga är också i själva
verket av så stor vikt för freden och en-
heten i vfu nutida vädd, att offentligheten
inte får vara okunnig o'm den. Men man
måste tilluo dem, som på grund av sitt
ämbete känner till sammanhangen, den '
takt och den klokhet som behövs för att
avgöta, i vilken utsträckning offentlig-
heten bör informeras.

Synpankter fch ekumeniskt sanarbere

Under böneoktaven för ltistenhetens
återförenande, januari 1961, talad,e l<ar-
dinal Bea i en fi-intervju, som han gav
chefredaktören för tidningen Ia Croix,
om möjligheterna till samarbete mellan
Vatikanen och Kyrkornas världsråd. Prin-
cipiella svårigheter i detta avseende före-
ligger inte, sade kardinalen, i den mån
som världsrådet inte företräder läror som
dr oförenliga med de katolska dogmerna.
Samarbete dr därför främst möjligt på om-
råden som inte direkt berör trosfrågor:
social verksamhet, Caritas, arbete för fre-
den. Kardinalen omnämnde uttryckligen
också frågor beräffande atomkrig och av-
rustning.

Det är nu klart, sade kardinalen, att
det kommande kyrkomötet inte kommer
att bli ett unionskoncil, men på lång sikt
kan det underlätta återföreningen genom

att klarlägga en del missförstånd och det
kan skapa vissa förutsättningar för en-

heten genom att lösa frågor, som inte be-

träffar trons område, t. ex. användande av

landets språk i liturgin, övertagande av
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kyrkliga sånger från andra kristna sam-

fund, kommunion under båda gestalterna.
Mot officiella samtal om uosldror före-

ligger däremot ännu principiella svfuig-
heter. Framför allt lägger skillnader i
uppfattningen av kyrkans väsen hinder i
vägen. Enligt den katolska ldran är det
något väsentligt för kyrkan att biskoparna
härleder sin fullmakt i oavbruten succes-

sion från apostlarna, att de äger läromyn-
dighet över de troende, så aa de såväl be-
träffande ldra som praktiskt liv i tros- och
moralfrägor kan förplikta dem i sam-
vetet. Men alla dessa element avböjs från
protestantiskt håU. Svfuigheten dr desto

större som den katolska kyrkan inte fin-
ner någon jämlik samtalspartner på den
andra sidan. Enskilda teologer kan inte
utjämna denna brist, emedan de inte före-
träder någon förpliktande auktoritet. Där-
för kan läroskillnader endast klarläggas
genom inofficiella samtal.

Mera positiva synpunkter på samarbets-
problemet anlade kardinalen i ett före-
drag, som han höll i Genova den 30 jan.

L961. D'år talade han först uppskattande
om ärkebiskop Fishers besök hos den He-
lige Fadern, som hade till följd att den
anglikanska kyrkan utnämnde kaniken
Bernhard C. Pawley till ständig represen-
tant vid det av kardinal Bea ledda ro:
merska sekretariatet för ekumeniska ftä-
gor.

Kardinalen berörde änyo frägary vad
det kommande kyrkomötet kunde göra för
en framtida union. Redan det officiella
preciserandet av de dogmer, som bereder
ickekatoliker de största svårigheterna, är
av stoft värde, menade han. Sedan fu-
hundraden stod de från oss skilda brö-
derna under mångahanda filosofiska in-
flytanden, som har prdglat deras men-
talitet och terminologi så att det ofta å*
svårt för dem att riktigt kunna sätta sig
in i de i kyrkans traditionella form ut-
tryckta dogmatiska lärorna. Hår kan
kyrkomötet på en del punkter göra ett
nyttigt arbete genom att skapa större klar-
het, i synnerhet angående kyrkans och på-
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vens ofelbarhet, kyrkans hierarkiska struk-
rur, förhållandet mellan påven och bisko-
parna, lekmänrens ställning och funktion
inom kyrkan, salramentens sätt att verka.
Redan Pius XII:s rundskrivelse Mystici
Corporis har ju förklarat, att kyrkan inte
enbart utgörs av den juridiska organisa-
tion som protestanterna avböjer som oför-
enlig med Kristi id6 sådan den framträder
i Skriften, men att det å andra sidan klart
följer ur läran om kyrkan som Kristi
mystiska kropp, att kyrkan måste vara en
välordnad organism med välutformade
funktioner.

En annan möjlighet erbjuder sig genom
en tidsenlig nyordning av kyrkorätten.
Det finns en gudomlig, oföränderlig rätt,
som t. ex. kyrkans hierarkiska ordning
med biskops- och påveämbete, äktenska-
pets oupplöslighet. Men det finns också
lagar av mänskligt rusprung, som utgör
resultatet- av andra, förflutna tiders situa-
tioner och behov och som därför ter sig
svårt begripliga för den moderna män-
niskan. Sålunda återstår uppgiften att an-
passa den kyrkliga disciplinen till nutida
behov och vårt sätt att se saker och ting.
Påven Johannes XXII har, avslutade kar-
dinalen, i sin encyklika Ad. Petri Catbe-
d,ranz uttryckligen framhållit detta, också
Pius XII har sett det angelägna i denna
uppgift och förklarat: ,Det behövs endast
mod ddrtill.,

Fallet Eichmann

Vid diskussionen kring rättegången
mot Eichmann 

- 
skriver James O'Gara,

Managing Editor för den amerikanska
veckotidningen T he Cornnzonweal (12 I J
1,961) 

- 
borde de kristna inte förbise en

sak. Sättet hur Eichmann togs till fånga
och själva rättegången reser många oro-
ande frågor som berör den internationella
Åtten. Jag vill inte insinuera, att de borde
ignoreras; judarna skulle säkert ha orätt,
ifall de ville likställa bekymmer därom
med antisemitism eller fientlig inställning
mot staten Israel. Men om man går in på
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dessa frågor om processens legalitet, tyc-
ker jag att det måste vara angeläget att
inte glömma bort det cenuala bakom
Eichmannprocessen.

Detta centrala faktum är att nitton-
hundra år efter Kristi födelse en mon-
struös form av hednisk barbari uppstod i
hjärtat av det kristna Europa. Män, som
fötts och kommit till makten i en kristen
nation, blev gripna av ett fruktansvärt
vanvett; från tillbedjan av den ene sanne
Guden återvände de till dyrkan av blod
och ras 

- 
en ryslig perversion som ledde

till deras "slutgiltiga lösning av jude-
problemet" och ytterst till gaskamrarnas
ulogikn.

Vad som hittills kommit fr,- i Eich-
mannprocessen utgör inte någon ange-
näm läsning, och jag gissar, aft ännu värre
återstår. Det går inte an, jag vet det, att
ge en pittoresk skildring av nazisternas
slakthus. Men ändå, ännu vidrigare är
dessa gaskamrar, maskerade till dusch-
rum, dessa massgravar som offren wangs
att grd:va själva innan de mördades, dessa

sjuka och härjade kroppar som fanns av
våta uupper, när de befriade koncenma-
tionslägren 

- 
det * Iakta och det går

inte att dölja dem. Vad som än har sagts

om Eichmannprocessen, ett är onekligen
sant, nämligen att vi som kristna ha att
tänka på de sex miljoner män, kvinnor
och barn, som kallblodigt och systematiskt
dömdes till att dö därför att de var ju-
dar.

För kristna ställer Eichmannprocessen,
tycks mig, ännu en gång två med var-
andra sammanhängande frågor: Skulle
den nazistiska terrorn ha fått dessa dimen-
sioner som den nu har fätt, om inte
hundratals antisemiter i stillhet hade un-
derstött och godkänt den? Och när den
svarta skuggan av nazismen föll över
Tyskland, var dä det kristna svaret på
denna ondska på något sätt adekvat? Så

mycket jag minns, måste det pinsamma
svaret på bäda frägorna bli ett nej.

Kyrkans heliga liturgi är full av hän-
visningar till våra rötter i Israel. Äbraham

är vär patriatk, och vfua präster dr präs-
ter enligt Melkisedeks ordning. I brud-
mässan uppmanas kristna kvinnor att f.ölja
exeoplet av heliga judiska kvinnor: att
bli älsklig som Rakel, vis som Rebekka,
trofast som Sara. Vid den stora prefa-
tiooen i påsknatten genljuder våra kyrkor
av hänvisningar till )våra förfäder, Israels
barn". Men återspeglar vår profanhistoria
och vår privata livsföring detta faktum?
När allt kommer omkring, med förnäm-
liga och anmärkningsvärda undantag, syns

mig det inte vara fallet.
Kanske att det i detta nu ännu är

omöjligi att fullt riktigt värdera arten och
omfattningen av det kristna svaret på
Hitlers vanvett. Kanske är det bättre att
vi i all enkelhet hedrar dem som höjde
sin röst mot detta barbari, medan vi hål- '

ler tillbaka vårt ondöme om dem som
teg 

- 
endast av det skälet att få av oss

förmår säga med någon grad av säkerhet
vad vi själva skulle ha gjort vid ett sådant
prov. Men jag tycker, att vi måste medge
det som ligger för handen: för varje kris-
ten röst som höjdes mot Hitler fanns det
hundrade som inte gjorde det 

- 
e6h inls

enbart i Tyskland. Jag tänker här just på
den reaktion, varmed man i USA före
kriget bemötte en vän till mig, en redlig
präst, som måst fly för Hitlers raseri. Den
gängen, så berättade han för mig, var
många amerikaner, många katoliker inbe-
gripna, övertygade om att det måste vara
>någonting galetu med en tysk präst som
måste lämna sitt eget land.

Det finns, förutsätter jag, folk som tän-
ker som så, att jag underskatar den
kristna oppositionen mot Hitler; de kom-
mer att säga, att jag inte lägger tillräck-
lig vikt vid fördömandet av nazismen
från påvens sida, eller vid yttranden av

den och den biskop eller något dylikt.
Men sådana olika uppfattningar till rots,
en sak är numera tämligen alla överens
om: vi vet vad det kristna svaret till
Hitler borde ha varit 

- 
och det måste

anses såsom ett framsteg.

Jag tycker inte, att frägan, vilket för-
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hållande som borde råda mellan kristna
och judar, i själva verket är särskilt kom-
plicerad. I sådana frågor syns påven Jo-
hannes ha en kvick och säker instinkt;
för min del sammanfattade han hela sa-

ken nyligen, då han mottog en delegation
av judiska besökare. Med användande av
sitt dopnamn och med hänsyftning till
Gamla testamentet öppnade han sina ar-
mar till välkomsthälsningen och sade till
dem: ,Jag är Joseph, eder broder.t 

-Det är vi alla, det dr vi alla.

Edward Betggren in memodam

Den 19 maj L)6L avled konstnären
Edward Berggren, en av de mest kända
och framuädande gestalter bland Stock-
holms katoliker, 83 år gammal. Han

skriver Ragnar Segerborg i Saea-

ska Dagblal.ets dödsruna 
- 

född i
Törnedala i östergötland (11 nov. 1876).
Efter slutad skolgång i Linköping var han
L897-L903 elev vid Konstakademien dät
han hade Georg von Rosen som chef
samt bl. a, Gustaf Cedersröm och Oskar
Björk som lärare. År 1905 fick han aka,-

demiens guldmedalj. Efter fortsatta studier
utomlands återvände han så småningom
till hemlandet och Stockholm. Han vann
inaäde som lärare vid högre ko_nstin-

dustriella skolan och avancerade där till
överlärare L9I9-L944. k 1,920 grundade
han så tillsammans med skulptören Gottfr.
Larsson en egen skola benämnd Stock-
holms konstskola. Efter Larssons frånuäde
ombildades skolan till endast målarskola
under namnet Edward Berggrens elev-
ateli6. Många av hans elever från alla
dessa år torde med glädje och tacksamhet
erinra sig den förnämliga atelj6n vid Da-
vid Bagaresgatan med siq obeskrivbara
atmosfär, där de under den utomordent-
ligt skicklige lärarens ledning inhämtat
nyttiga lärdomar både för konstutövandet
och livet.

Om kanske alltså ea väsentlig del av E.

Berggrens verksamhet koo att ligga påL

MO

det pedagogiska planet var dock hans in-
satser som skapande konstnär av bety-
dande mått. Som porträttmålare nådde
han mycket goda resultat. Härom vittna
porträtt av prins Carl, skådespelerskan
Stina Hedberg m. fl. Även kyrkomåleriet
ägnade han stort intresse. Av utförda ar-
beten kan hiir framhållas altarmålningar
till klostret S:t Georgen i Frankfurt am
Main samt Huskvarna kyrka.

På bokillusuationernas område utförde
han ett flertal arbeten. Så illustrerade han
bl. a. Heidenstams "Svenskarna och deras
hövdingar>. K. G. Ossian-Nilssons "Även-tyr, samt ett flertal barn- och ungdoms-
b<kker.

Det var självklart a$ hans vederhäftiga
och kunniga person även skulle tagas i
anspråk som sryrelseledamot i olika
sammanhang som Konstnärsklubben och
Konstnärsringen.

Redan i ett tidigt skede av sin levnad
övergick han till den katolska läran. Han
blev så småningom en aktad medlem i
hdrvarande katolska sammanslutningar
och fungerade bl. a. ett a*al är som ord-
förande i föreningen Concordia Catholica.

Vi alla som på olika sätt kommit i be-
röring med Edward Berggren skall min-
nas honom som den kunnige läraren, den
sirlige gentlernannen, den kloke ledaren
och den varmhlärtade vännen. -

En kommentar till en bildsvit, som den
avlidne sammanställt under rubrikenKon-
vertiten och Pilgrimen, avslutas med or-
den:

>Dä jag går igenom densamma, erinrar
jag mig de 30 år, som förflutit sedan jag

som konvertit återvände till Våra Fäders
Kyrka undet vars hägn det förunnats mig
att få leva och verka, och fann, 

^tt i^g
där nått till mitt verkliga Hem, och med
ödmjuk tacksamhet tdnker jzg då på allt
det, som detta hem skänkt mig av ro, av
harmoni och av trygghet.> 

- Requiescat
in pace.



LITTERATUR

""rT;rsten 

Pedersen O. Ss. S.: Birgittinere. Vadstena 196L, Birgitti-

Birgittiroska gestaher var titeln på ett arbete av den framlidne riksbibliotekarien
fsak Collijn, den dittillsvarande främste kännaren av den birgittinska uaditionen samt
utgivare av handlingarna i den heliga Birgittas kanonisationsprocess. Det behand-
lade [lerr personer w både den klerikala och rvärldsligar omgivning, som varit sam-
tida med det stora svenska helgonet under hennes långa vistelse i Rom. Föreliggande
bok, som är en populär framställning, men dock grundad på vetenskaplig basis, re-
dovisad i en omfattaode bibliografi, skildrar ett antal gestalter ur den birgiainska or-
,denshistorien. Den är skriven av en dansk medlem av den nya ordensgrenen, instiftad
av Moder Elisabet Hesselblad, vilkens borgerliga namn är Kirsten Pedersen, och ut-
given av Birgittasystrarna i Vadstena

I sin skildring förenar författarinnan saklighet med varm hängivenhet för sitt
ämne som ger liv och glans åt dessa avlägsna och för flertalet svenska, protestantiska
läsare främmande gestalter. I den lilla essayen om den heliga Birgitta själv ges en
skickligt sammanfattande och åskådlig bild av denna stora gestalt, om vilken 

- 
fast

så mycket redan skrivits 
- 

hsnngs egna landsmän dock har en ganska vag f.öre-
ställning.

Hennes väna dotter, den heliga Katarina med sin mänskliga längtan tillbaka till
make och hem, uots allt detta, sin uppoffrande vaknjänst vid moderns sida står nutida
andar kanske närmare med sin appell till ödmjukhetens och kårlekens tidlösa makter.
Men en av de påvar, som var hennes moders och hennes egna trogna vänner, slog ändå
huvudet på spiken, då han om henne som organisatör och ordensstiftarinna fällde
orden: 'Du har sannedigen druckit din moders mjölk.' Bägge dessa sidor kommer
fängslande fram i Syster Birgittas skildring.

Den tredje artikeltr är dgnad åt de bägge kvinnornas biktfar, Magister Petrus Olavi
från Skänninge, vilken redan i Rom var den andliga ledaren för den fromma lilla

"famiglia> de samlat kring sig i det hus, vilket ännu tillhör birgiainerna och bebos av
dem. Som prior i Vadstena kloster diktade Petrus Olavi de sköna, jublande men enkelt
stränga sånger, som systrarna än i dag sjunger.

Från Skänningemunken kommer författarinnan till den engelska munken Reynolds,
>Syons ängeb, som gamla ktönikor kallar honom, 'emedan han med en ängels ansikte
förenade en ängels väsen>. Han avrättades på Tyburn 1535, sist av de fem s. k. proto-
martyrerria, som han, medan de hängdes och steglades, uppmuntrade med orden, att
de skulle uvara vid gott mod vid tanken på den hiirliga bankett, som väntade dem i
paradiset efter den illasmakande frukost de fått på Tyburn>, och saligförklarades av
påven Leo XIII; till hundraårsminnet i september i år av Syon-konventets återkomst
från den exil, vari Henrik VIII sänt det och som varat i rehundra år, väntar eller
rättare hoppas man an Rom skall kanonisera honom.

I förbigående nämner författarinnan i detta kapitel riddaren Fitz Hugh of Ravens-
water som en av det engelska abbediets främsta tillskyndare. Det finns sä mänga av
forskningen ännu orörda gestalter, att en begränsning är oundviklig. Men annars tycker
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man, att hellre kuriekardinalen och Norwichmunken Adam Easton borde ha nämnts,
sorn var både den heliga Birgittas och hennes dotters uogne vän. Det finns fä meta
gripande medeltida dokument än det brev, som Adam Easton vid tiden för den stora
schismen skrev till abbedissan i Vadstena kloster, sedan Urban VII:s död befriat ho-
nom från fängelse och tortyr. Kardinalen sände en traktat, vari han förordat den heliga
Birgittas kanonisation, men skrev också, att det varit den heliga Birgittas böner i para-
diset som räddade honom frän att bryta samman under tortyren och ta på sig saker han
var oskyldig till.

Äv utrymmesskäl kan här inte alla de gestalter som skildras i boken omnämnas.
Men det kanske är föga bekant, att bland offren för den stora revolutionen L789 var
två franska birgittasysuar från Valenciennes, vilka avrättades tillsamman med en skara

ursulinnunnor, hos vilka de funnit en tillfällig tillflykt. Både Bernanos och Geruud
von Le Fort har inspirerats av liknande motiv, ehuru hos båda det är karmeliter som
spelar huvudrollen.

Kirsten Pedersen har också tecknat dragen av två andra franska birgittinsystrar från
Ärras, vilka gjort sig väl kända som författare av religiös litteratur, samt den unga

Juliana van Thulden, vilkens liv i konventet i Bryssel företer överraskande likheter med
er annan ung visionärs, Theråse av Lisieux. Philippe de Champaigne har målat den
unga döda, klädd i sin ordensdräkt, liggande på sin sista bädd. Den bilden äi en av de
många fängslande avbildningar av besjälade ansikten, man finner i boken.

Ett annat tillhör mystikern och predikanten, pater Simon Hörman, som verkade i
Altomiinster-konventet, i Bayern, och på vars innerliga religiösa vältalighet i sin tids
stil man får ett prov.

Man möter i boken dn flera för de flesta svenskar totalt obekanta namn, t. ex. den
spanska dam, Marina del Escobar, vilken under 1600-talets förra del fick påvlig sank-

tion på en i viss mån modifierad ny gren av Birgittas orden, som numera har fem
stora kloster i Spanien och tre i Mexiko. I ett av dessa kloster levde i början av 1700-
talet en annan spanjorska, Josepha del Sanctissimo Sacramento, för vars beatifering
latinkatolska kretsar just nu ivrigt arbetar. Denna framstående själasörjerska 

- 
men

ännu mera ordenstiftarinna 
- 

har mänga drag som påminner om den heliga Birgitta
ifrä.ga om. visionär begåvning, organisationstalang och tapperhet, då det gällde att säga

denna världens stora sanningen.
Detta kan med samma fog eller t. o. m. ändå mera sägas om ordens sista förnyerska,

Moder Elisabet Hesselblad. Syster Birgittas skildring av sin foroa abbedissa, en sann
,moder i Israelr, med den förening av innerlig religiös mysticism och dagsklar klok-
het och handlingskraft, som utmärkte henne, kommer läsaren att önska, att en grundlig
och detaljerad levnadsteckning av denna mårkliga svenska kvinna fick komma ut i hen-
nes eget land.

Anna Lenah Elgström

1.42



Lirrerutur

Birgit Klockar s; BiskoP
Henzming ao Åbo, (Sv. Litteratur-
sällskapet i Finland.) Helsingfors
1960.

Föreliggande arbete är Birgit Klockars
doktorsavhandling, som ventilerades i fjol.
Författarinnan är som bekant finländska,
konvertit och f. d. missionär i Kina för
frälsningsarmön (se Credo 196l:65 ff.).

Det är en doktorsavhandling i historia,
med allt vad detta innebär. De första 23
sidorna upptages 

^v 
föret^\, inledning och

källkritik; sid.228-26L av bihang, littera-
turförteckning, register och en engelsk re-
sum6. De återstående 200 sidorna ger oss

så en allsidig bild av biskop Hemming,
hans tid och hans gätning. I ett veten-
skapligt verk måste nödvändigtvis större
vikt läggas vid awägandet av fakta och
källor, problem tas upp som i försa hand
intresserar fackmannen och exkurser gö-

ras för att behandla specialfrågor. Under
dessa förutsättningar kan vi inte vänta att
få en helgonbiografi, som vänder sig till
den breda publiken. Men frånvaron av
slitna klich6er är något att v^ra tacksam

för, den objektiva tonen och de konkreta
fakta ger oss i grund och botten en bättre
möjlighet att värdera mannen så som käl-
lorna framställer honom, så som han var.

Dr Klockars har dessutom väl utnyttjat
tillfällena att ge oss vidare vyer, såsom i
det intressanta kapitlet om Hemmings
bibliotek och den ideologiska, kulrurella
bakgrund som detta kan få oss aft ana.

Här är vi inne på ett viktigt och ofta rätt
förbisett område. Det ger mersmak.

Kapitlet om biskopens ställning i sam-
hälle och inom kyrkan gör medeltidens
Norden mer levande för oss. Man skulle
önska vidare behandling av denna miljö,
även i populärare form, som skulle kunna
skänka oss något mer substantiellt än de
dels romanticerande, dels rätt saklöst kri-
tiska framställningar om denna period
som fortfarande är det enda tillgängliga
pä värt språk. En katolik har lättare att
skilja agnar från vetet i dylika srudier,

han har större möjlighet att bedöma och
döma med helt andra nyanser än den, som
inte har szunma förutsättning att läsa do-
kumenten inifrån.

De fotnoter som anförs i boken har sä-

kert måst samlas mödosamt, och utgör en
verklig tillgång för den som har med me-
deltida historia att göra 

- 
så mycket de-

tektivarbete i kyrkliga dokument och upp-
visande av länga traditioner presenteras

h2ir i färdigt skick, även om det finns
stora möjligheter att arbeta vidare i denna
riktning. (Så för förf. exempelvis stad-
gandet om biskopens ridande följe på tal
(s. 94) och relaterar Magnus Erikssons och
landslagens bestämmelser härom. Men
dessa i sin tur går tillbaka till den all-
männa kyrkans förordningar 

- 
se tredje

Laterankonciliet.)
Skulle vi komma med några kritiska an-

märkningar så berör det i första hand
tempot i boken, om vi får uttrycka det så.

Vi skulle gätna velat uppleva författarens
personliga entusiasm för Hemming nå-
got mer. Visserligen måste man vata Iör-
siktig med sådant i akademiska avhand-
lingar, och källmaterialet är bitvis torf-
tigt, men litet mera glöd hade gjort det
hela mer fängslande. Som det nu är stö-
ter man på alltför många okansker, ,möj-
ligenr, >eventuelltr i själva texten. Hade
de relegerats till apparaturen så hade det
kunnat bli litet mer fart på skildringen.
Förf. har dessutom oturen att två kron-
vittnen, Vastovius och Messenius, ej är
särskilt pålitliga, vilket påkallar upprepat
ställningstagande. Men det var väl i detta
fall svfuare att undvika.

Till slut en önskan. Dr Klockars sig-
nalerar ett intresse för den heliga Bir-
gitta. Det är säkert ett lowärt ämne, men
vi har samtidigt minst tre andra katolska
forskare, som äf, intresserade av henne,
och dessutom finns ju redan en icke oan-
senlig litteratur på svenska om vårt lands
stora helgon. Vi skulle därför i första
hand välkomna ett fortsatt arbete över
Åbo stifts medeltida historia intill Vasa-
tiden 

- 
något i stil med Herman Schiicks
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nyligen utkomna Ecclcsia Lincopensis.
Deca skulle dels ge oss en källkritiskt
funderad historia av ännu ett nordiskt
stift, dels bereda bätue undedag föt ar
beten om både medeltiden och reforma-
tionstiden. Med tanke på de stora förar-
beten som föreliggande verk utgör vore
det ett lämpligt säa att uwidga det som

redan är gjort och på samma gåLng fylla
ett behov.

Lars Rootb SJ

Begegnangen d,er Christen, Stu-
dien evang. und kath. Theologen,
herausg. von Maximilian
Roesle und Oscar Cull-
m a n n, Evang. Verlagswerk Stutt-
gart. Frankfurt 1960, Knecht. DM
28:.-.

Boken utkom som gåva till Oao Kar-
rers sjuttioårsdag. En katolsk och en evan-
gelisk utgivare har so-arbetat. Ett evan-
geliskt och ett katolskt förlag srår gemen-

samt för denna i allt avseeode, men i
synnerhet till innehållet väl lyckade Fest-

schrift. Den förenar inte mindre än 32
bidrag av katolska såväl som icke katolska
fackmän och framstår ändå som en hel-
gjuten enhet. Den ekumeniskt inuessetade
fängslas i nästan lika grad av alla bidrag.
Att innehållet av denna lunta på nåra 700
sidor är aktuellt har fått sitt kommer-
ciella uttryck i det faktum att den inortr
ett halvt fu fån komma ut i två upplagor.

Följande ämnen behandlas: Jesus och
kyrkan 

- 
Kytkans enhet enligt NT 

-Bibel och tradition 
- 

Tro och salra-
ment 

- 
Ämbetet och försa'nlingen 

-Peuus och klippan 
- 

Petrus-ämbetet i
fornkyrkan 

- 
Pariark och biskop enligt

den nya ortodoxa kyrkorättea 
- 

Maria

- 
De teologiska studierna 

- 
Liturgisk

uppfostran 
- 

Söndring och enhet 
- 

Re-
formationen enligt reformatorernas syn 

-Augustana och Tridentinum från ekume-
nisk synpunkt 

- 
Erfarenhet och uppdrag

i kristeohetens läge 
- 

Nya enhetssuä-
vanden. Dessutom rymmer boken en auto-
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biografisk skiss av Otto Karrer själv. För-
teckningen över hans bcicker och artiklar
omfattar inte mindre än 183 nummer.

Trots sin nödvändiga begränsning ger
boken en god inblick i eo rad väsentliga
problem beträIfande mötet mellan kato-
liker och ickekatoliker. Genom atr varje
ämne behandlas av både en protestant och
en katolik ädagalågges ekumenikens ut-
vecklingsstadi'm fsil i dag. Därmed ut-
gör publikationen en utmärkt vetenskap-
lig present för den man, som hela sitt liv
var angelägen om kristenhetens enhet.
Män, änau skilda i tron, samarbetar här
som vetenskapare. De har uppenbarligen
tagit kontakt sinsemellan innan artiklarna
slutredigerades.

Längtan efter enheten sätter sin prägel
på 1900-talets kyrkoliv och teologi. Otto
Karer har förstått detta och på sitt sätt
drivit på en redao fortgående utveckling-

Erich P rzywara, Her-
mann Sauer: GesPråch zwi-
scben den Kircben. Niirnberg
1957, Glock & Lutz.

Fastän boken är ett utslag av samtal
och diskussionet, talar de båda lärda för-
fattarna i sina tryckta framställningar ofta
men inliir än med' varandra. Men däri
uppenbarar sig en metod och en grund-
inställning, som kan stå som mönster och
förebild för all ekumenisk teologi. För-
fattarna:ir lika långt ifrån att bagatelli-
sera skillnaderna mellan reformatotiskt
och katolskt 

- 
att genast tala om oevan-

gelisk katoliclgelv 
- 

som de inte vill
stanna vid historiska fakta. Allra minst
fastnar de i en rent apologetisk attityd.
Utgående från historien vill båda leta sig
fram till de i djupet verkande realiteterna.
De vill låta meningen framtrada i de två
vatandrl motsatta teologiska positionerna..

Det är begripligt, att protestanten härvid-
lag mera betonar kärleken och katoliken
är mera angelägen om att tänka på san-

niogen och dess absoluta kanktär.
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Boken rör sig på en ovanligt hög nivå
och öppnar vittgående teologiska och id6-
historiska perspektiv. Redan därmed d.r

den en varning för all förhastad tvärsäker-
het i kontakten de skilda kristna briiderna
emellan.

v/.K.

Aloys Gtillmeier: Der
Logos arn Krenz. Minchen 1956,
Hueber.

Den kristna konstens historia speglar
den kristna fromhetens uweckling. Ty hur
mycket filosoferna åt mä. strida om
konstens definition, enighet råder dock
om att den avslöjar människans inre.

Det är därför mycket meningsfullt, att
i föreliggande studie en teolog sätter in
sina metodiska skäl för att tolka den
kristna konstens cenrala motiv: korset.
Konsåistoriens vetenskapliga resultat tas
för givna, men teologien ger föremålet
dess definitiva belysning. Åloys Grill-
meier, fornkristendomens kände dogm-
historiker, utgår från en konsthistorisk
gåta. Hur kan den korsfäste i den gam-
malkristna konsten både ha sidan genom-
borrad och ögonen öppna? Kan han vara
vid liv och samtidigt vara död? Teologen
besvarar frägan. Sfuet i sidan tyder på att
Kristus var en dödlig människa. De öppna
ögonen däremot är symbolen av den all-
tid vakna gudomen. I korsets framställ-
ning visar sig den kristna tron medveten
om att Herren, ehuru dijdad som män-
niska, ändå förblir Guds levande Ord.

Den liirde författaren kan belägga sin
tolkning med en hittills bortglömd gam-
mal tradition. Han berikar med sin skrift
både konsthistorien och dogmatiken.

V/.K.

Nikolaus Monzel: Soli-
d.a.ritåt und, Selbstaerantwortang
Miinchen L959, Katl Zink. DM
2,.r, _

Redan innan den profana samhällskun-
skapen omkring sekelskiftet börjat bli en

egen vetenskap, har teologien rört sig med
sociologiska kategorier. Kristendomen är
ju till sin natrr ett socialt fenomen. Den
är mer än ba:ra l*a. Den lever som kyrka.

Ja, som sådan har den instiftats. Kristus
har anförtrott sig åt en levande gemen-
skap. Kristendomens objektiva halt är
dåirmed från början inte något fritt svä-
vande utan ingfu som element i en so-
cial formation. Ddrför är sociologiska
frågeställningar inom kristen teologi helt
naturliga.

Nikolaus Monzel, den förste inneha-
varen av en nygrundad professur för
,kristen samhällskunskap och allmän re-
ligionssociologir vid universitetet i Miin-
chen, framlägger i föreliggande bok en
samling av tidigare utkomna artiklar, till
stor del i ny och fördjupad redaktion. Vi
kan vara glada över aft han har hunnit
ge ut sin bok 

- 
ett knappt år före sin

plötsliga bortgång den L4 nov. 1960.
Har man läst verket, så har man nya mo-
tiv att beklaga 54-åringens tidiga från-
fälle. Ty Nikolaus Monzel representerar
en ny gren inom kristen teologi. Han har
som universitetslärare och som vetenskap-
lig f.&fattare bidragit att skapa den.

De allmänna sociala förhållandena i
kyrkan 

- 
t. ex. över- och underordning,

centralisation, representation, arbetsdel-
ning 

- 
har sedan länge uppmärksammats

i teologien. Men hiaills har de behand-
lats utan systematisk ordning och utan en
medvetet använd, självständig metod. Nu
har de sociologiska reflexionerna sarnman-
fanats och samordnats, så att de bildar en
egeo gren inom den vetenskapliga teo-
logien. Det var tidens läge, som fram-
tvang religionssociologien, och det var den
profana sociologiens uppkomst, som un-
derlättade dess utformning.

Monzels socialteologi kan inte i alla
detaljer förbli utan gensaga. Då och då
tycks sociologi och teologi ännu inre på
ett tillfredsställande sätt ha sammanjäm-
kats. Oundvikliga teologiska krav tycks
exempelvis vara förbigångna, när Monzel
uwecklat sin teori om toleransen utifrån
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den faktiskt föreliggande pluraliteten i
ståndpunkterna. Människans kunskaps-
och omdömesförmäga, som kristendomen
i sin egenskap av uppenbarelsereligion dr
hänvisad att stödja sig på, kan då inte tas

på fullt allvar.
Men man kan inte begdra slutgiltiga

resultat av en vetenskap, som befinner sig
ännu under utveckling. Man kan bara
hoppas på att arbetet kommer att fort-
sättas. Problemens aktualitet ligger ju i
öppen dag. Kristendomen visar sig å ena
sidan av betydelse för så vardagliga ange-
lägenheter som srejk, levnadsstandard,
trivsel. Å andra sidan får vissa resultat av
en profan sociologi ifrån teologien en ny
bekräftelse. Såsom psykologien har även
sociologien uampat ut barnskorna 

- 
en-

ligt vad man Iär veta av Monzels bok.
På ett liknande sätt som psykologerna inte
längre förbigår människans inriktning på
uanspsykologiska realiteter, finns det au
tillräckligt med sociologer, som inte
längre menar sig ha nycklarna till allt
mänskligt i sina händer. Enligt Auguste
Comte's program var sociologien univer-
salvetenskapen. Den franske positivisten
ville reducera alla kulturformer till bara
socialfenomen. Enligt Emile Durkheim
kommer Gud att ersättas genom kollek-
tivet. I åag år sociologer och teologer
eniga om att båda tog 6iste.

Nikolaus Monzel sammanfattar sin re-
ligionssociologiska åskådning däri att
kristen tro kräver, att vi står både för var-
andra och för oss själva. Han bekänner sig
som vetenskapsman till den Kristus, om
förpliktar oss till både rclid.ar;re, ocb eget

ansaar. För övrigt stannar han inte vid
att faktiskt bedriva sina forskningar, Han
är därutöver angelågen om deras veten-
skapsteoretiska grundläggning. Sysselsatt

med sociologiskt relevanta fenomen hål-
ler han ögonen öppna för sitt arbetes me-

todiska egenart. Han hjälper därmed att

'etablera> det vetenskapliga företag han
har ägnat sitt liv. Han hör till religions-
sociologiens grundläggare.

V/.K.

Anton Böhm: Lebens$an-
d.ard. woza? Osnabriick 196L,
Fromm. DM 4:80.

Den kände tyske journalisten Anton
Böhm har tidigare Lagt fiam en in-
trängande oö skoningslös studie över vår
tid, Epoche d.es Teafels (Stuttgart, Kilper
Verlag). Här i denna nya bok får vi veta,
hurudana vi själva är beskaffade. Här ri-
ver han masken från vårt ansikte och vi
står där nakna inför den spegel som han
håller upp för oss. Vi inser, att vi år ja-
gade av penning- och konsumtionsbegär.
Ålltmera utökad produktion, vilket är lik-
rydigt med störe konsumtion och större

'njutningr, utgör idealet för de flesta av
oss 

- 
ett ihåligt ideal, ty resultatet av

det hela blir leda och slutligen rädsla,
när vi börjar 

^n , att något måste vara
på tok.

Anton Böhm dr ej pessimist och 
- 

väl
att märka 

- 
han polemiserar inte mot

levnadsstandarden som sådan. Men han
visar oss klart, att vi inte längre tillber
den sanna Guden utan vår avgud 

- 
lev-

nadsstandarden. Varje tid, säger han, har
haft sina speciella problem, faror och
frestelser. Men varje epok har också sina
förutsättningar för att kunna bemäsua
sina uppgifter, aft prestera något stort för
Guds rike. Bala vi förstår att levnads-
standarden inte får bli självändamål utan
att deo skall användas som medel pä I&-
nuftigt sätt, så kan just vår tid, tycker han,
bli en stor och underbar epok.

HS
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