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Sedan sist

Äktenskapet
är under debatt. I lagstiftningssammanhang talar
man om att äktenskapet som mänsklig samlevnads-
form inte får ha en särställning i förhållande till
oandra former av samlevnado. I realiteten har äkta
makar redan i vissa avseenden en särställning i för-
hållande till sådana som lever i s. k. "fria" forbindel-
ser eller rsamvetsäktenskap, och eventuellt har barn
tillsammans. Äkta makar har en sämre ställning
bl. a. ekonomiskt. I själva verket är alltså utomäk-
tenskapliga former av sammanlevnad gynnade. -
lr'gmar Bergman har i w framställt ,Scener ur ett
äktenskap". Han har åter visat prov på sin regikonst
och sin i jämförelse med tidigare tillfällen ännu
mognare förmäga att läta människor på ett naturligt
sätt tala med varandra, för att framställa äktenskap
som från början år dömda att misslyckas därför att
de endast uppfattas som sexualgemenskap. De figu-
rer som tv-rutan visat, hade ingen aning om att
äktenskapet redan ur kulturhistorisk synpunkt (för
att här endast framhäva den aspekten) är en gemen-

skap mellan wå personliga varelser. Det är ett vän-

skapsförhällande, som år sin specifika karaktär,
genom att de wå vännerna är av olika kön och
genom att vänskapen kulminerar i den kroppsliga
föreningen. Så snart man bryter ut denna kulmen
och isolerar den förlorar den det mesta av sin me-

ning. - Till samma genre hör den föreställning Kla-
rateatern i Stockholm i somras gv av August
Strindbergs "Dödsdansen>) - en piäs inför vilken
man tvekar om vad man skall beundra mest, Strind-
bergs förmåga att skriva natudiga dialoger eller
hans skicklighet att hetsa till den avsky som spon-

tant uppstår inför ett så renodlat mänskligt elände.
Det kan inte råda något wivel om att lagstiftarna,

Ingmar Bergman och August Strindberg utgår från
reella erfarenheter. En del av vära samtida har verk-
ligen så till den grad förlorat känslan för sambandet
med den sunda naturen att de kan föreställa sig ett
äktenskap endast som ett gemensamt sängliggande.
Den mänskliga dimensionen har tynat bort. Men
som väl är har endast en del av dagens släkte ham-
nat i denna återvändsgränd. Det kan faktiskt inte
heller råda något wivel om att det fortfarande finns
människor, framför allt bland de mindre högliudda,
som lever i äktenskap som står i överensstämmelse
med den id6 om vänskap och familieliv som vi
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finner betygad under alla tider och i alla kulturer.
Eliest skulle det nämligen inte finnas några sunda
barn längre.

Vad som möjiigen kan inge den största oron är
inte förgrundsfenomenen. Mera alarmerande är att
ansvariga kretsar i samhället inte ser sambandet
mellan ett förnuftigt levt äktenskap och barnens
själsliga hälsa. En iiten människa behöver en atmo-
sfär av trygghet - inte enbart i ordets ekonomiska
utan framför allt i dess mänskiiga mening. Bar-
net mäste veta att det är omhändertaget. I det
skydd mogna människor kan ge och i den kärlek
och det förtroende barnen blir föremål för, har de
den bästa förutsättningen för att mogna. Människan
har nu en gång en medfödd ldngtan efter kärlek.
Om hon tnte fär den kärlek hon behöver kan hon
råka in i sådana revolutionära stämningar som
ibland tar sig utlopp i kriminalitet. Ingen ökad
övervakning kan förekomma följderna till en sjäis-
lig situation som - eftersom den uppstått inifrån
- inte heller kan botas på andra vägar än inifrån.

Kyrkornas världsråd
har firat z1-årsiubileum. Den z3 augusti 1948
grundades det. Dess tillkomst hör tiil de mera
hoppingivande företeelserna i vårt sekel.

rSoo-talet utlöste en utveckling, som medförde
att allt fler kristna samfund genom en progressivt
framåtskridande delning såg dagens lf us. Kristen-
domen i sin helhet kom därigenom arr ge ett alltmer
förvirrande intryck. Västerlandet tycktes börja åld-
ras. Men den reella uwecklingen visade motsatsen.
Ledande kristna blev redan under r8oo-talet med-
verna om att förgreningen i skilda samfund med
delvis varandra uteslutande trosbekännelser inre
svarar mot den bild som Nya Testamentet ger av
Kristi hf ord. Övertygelsen om att alla kristna borde
vara sammanslutna, stannade inte vid blotta tanken.
Vår tid har uppenbadigen en obruten livskraft. År
rgro samlades ett avsevärt antal kristna missions-
sällskap i Edinburgh till den första internationella
missionskonferensen. Som en följd av de nyvunna
kontakterna grundades rgzr det Internationella
missionsrådet (International Missionary Council).
Är t9r5 följde den första världskyrkokonferensen
för praktisk kristendom (life and work) i Stock-
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Sedan sist

holm, ett verk av framför allt ärkebiskop Nathan
Söderblom, vars målmedvetna entusiasm, outtrött-
liga arbetskapacitet och personliga charm förde ini-
tiativet i hamn. Två år senare samlades rörelsen för
tro och kyrkoförfattning (faith and order) till sin
första globala konferens i Lausanne. Det var således
rnissionen, ansvaret för medmänniskornas materi-
ella levnadsvillkor och sist men inte minst längtan
efter en överensstämmande tro som visade sin
enande kraft. Strävandena att knyta ihop de rörelser
som delvis bars upp av samma personer, föreföll
under r93o-talet framgångsrika, men stoppades för
en tid av andra världskriget. År r 948 lyckades faith
and order-rörelsen och life and work-rörelsen i
Amsterdam att gå samman till en organisation som
sedan dess kallas Kyrkornas väddsråd - Vorld
Council of Churches. Sekrecariatet tog sitt säte i
Genöve. Sammanslutningen fullbordades då man
vid 3:e generalförsamlingen i New Delhi 196r in-
tegrerade det Internationella missionsrådet med
Kyrkornas världsråd. Antalet anslutna samfund är
för närvarand e 263, då,ribland framför allt reforma-
toriska denominationer och samfund och dessutom
de viktigaste österländska kyrkorna, anglikanerna
och gammalkatolikerna.

Kristenhetens återförening tycks ha börjat.
Kyrkornas väddsråd vill vara en sammanslutning

av kristna kyrkosamfund oavsett dogmatiska mot-
sättningar. Det enda villkoret för medlemskap är
bekännelsen till Kristus som Gud och Frälsare i
enlighet med Skriften. Den förste generalsekrete-
raren, holländaren Dr Visser't Hooft, som tillhör
ett reformert samfund, strävade ända från början
efter att skapa en plattform för kontakter och en
räd,g;vande instans. Kyrkornas världsråd fick inte
bli en "överkyrka". Varie medlemskyrka skulle bi-
behålla sin självständighet i trosfrågor och sin rörel-
sefrihet som organisation. Sammanslutningen var
avsedd att vara ett tak under vilket de skilda brö-
derna skulle kunna mötas.

Kyrkornas världsråds betydelse kan bäst belysas
genom en uppräkning av det viktigaste som skett på
dess initiativ.

r95z: Den 3:e världskonferensen för faith and
order i Lund uttrycker övertygelsen att de kristna
samfunden inte bör vart och ett för sig göra det de
kan göra tillsammans.

r94

t954: Kyrkornas världsråds z:a generalförsam-
ling äger rum i Evanston.

r955: Ett studieprogram framläggs av sektionen

"Kyrka och samhälle> inför den snabba sociala ut-
vecklingen i de unga nationerna.

r 918: Kyrkornas världsråds centralkommin6 fö-
reslår iJändern 

^tt 
avsätta rVa av nationalinkom-

sten till hjälp åt u-länderna. Rekommendationen
övertas senare av FN.

196o: Kontakter tas upp mellan Kyrkornas
världsråd och kardinal Bea, ledaren för det av Vari-
kanen nygrundade sekretariater för de krisrnas en-
het.

r965: Kardinal Bea besöker Kyrkornas världs-
råds högborg i Genöve. En arbetsgrupp av repre-
sentanter för Kyrkornas världsråd och för den ka-
tolska kyrkan inleder sitt arbete.

r 966: Världskonferensen för "Kyrka och samhäl-
le" i Genöve betonar vikten av uwecklingshjälp
och diskuterar problematiken kring den politiska
teologin. - Dr Eugene Carson Blake efterträder
Dr Visser 't Hooft som organisationens generd-
sekreterare.

r968: Kyrkornas världsråds 4:e generalförsam-
ling i Uppsala vill utöver behandlingen av teologis-
ka spörsmål frdm'1a en kristen socialinsats.

1969'. Pävet Paulus VI besöker Kyrkornas
världsråds huvudkvarter i Genåve. Sitt uppmlirk-
sammade tal öppnar han med orden: "Mirt namn är
Petrus 'r.

r 97 r : V?irldskonferensen för kristen uppfosrran
ansluter sig till Kyrkornas världsråd.

rgTz: Dr Philip A. Potter efterräder Dr Blake
som Kyrkornas viirldsråds generalsekreterare.

Av allt atr döma har Kyrkornas världsråd lyckats

^tt 
föra fram kristna moriv i väddsomspännande

sammanhang.
Ett par ord om Kyrkornas världsråds yttre villkor

kan vara på sin plats. Det var vid Route de Malag-
nou i Genöve som organisationen genomlevde sin
ungdomstid - år som alla som på något sätt fick
vara med då, har de bästa minnen av. Men snart
blev man för trångbodd. Är t964 började de olika
byråerna flytta in i ett nytt byggnadskomplex upp-
fört i Kyrkornas världsråds egen regi i Grand Sa-

connex, en av Genöves vålskötta förorter. Byggna-
derna är imponerande både på gruod av att de är



rymliga, att de är arkitektoniskt väl utformade och
inte minst på grund av att de är skickligt inbäddade i
Iandskapet som behärskas av Mont-Blanc-massivet.
Olika block är sä att säga inskjutna i varandra. Det
kubiska blocket, där man går in, rymmer en stor
hall med reception och bokhörn och innehåller för-
utom kapellet med omkring 4oo sittplatser en mo-
dernt inrättad sal för kongresser. Till detta block
ansluter sig österut, västerut, och norrut tre vingar,
sjövingen, Rhöne-vingen och Jura-vingen. Biblio-
teket inryms i ett fristående block. Det omfattar
i dag över j5ooo band och håller över 6oo tid-
skrifter. Ett antal bord ger den ekumeniskt intres-
serade besökaren möllighet att fördiupa sig i den
på hyllorna samlade visheten. Materiella behov
kan tillfredsställas i Cafeterian som tar emot drygt
3oo personer och där serveras förutom drycker av
olika slag även kalla och varma rätter.

Kyrkornas världsråd bär i sig själv frön till sina
egna kriser. Det som oroar kristenheten i dess hel-
het oroar även i Genöve. Det är de faktiska läro-
skillnaderna, medvetna eller implicerade, uttalade
eller förbigångna, som trots all den kädek man talar
om, bildar de väsentliga sakliga orsakerna till oro.
En ännu större faktisk fara tycks emellertid ligga i
att trosproblematiken till en viss grad skjuts undan
av ivern för de sociala insatserna, det må nu va.ra

socialhjälp i hemländerna eller u-landshjälp. Det
förhåller sig hårvidlag inte endast så att der med-
mänskliga engagemanget ibland tränger undan
trosfrågorna. Sfälva den sociala insatsen har fram-
kallat motsättningar mellan medlemmarna i Kyr-
kornas världsåd. Läget belystes kanske bäst av att
av de rörelser som kämpar mot rasförtryck i Sydaf-
rika, även sådana fick stöd i Genöve som inte ville
utesluta våldsamheter. Vissa lokala medlemssam-
fund ville inte alls lämna stöd åt sådana.

När allt kommer omkring framstår Kyrkornas
världsråd som ett vårtecken. Vägen till enheten är
ännu lång. Men dagens kristenhet har slutgiltigt
slagit in på den.

Vingklippt Dante
Lennart Mörk ställde i somras ut en rad målningar
och staffager i Konsthallen i Göteborg. De framstäl-
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ler den moderna människans inre öden: hennes
vanmakt inför de egna händernas verk, hennes be-
roende av driftlivet och hennes rådvillhet när der
gäller att finna en mening i tillvaron. Teknik och sex
omintetgör hennes lycka och kullkastar hennes
drömmar. Utställningen kommer att visas även ut-
omlands. Intressant nog kallar utställaren den En
Ditina Comedia. Har han tänkt på att han därmed
hos besökaren framkailar associationer som kan
drabba honom siälv?

Vad han äsyftar är tämligen klart. Genom att
åberopa sig på Dante vill han understryka betydel-
sen hos sin egen konst. Vad han åstadkommer är
däremot något annat. I och med art han utsätter sin
konst för en jämförelse med Dantes diktverk kan
besökaren upptäcka hans begränsning. Han expo-
nerar givewis ert slags helvete och visar därmed en
viss släktskap med den medeltida skalden, men han
stannar kvar i eländet. Dante går vidare. Hans in-
ferno är en första srarion på vägen. Från helvetets
fasa gär vandringen till purgatorios förhoppningar
och till paradisos hänryckning. Dantes inferno har
således en funktion i en mera omfattande helhet.
Mörks helvete är utan ram. Det år sant att Lennart
Mörk citerar de verser ur Danres Divina Commedia
där stjärnorna vid infernovandringens avslutning
åter kommer i blickfåltet (34:e sången v. t36-l^39),
men han slälv år ingen tröst av deras ljus.

Skillnaden är emellertid ännu större. Så som
Lennart Mörk tecknar helvetet har det faktiskt inte
mycket gemensamr med fasorna i Dantes inferno.
Hos Mörk är det människans egna verk som driver
henne till förtvivlan, det år storstäder och bankhus,
hyreskaserner och massgravar. Den unge konstnä-
ren visar människan isolerad i den tekniska civilisa-
tionen, den människa som i sin kontaktlöshet är
utlämnad åt sina drifter. Enligt Dante däremot är
eländet frånsidan av något meningsfullt. Männi-
skan kan visserligen gå vilse, men hon är ändå kal-
lad att se upp mot srjärnorna. Hon har ett medfött
sinne och en självskriven läggning för världens be-
varade ordning. Dantes helvete framställs trots allt
som en uppenbarelse av rättvisa (3:e sången v. 4).
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BENGT THORELL Heinrich Böll
och kriget

"Att kritiker är kritiska är inte det egentliga felet med dem, det är att de
gentemor sig själva iir så okritiska och humorfria."

(En clowns åsikter)

Heinrich Böll vann sitt första erkännande som författare med romanerna ,rDer Zug
war ptinktlich" (rg+g) och "rVo warsr Du, Adam?" (rS:r). Dessa båda böcker
handlar om kriget. Sedan dess har praktiskt taget hela Bölls produktion mer eller
mindre kretsat kring kriget, det krig han s jälv deltog i som soldat i sex år, det krig som
för en tid gjorde honom till krigsånge. Ja, i Bölls senaste roman "Gruppenbild mit
Dame' (rsl t) utspelas en stor del av intrigen eiler snarare intrigernai krigets skugga.

Böll forefaller v^rafangad av kriget, fascinerad. Han påminner i det avseendet inte
så litet om Erich Maria Remarqae, som med sin berömda roman "Im S7esten nichts
Neuesr' (tSzg) gav sig i kast med krigsmotivet. Hans roman är en skakande skildring
av första viirldskriget som han själv deltog i. Därefter kunde han tydligen inte frigöra
sig från kriget och krigsmiljön i sitt författarskap. Så starkt hade det fängslat honom.
Böll tycks emellertid inte vara bunden vid den motivkretsen på ett helt oreflekterat
sätt. Hans produktion innehåller ju bara wå egentliga större krigsskildringar och en
mängd större och mindre noveller.

Krigsromanerna

När man läser Heinrich Bölls debutroman ,rDer Zug war prinktlich> i sammanhang
med hans övriga produktion framstår debuten som lovande. Mänga av Bölls karak-
teristiska stildrag är redan antydda i debutboken och till och med uwecklade om
också inte färdiga. Tre stildrag kan ses som uppenbara exempel. Hela romanen är
fylld av ollka luhter när olika miljöer antyds. Böll känner redan till att just be-
skrivningar av och minnen av lukter ger konkretion, karaktär och trovärdighet åt
miljön. Lukter eggar fantasin. De tankar huvudpersonen tänker romanen igenom
formas till en lång mot miljön starkt kontrasterande inre monolog.I den inre mono-
logen kommer de tillbaAablickande avsnitt, som Böll alltid fyller sina romaner med
och senare excellerar i. I den första romanen fogas tillbakablickarna in på ett mycket
natudigt sätt utan att förrycka handlingen. Lukter, inre monolog och tillbakablickar
är alltså tre för Böll typiska stildrag som Zir tydligt representerade redan i debutboken.

Den miljö romanen utspelas i är koncentrerad kring endast wå scener - en skicklig
kompositionsmetod: ett permittenttåg på väg till östfronten, där soldaten Andreas,
huvudpersonen, blir god vän med wå andra soldater och en bordell i Lemberg i Östra
Galicien där Andreas trirffar en ung flicka, Olina, en prostituerad polska. Två trista
scener, där handlingen huvudsakligen utspelas.
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Heinrich Böll och kriget

Det tema romanen behandlar år döden, något som inte förefaller orimligt när
det gäller en roman från kriget. Men temat behandlas på ett originellt och stundom
gripande sätt. Andreas, 23, stiger på permittenttåget. Han följs till tåget av kaplanen
och vännen Paul och redan då, i romanens början på stationen talar Andreas vid av-
skedet om sin skräck för döden: "Jag vill inte dö, jagvillinte dö, men det föfferliga
ar att jag kommer att dö . . . snart!>

Kring ordet >)snart>) samlas all hans skräck. Det är en tung, ödesbestämd föraning
om döden som behärskar hela romanens första del. (Boken är inte indelad i avgrän-
sade avsnitt eller kapitel. Den kan betraktas som en lång novell eller kort roman.
Den betecknas som >Erzählung>.) så småningom känner han sig inte längre så för-
följd av ordet osnarr>. Han börjar bestämma det: först när >>snarb, skall inträffa
och sedan försöker han också bestämma geografiskr tar deua snart skall utspelas.
Det är på något sätt en lek, en allvarlig lek för att stilla skräcken. Och mitt i allt
detta: "Jag ldngcar dll Polen, jag längtar till denna horisont så mycket, så vilt och
så innerligt som bara en älskande kan längta till sin älskade.n Det Polen, där han
skall dö. Men han bestämmer med större och större noggrannhet var och niir döden
skall drabba honom och han tänker på allt vad han ,aldrig mer,, kommer att fä se.

Samspelet med de båda andra soldaterna som han traffatpå tåget blir beledsagande
episoder dll den inre uwecklingen i monologen. Föraningen om döden övergår till
förvissning. Den första vilda skräcken lugnas ner när förvissningen inträrt och
Andreas kan börja bedja. En viss växelverkan eller rentav kamp uppsrår mellan
den stundom alltfor engagerande omgivningen och tid till bön. Han finner art han
har så oändligt mycket att be om och så oändligt mänga atr be för. Bönen övergår
ofta i självrannsakan och det fu framför allt i de sammanhangen tillbakablickarna
i hans liv fogas in och blir naturliga och riktiga. Tillbakablickarna handlar emel-
lertid inte enbart om de tillfåillen då han begått de synder han erinrar sig under
bönen. De handlar också om krigsupplevelser både vid och bakom fronten. Fram-
för allt stannar han vid en sekundsnabb och förblivande upplevelse av kvinnan
och kädeken - men en upplevelse på avstånd. Det bestående minnet dr hennes
ögon. Under bön och sarnvaro med vännerna närmar han sig mer och mer målet
för sin dödsförvissning både geografiskt och tidsmässigt.

Andreas anförtror sig inte åt reskamraterna. Först när han träffar den prostituerade
flickan Olina i Lemberg uppstår eu sådant förhållande att förtroenden blir möjliga.
Olina och Andreas är llka garnlaoch har båda studerat musik. De berättar fö r varandra
om sina liv, sina sorger och glädjeämnen. Båda spelar piano för varandra och piano-
spelet år en symbolisk innebörd. Han berättar om sin dödsskräck, sin förvissning om
,rvar>, och ,>närrr. Detta skrämmer även Olina och drar henne med. Pianospeler
stoppar då upp den obevekliga tidens gång som leder till döden och fyller dem
båda med liv, livslängtan och minnen från andra tider.
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Bengt Thorell

Genom utbyte av förtroenden uppsrår en varm vänskap mellan dem och den ut-
vecklas sedan till kärlek, men >>en kärlek utan begäro, en kärlek utan kroppskontakt
- trots att kärleken uppstår på en bordell. Deras kärlek är ny, förvirrad, trevande.
Den uttrycks inte med många ord: o. . . du får inte lämna mig en sekund utan dig
kanjag. . . utan dig. . . utan dig kan jaginte levalängre. . ."

De t har spekulerats en hel del om vad Böll menar med sin debutroman. Om man
är nordbo (dansk) finner man att boken handlar om "sublimeringo och 'sexuell
ångest". Men man kan också, som en tysk analytiker gör, ge niljön, bakgrunden
till personerna mera emfas: en misslyckad soldat som glömt sitt gevär är underkuvad
av ett samhällssystem som han känner sig maktlös mot, det vill säga det blir fatalism
(?) av det hela. Det anförs också att Böll skulle ha läst Martin Buber och ägnar boken
åt att skildra hans filosofi om mörer, die Begegnung.

Det har sina sidor med analys (ett ord som ju egentligen betyder upplösning,
dvs. död). För en katolsk läsare förefaller inte Bölls roman så svårbegriplig och
det är verkligen weksamt om man skall göra Böll så djupsinnig i debutromanen.
En ung katolsk soldat som tar sin religion pä allvar har bland anr.at av kriget för-
hindrats att göra nägon verklig och intim, korwarig eller allvarligt menad erfaren-
het av kvinnan och kärleken. När han skall till fronten är han rädd för att dö och
dödsskräcken tar sig oerhörda proporrioner. Det är då helt natudigt att han dgnar
stor tid åt bön och självrannsakan. Vid mötet med Olina är han naturligt blyg:
han har ju inga tidigare erfarenheter, han är inte sexuellt väckt. En ung man, som
hämmats i sin utveckling av kriget, vill inte arr hans kärlek till Olina skall smut-
sas ner av sexualumgange. FIan har fortfarande en ung pojkes idealiserande syn
på kvinnan som något av etr högre väsen, som är föremål för hans ridderliga dyr-
kan och rena, obesmittade kädek. Och det är väl alldeles självklart att bordellmil-
jön avskräcker honom. Han vill helt enkelt inte göra den första svindlande er-
farenheten på ett sådant ställe och dessutom skulle också Olina sjabbas ner, hon
som för honom är oskyldig och ren - >. . . vill bedja, knäböja inför denna dyscha,
som har sett så många synder, knäböja för detta rena ansikte, av vilket jag måste
låra mig arr der finns en karlek utan begär . . . )> - den dyscha där Olina ligger och
sover.

Men framför allt: hans förvissning om att dö, att livet bara har nägra rimmar kvar
åt honom, behzirskar även hans samvaro med Olina. Han blir visserligen lugnare där,
men förvissningen om att han skall dö finns kvar. När man är så nära döden som
Andreas är förvissad em att hanår, är man knappast intresserad av att göranya sexu-
ella erfarenheter. Det är väl egentligen ganska självklart. Nu är han dessutom en ka-
tolsk ung man som har ett moraliskt medvetande som falitiskt fungerar i hela boken.
Man fär således utgå ifrån att han också har en övertygelse om ett evigt liv och att
döden för honom betyder möte med Gud. Det sägs aldrig ut men det måste förut-
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sättas, även om hans medvetande om sådana fakta år vagt. Sexualumgänge med en
prostituerad - ty det skulle juOlinaåterigen bligenom sexualumgänge dem emellan-
på en bordell kan säkert för mängavaraen naturlig förberedelse för döden men knap-
past för en ung katolik med moraliskt medvetande och övertygelse om ett evigt liv.
Andreas är väl medveten om att sexualumgänge med en prostituerad är en svår synd.
Om han skulle begå en sådan svår synd, skulle han ju dessutom dra Olina med sig i
den och det kan han ju aldrigvilja eftersom han älskar henne ,utan begär'.

IJtan att vilja göra anspråk pä att äga en Sven Stolpes clairvoyans när det gå)ler alk
katolskt, måste jag ändå framhålla atr följande rader kanske bara är förståeliga för en
katolik, vilket ju Böll också är: 'Det är synd (läs hellre "tråkigt"), tänker han, att jag
inte kan begåra henne, synd (se ovan) att det ince ar nägor offer för mig att inte
beggra henne . . . inte något offer att inte kyssa henne och att inte önska att jag sjönk
i hennes skenbart skändade sköte . . ."

Det märkliga med Bölls debutroman är atr han klarar av dödsmotivet på knappa
r 5o sidor eller snarare att han inte kunnat göra mer av det än han gör. Om Böll
inte hade klistrat på det snöpliga slutet på boken - var han trött på alltihop eller var
han rädd för ar boken skulle bli alltför allvarlig? - om han låtit Andreas och Olina
fortsätta att leva till krigets slut i något hus utan väktare eller jaga våning i jättesta-

den Köln - som boken nu är, är den en finstiimd skiss om hur vidrigt livet under kri-
get kunde vara och om hur mycket liv som ändå finns hos unga människor i dödens
skugga.

Ändå blev boken sä småningom en succ6, utkom i flera upplagor bland annat en
version för skolbruk och översattes till flera språk (till svenska är r97z avMarga-
retha Holmqvist). Man kan undra varför? En enkel möjlighet till svar är att
människor trots sexvåg och pornografi och egna större eller mindre misslyckanden
inom sexuallivet ändå ofta gär omkring och bär på en obestämd, inre lår.gtan
efter renhet och kyskhet både i ungdomsåren, under den fertila tiden och vid
högre å,lder, en längtan efter något de sjiilva aldrig förmätt. De iäser helt enkelt
gärna en skildring om unga människor som både vill och kan Ieva med 'en
kärlek utan begär" . JaS ätr medveten om att dena låter naivt för mätga men jag

iir också medveten om att människor är förvånansvärt naiva.

,r\(/o warst Du, Adam?", den andra boken med motiv från kriget som här skall
behandlas är en betydligt enklare konstruktion. Det är egentligen en novellsamling
med soldaten Feinhals som röd tråd men han är inte något slags huvudperson. Olika
personer som han kommer i kontakt med porträtteras i nio srundom ganska korta
berättelser. Även andra personer ar invdvda i fTera av berättelserna.

Ibland älskar Böll att krångla till livet för läsaren och det ägnar han sig åt här. Han
drar sig på något sätt för att berirtta rakt på sak. En sådan kompositionsteknik kan ge
odiskutabla effekter men oftast är den bara tröttande och förvirrande utan att nägra

r99



Bengt Thorell

synbara fördelar nås. Det är det nya stildrag Böll exponerar i sin tredje bok, "\Wo
warst Du, Adam?n (>\Tanderer, kommst du nach Spa . . .r, r 9 jo, en samling smärre
krigsberättelser är hans andra.)

Man fär endast korta glimtar från s jälva fronten. De flesta berättelserna är förlagda
bakom, ibland långt bakom fronten, ett koncentrationsläger för judar och den frid-
fulla bevakningen av en sprängd bro. Men återtåget på östfronten dominerar hela
framställningen. Böll inriktar sig här på kriget på ett helt annat och mera målmedvetet
sätt än i >Der Zug war pönktlich". Där skildrade han framför allt en människa.
Här skildrar han mer det samspel mellan olika människor som ett krig rir. Ibland
gär samspelet normalt, ibland blir det kaotiskt, men det dr hela tiden kriget, sam-

spelet, förvirringen som skildras genom de människor som deltar.
Böll drar sig inte heller för att visa fram krigets grymma, kusliga komik. Vid ett

krigssjukhus nära fronten ligger en blindgångare som trots upprepade påpekanden

inte oskadliggörs. Ryssen är på väg och sjukhuset evakueras men på grund av

bristfiillig och förvirrad ordergivning har wå patienter samma morgon evakueringen
sker genomgått hjärnoperarioner och kan följaktligen inte förflyttas. En fanjunkare
och en läkare stannar kvar hos patienterna och när de ryska stridsvagnarna kört upp i
närheten av sjukhuset, tar fanjunkaren en rödakorsflaggaför attmötadem och visa att
det är ett sjukhus de kommit till. Han går mot stridsvagnarna med flaggani händerna.
De riktar sina torn mot honom och han glömmer då i hastigheten blindgångaren. Han
trzunpar på den. Den briserar. De ryska stridsvagnarna missuppfattar alltihop. De
börjar metodiskt skjuta sönder alla de gamla byggnaderoa som använts som sjukhus.

"Inte förrän senare märkte de att det inte föll ett enda skott från andra sidan."
Det går inte att frigöra sig ifrån att Böll har sina sympatier hos de meniga och att

befiilet således skildras som osympatiska eller förlöjligas. Vid den enda egentliga
stridsskildringen i boken är det wå dödsfall som dominerar: En sergeant stupar

regelrätt genom att en gr^nat briserar i närheten av honom. Men den egentliga
orsaken till att han srupar dr atthan skickats fränLinzi Österrike, diir han tjänstgjort i
lugn och ro vid ett militärsjukhus ut till Ungern för att skaffa äkta tokajer åt
överläkaren och hans vän översten (i ett annat sammanhang har berättats hur översten

smiter från fronten). Sergeanten fär tagivinet men wingas av olyckliga omständighe-
ter ut till fronten rrots arr han inte alls skall dit. När granaten briserar, stupar han

översköljd av äkta tokajer, därför att han är ett under av plikttrohet. Det andra

dödsfallet gäller en lö jtnant (i det civila juris doktor) men orsaken till att han stupar är

att han har diarr6 och för den skull inte hinner undan artillerielden. Böll är på något

sätt i affekt i den här boken.
Böll visar ofta att han med lätthet kan bör ja en berättelse. Däremot tycks han lida av

förbluffande svårigheter när det gäller att förse en berättelse med ett bra slut. Feinhals

är pä väg hem till sin by som inte längre hålls av tyskarna men som ännu inte har
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erövrats av amerikanarna. Därför har byborna hissat vita f7aggor. En överpatriotisk
tysk styckjunkare börjar emellertid beskjuta byn med artilleri därför arr han anser arr
byborna är fega och otyska eftersom de hissat de vita flaggorna. På tröskeln till sirr
hem råkar Feinhals ut för denna artillerield som för första gången drabbar byn. Han
träffas av en granat och dör medan den vita flaggan sakta faller ner över honom som en
svepning.

Slutet pä ,'ri(/o warsr du, Adam?" påminner sålunda osökt om det berömda, sakligt
konstaterande slutet på Remarques >Im $Testen nichts Neuesr. De båda sluten på de
båda olika böckerna har uppenbarligen samma konsrruktion och sarnma innebörd.
Det olyckliga är dock att ett sådant slut bara kan användas en gång i litteraturen. Bölls
annars ganska sträva bok som ger läsaren många tankeställare om kriget, förvirringen,
skräcken, flykten undan ryssarna, koncentrationslägret, det hysteriska dödandet får
alltså en sluwinjett som i sentimentalitet torde vara oövertråffad. Slutet på denna bok
är i själva verket ännu mer påklistrat än slutet på "Der Zugwar piinktlich". 

"Ende
einer Dienstfahrtr, "Das Brot der fröhenJahre>, >Haus ohne Hiiter" och "Gruppen^
bild mit Dame> år atdra exempel på romaner där Böll tycks ha haft svårigheter att
sluta pä ett narurligr särr.

I den senaste romanen,

"Gruppenbild mit Dameu (r97 r), skildrar Böll krigets Tyskland eller snarare ett
mindre urval människor som lever i krigets Tyskland, men inre kriget i betydelsen
rhemmafront>. Om man bara skulle betrakta boken om damen som en krigsskild-
ring, kunde man möjligen beklaga att det inte är befolkningen i städerna och på
landsbygden, i industrierna och rupputbildningslägren, som skildras, alltså hemma-
fronten. Böll tar i stället djupare på problemet. Boken är ingen krigsroman. Kriget
spelar emellertid i stora delat av romanen en huvudroll inte bara som den miliö
personerna rör sig i utan som ödesskapande makt.

I denna bok tar Böll i två avseenden steget fullt ut. Han har inte komponerat
romanen med någon egentlig genomgående handling eller efi inre dramatiskt skeen-
de. Han gör exakt det bokens titel utsäger: eft grupporträtt, der vill säga han ägnar
sig helt ir personskildring, nägot som kanske trots allt är hans stora förmåga. Stilmäs-
sigt tar han också steget full ut. De tillbakablickande avsnitt han tidigare stundom
excellerat i renodlar han här. I tidigare böcker kunde han göra små noveller på flera
sidor i form av tillbakablickar infogade mellan wå repliker i etr samtal. Den tekniken
uwecklar han nu genom att låta en sanningssökande "förf." skildra damen, Leni, vars
hela liv han utforskar eller utsnokar som den värsta privatdetektiv. > Förf. " spårar upp
personer, som känner Leni, och dem förhör han som vittnen. Han samlar dokument
utan skrupler och sruderar miljöer där hon varit. Romanen består helt enkelt av den
rapport ,förf., sammansrällr, en rapport som i fråga om noggrannhet, utförlighet och
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deralirikedom är det mest tyska vi svenskar garra kar' tänka oss. Redan här inför
kompositionstekniken kan man inte komma ifrån att undra över: r ) om Böll försöker
driva med den tyska grundligheten, z) om han skriver som han gör pä fullaste allvar -
eller 3) om han renrav driver med sig själv och sin egen tidigare dokumenterade
detaljrikedom. Mäste vi inte få förutsätta att årminstone Böll >gentemot sig själv"
inre är "okritisk och humorfri'. Romanen består alltså av idel, icke kronologiskt
ordnade dllbakablickar, interfolierade med givewis detaljerade redogörelser för

"förf:s" utlägg, resor och dylikt.
Ändå är boken lättläst på något särr. Den är rorrare och omständligare dndet mesta

Böll skrivit. Man får veta allt eller åtminstone det mesta om leni: ålder, längd, vikt,
nationalitet, frisyr, figur, utseende, klädsmak, släktförhållanden, sexualvanor, kost-
vanor, ekonomi, avföring, vänner, ovänner etc. Men under allt detta stönar man.
Ibland har man lust att stoppa undan boken - en och annan lär också hagjort det efter
att ha kämpat sig igenom ett hundratal sidor. Men till slut läser man igenom hela
denna även till omfånget 'tyska' roman. Ja, man läser till och med de avskyvärda

kapitlen rz och r3. Och när man läsr det avslutande korta kapitlet 14 undrar man

varför man egentligen underkastat sig mödan. Beror det inte på att Böll är så

konstruerad att han exakt vet hur vi människor dras till att ffi titta in i smyg på en annan

människa - gärnagenom nyckelhålec och ännu hellre i hennes byrålådor och brev -
och få veta allt, alla detaljer, helst de skamligaste och så, hyenelikt, slafsa i oss och

sen ligga och smälta allt i skadeglad förtjusning? Leni betecknas som >en oerhört
sinnlig person> och avsnitten om hennes sinnlighet, om vissa kvinnors promiskui-
tet, om exkrementer, om kärleksmöten är nu en gång inte ointressanta. Beror det
pä. art ,rförf.o har en likadan konkret och naiv g;lädje åt tingen som hans kollega
Heinrich Böll? Beror det vidare på att han lyckas förmedla denna "glädieu till
läsaren? På något sätt blir läsaren avslöjad av romanen om Leni och hennes vänner.

Men rGrupporträtt med damo (svensk övers. r97z av Eva Liliegren) har med

kriget att göra och även om det är svårt att avstå från att ge utlopp åt ovanstående

funderingar om romanen i sin helhet och om dess stil och komposition är det framför
allt romanen och dess förhållande till kriget som här skall behandlas.

När Leni Gruyten är nyligen fyllda ry år drabbas hon av andra väddskriget. Nu är

det knappast fråga om att "drabbas" av kriget för en ung tyska, vars far är en ytterligt
välsituerad och framgångsrik byggmästare sedan Hitler-tidens början. De första

krigså,ren var dessutom mer framgångsrika för Tyskland än för något annat krigfö-
rande land någonsin. I,r'il är också sådan till sin natur att hon knappast dllåter att

någonting "drabbar" henne. Hon är på ett förunderligt sätt oberörd av omgivningen
och dess dramatik. När hennes bror Heinrich och hennes kusin Erhard, som hon haft

ert svärmiskt förhällande till, arkebuseras >på grund av fanflykt och landsförräderi>

berör det fadern, trotiänarinnan Maria van Doorn, väninnan Margret Schlömer

202



Heinrich Böll och Ariget

mycket hå,rt, både skandalen och förlusten. Men Leni är oberörd. Leni "förälskar sig'
- eller vad man nu skall kalla det - och gifrer sig men blir efter nägra dagar änka. Det
tycks inte bekomma henne. När fadern senare, efter det att kriget vänt, förlorar sin
ställning och sätts i fiångelse medför det att Leni ställs praktiskt taget pä bar backe.
Flennes tidigare liv i ekonomiskt oberoende och Iyx är slut och hon wingas vid nu z r
års ålder förtjäna sitt uppehälle som kransbinderska hos nazisten och handelsträd-
gårdsägaren \Talter Pelzer. Men den totala sänkningen av levnadsstandarden, något
som är erkänt svärt att klara, den skandal fadern gjort och moderns död, tycks inte
bekomma henne det bittersta. Ändå har hon nv 1943 verkligen i flera avseenden
drabbats av kriget och dess följder.

"Förf." anför emellettid som en huvudtes när det gäller Lenis personlighet, rnågot
som mö jligen kommer att bevisas under berättelsens gång: a tt Leni är ett nisskänt geni

i sinnlighet,, (kurs. här). I kransbinderiet vid den stora kyrkogården vä(far hon den
ryske krigsfången, ,,sovjetmänniskan', Boris Lvovitj Koltovskij, som genom modigt
ingripande av rrden högt uppsatte herrn> som känner Boris och hans far, sluppit
undan krigsfängeläger, arbetsläger och röjningsarbete och undanskaffande av lik
etc. och hamnat >)som sagans prins" på något så idylliskt för en krigsånge som

ett kransbinderi. Genom att hon ger denna >sovjetmänniskao en kopp kaffe och
genom 'den näst därefter avgörande upplevelsen: handpåläggningenn grundläggs

en ömsesidig kiirlek vid första ögonkastet. Den uwecklas sedan i ett gravvalv på

kyrkogården under dagbombraider mot staden och resulterar i att Leni blir gravid

och föder en son "den Andra" på kvällen, det vill sdga >den 2 mars r945", den
dagdä den svåraste bombningen av staden ägde rum. Så småningom kommer ame-

rikanarna, fadern slipper ut ur Pångelset, och de, Leni, Boris och barnet och fadern,
lever tillsammans i en lycklig idyll till en kväll i juni då Boris grips av ameri-
kansk militiirpolis och förs bort till ett krigs{ängeläger. Från och med mötet med

Boris kommer Leni ut ur sin oberördhet och brist på engagemang. Hon har bara en
gäng rtdigare eng ger^t sig starkt. Det gällde då en nunna, Rahel, som hon lärt
känna på flickpensionen. När Boris förts bort cyklar hon omkring från läger till
läger och letar efter honom och lyckas därvid passera bäde zongrånser och riks-
gränser och finnet honom slutligen död på en kyrkogård i Lothringen. Hennes
förhällande till Boris, hennes reaktion efter bortförandet, att hon som var tyska,

lyckades passera gränserna etc. anför >förf.o givewis som exempel på Lenis "geni
i sinnlighet", hennes starka dragningskraft pä alla som hon möter. Hennes >geni'
exemplifieras också senare i boken.

I den första romanen, ,rDer Zugwar ptinktlichr, fär läsaren möta huvudpersonen
ftarnför alkihans tankar, den inre monologen, och hans tankar fyller hela boken. Det
som slår en, det som Böll vill skildra, är den renhet och oskuld som fyller Andreas och

som man konfronteras med. Leni dnker nästan ingenting. Läsaren far i alla fall inte
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veta mycket om vad hon tänker, vilket till stor del beror på romanens speciella
kompositionsteknik. Yi far bara veta rent yttre händelser och drag, inte vad hon
tänker. Kan det bero på att Böll insett att det är svårt för en man att göra goda
kvinnoporträtt inifrån?

Böll är fiingslad av oskuld och renhet. Han lyckas skildra sådana egenskaper mitt i
skräcken i "Der Zugwar pönktlich>, mitt i Fred och Käte Bogners misär i "Und
sagte kein einziges I7ortrr, ja, även clownen Hans Schnie r är pä något sätt oskyl-
dig och som Böll själv fängslad av renheten och oskulden. Det som man uppfattar
som oberördhet hos Leni, är tydligen menat som renhet och oskuld även hos henne.
Men troligen mest på grund av kompositionstekniken framstår Lenis renhet och
oskuld mera som oberördhet och naivitet. Det är i de minst salongsftihiga mil-
jöerna Böll finner renheten och oskulden, just i de miljöer där man också en gång
kunde stöta på Franciscus, Don Bosco och Elisabet av Thriringen.

Krige t drabbar givewis också alla de andra i boken avporträtterade. Böll tecknar på
känt inan6r olika öden i olika små novellistiska partier eller porträtt. Det mest
utförliga och sympatiska porträttet - näst efter porträttet av Leni och fadern - ägnas
märkligt nog nazisten Pelzer som tecknas som en äkta människa med många fel och
brister men också med goda sidor. Han är emellertid inte så egendomlig som vissa
andra och som sagt inte osympatisk. Detta samtidigt som den andra av romanens
huvudpersoner, ,'sovjetmänniskan> Boris tecknas som ädel till änglalikhet, from
och bleklagd, renhjärtad, poesiläsande, utan profil, enbart föremål för Lenis sinn-
lighet, kärlek och hängivenhet; en annan ryss, Bogakov, år ett mustigt och roligt
porträff (!). Det är sådana avsnitt i denna roman och andra böcker som gör Böll så

oberäknelig och som gör att man har svårt att veta när man skall ta honom pä all-
var eller inte. Därför torde kritiker som >>gentemot sig själva är så okritiska och
humorfria', synes det mig, ha svårt att bedöma Böll. Därför kan man heller inte
alltid veta niir Böll är ute för att roa, oroa eller bara berätta. Det gäller i hög grad

även romanen om damen Leni. Böll sticker ju i andra sammanhang ingalunda un-
der stol med sina politiska sym- och antipatier. FIan anser rvärtom att all litteratur
är politisk och har någon slags egen filosofi därom. Varför tecknar han då ett hygg-

ligt porträtt av en nazist, som till räga pä allt klarar sig undan alla repressalier efter
kriget, och en bleknad akvarell av en rysk soldat?

Romanens allvarligaste anknytning till kriget och ett av de starkaste paftierna i den
är de delar där "förf. n refererar de olika intervjuer han gör med de andra personerna
om hur de tillbringade krigsslutet och tiden därefter. Trots att det rör sig om friserade
(?) tillbakablickar och Böll därigenom kan undvika en alltför blodig konkretion, ges

en skakande skildring av civilbefolkningens villkor under det totala kriget: umbäran-
den, hunger, stölder ur förråd, hur de fryser, hur det år attligga i en källare när
bomberna faller.
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Heinrich Böll och hriget

Avsnitt som der inte kan åda nägon wekan om att Böll skrivit med av avsky fylld
satir och kusligt saklig ironi är de partier där han låter en annan ryss, Bogakov, berätta
om tyska krigsfängeläger för ryska soldater och de ryska krigsfångarnas villkor. Törst,
hunger "och ibland var det åttahundra eller niohundra döda om dan - dessemellan

stryk och hån, hån och stryk och då och då sköt de rakt in i hopen>. Den ryska
civilbefolkningen vill ge dem mat. Den hindras och när 'en kvinna skickade fram en

liren flicka på kanske fem år med bröd och mjölk till oss . . . men nej - kulspruta -
och vår lilla Natasja var lika död som alla andra. . . " Bogakov berättar vidare om
arbetsläger vid industrier och han framhåller vilken förmån det var att å "komma till
en stad för att samla lik och röja ruiner.' "Förf." ställer också upp en samling

"bestyrkta citat direkt muntligt från högt uppsatta herrar, resp. från högt uppsatta

herrars protokoll och rappofier, så att säga som illustration" till Bogakovs berättel-

ser: några sidor fyllda av grotesk cynism. Endast ett par exempel: "Bolsievismen
är det nationalsocialistiska Tysklands dödsfiende . . . Därigenom har den bolsjevis-
tiska soldaten förlorat varje rättighet som hederlig soldat och enligt Genöveför-
draget
som hjälpte Boris, berättar på ett ställe om sammansättningen av ,det så kallade

ryssbrödett, som skulle bestå av 5o/6 gröpe,2o/a sockerbetsmassa, zo/6 cellulosa-
mjöl och roTo halm eller löv.

Andra ronnaner

innehåller flera avsnitt oftast av tillbakablickande karaktär som tar upp motiv från
kriget. I "Und sagte kein einziges \fort' (rss) som handlar om nöden, bådö den

andliga och materiella, hos en trångbodd famil j i efterkrigstidens Köln, där mannen är

misslyckad, är det naturligt att det krig som fördärvat makarnas liv präglar romanen i
vissa delar. Mannen har självfallet varit soldat under kriget och kan så snart efter dess

slut, cirka sex år, inte komma ifrån det även om han inte vill tala om det. oHaus ohne

Htiter> (rSs+) handlar om wå krigsänkor med var sin liten po jke. De rvå poikarna 2A

iämtäriga. Att den boken om den förmögna och den utfattiga krigsänkan och deras

män som srupat, handlar om kriget beror helt enkelt på att ämnet hämtats därifrån. Ett
stort antal noveller är också byggda på motiv från kriget och dden så nära efter krigets
slut att kriget även där spelar en stor roll.

Vad som däremot förvånar är att de båda originella romanerna >Ansichten eines

Clowns' Gg6) och "Ende einer Dienstfiährt" ( tg66); som inte handlar om kriget
och den närmaste efterkrigstiden, ändå har partier om kriget. $fr Credo 3-4, r97 j,
sid. r38 ff.) Sålunda är clownen Hans Schnier för alltid bunden vid kriget. Ro-
manens handling är förlagd dll ry62. Men alldeles vid krigsslutet dödades clow-
nens syster och han >vet fortfarande inte var hon ligger begravdo. Hennes död,
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Bengt Thorell

Hans Schnier var då ro år gammal, bestämmer förhållandet till föräldrarna. "Efter
min syster Henriettes död existerar mina föråldtar inte längre för mig." Han
ringer emellertid upp sin mor (år 196z) och när hon svarar i telefonen förgär

han sig grovt och säger: ,Detra är en delegar från centralkommitt6n för fudiska
yankees pä genomresa, skulle jag kunna fa tala med er dotter., Modern blir helt
naturligt uppbragt. Dottern har varit död i rz år. Hon svarar: ,Det där kan du
visst aldrig glömma?" Han dr nära att brista i gråt själv. >Glömma? Bör jag
göra det, mamma?, Modern tiger. Han hör bara "den där gråten hos en gammal

kvinna som gör mig så förskräckt". De har inte setts på fem år. Under kriget
har han också några obehagliga upplevelser i Deutsches Jungvolk, en underav-
delning till Hiderjugend avsedd för pojkar i åldern ro-r4 år, som han inte kan
glömma. För övrigt handlar romanen inte alls om kriget och det går inte att fÅ-
göra sig ifrån att de beröringar med kriget, som Böll här infogat i romanen, i
själva verket är umbärliga fcir romanen i sin helhet.

Gamle möbelsnickaren Johann Gruhl får under rättegången i romanen "Slutet på

en tiänsteresa" berätta den dråpliga historien om sin militära karriär under kriget, där
han kämpade vid "möbelfronten>, det betyder: under tjänstgöringen hade han ostän-

digt varit kommenderad till snickeriarbeten dels i officerarnas och underofficerarnas
bosräder, dels hade han arbetat åt dem i bataljonsverkstadeno. Senare efter Frankri-
kes kapitulation r94o hade han vistats i Rouen och Paris med samma uppgifter. Han
befordras till och med till fanjunkare på grund av sina >militära> möbelmeriter.
Episoden upptar några sidor i romanen. Den är rolig som romanen i övrigt. Rätte-
gängen i romanen har visserligen med Bundeswehr art göra, men berättelsen om
Gruhl seniors militärtjänst synes lika umbärlig för "Slutet på en tjänsteresa> som

krigsinslagen i "En clowns åsikter". Varför måste Böll ha med något om kriget ännu

i dessa båda romaner? Varför återvänder han till krigsmiljön och krigsmotivet i så

hög grad även i 'Grupporträtt med dam" som skrevs z5 är efter krigets slut? Kan

han inte frigöra sig från kriget? Det borde i längden vara plågsamt för honom att

ständigt behandla kriget i sina böcker.

Heinricb Böll ocb kriget

De wå ovanstående frägorna kan, såvitt 1ag förstär, endast Böll sj?ilv möjligen
besvara. Varför så stor del av hans produktion behandlar kriget kan kanske hans

böcker ändå ge något svar på.

1952, efter nWo warst Du, Adam?" men före "Und sagte kein einziges Worto
publicerade Heinrich Böll i tidskriften ,rDie Literatur' utgiven i Stuttgart en uppsats

betitlad ,rBekenntnisse zur Trrimmer-Lirerarur. Han drar en lans för de författare
som såg folket som levde bland ruinerna och skrev om det. De författarförsök
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Heinrich Böll ocb kriset

som gjordes efter :,945 betecknades som >ruinlitteratur>. Han godtar alltså den

edketteringen även för sig själv med en viss stolthet.
Böll hänvisar till två författare ur världslitteraturen: Homeros och Chades Dick-

ens. Den sistnämnde ställer han upp som förebild för sig själv. Dickens skriver om
vad hans ögon hade sett i Pångelser, fattighus och engelska skolor och allt vad han

skrev om blev ändrat till det bättre. Flomeros skriver om krig, om Troias förstö-
ring och Odysseus' hemkomst - alltså krigslitteratur, hemkomstlitteratur och ruin-
litteratur. Till Homeros appellerar han som försvar för sin egen insats, vilket det
kan Iigg.a något i, om man helt bortser från formen, stilen och avsikten. Avsikten
med ruinlitteraturen är trots allt en annan än Homeros' avsikt med Iliaden och

Odyss6en. Ruinlitteraturen handlar om människor i ruiner, människor som själva

är något av ruiner, människor som misshandlats av kriget både hemma och vid
fronten.

"Det är vår (ruinlitteraturförfattarnas) uppgift att erinra om att människan inte
existerar ba:af& att bli sryrd - och att förstörelserna i vår värld inte bara ar av yttre
slag och inte av så ringa natur, art man kan tro sig om att vara i stånd att reparera dem
pä nägra fa är." Böll är alltså ute i ett bestämt ärende med sina verk om kriget och
efterkrigstiden. Det är en fråga om moral för honom att se och genomskåda och skriva

- att avslöja. Det är uppenbart atr det han sett och skrivit om blivit läst. Om han nått

utöver den etikettering han fått är en annan och obesvarbar fråga.

Det Böll bekände sig till år t95z kan emellertid inte utan vidare äga gikigfiet ända

fram till r97r och romanen om Icni. Det skulle då innebiira stagnation i hans

utveckling och det kan man inte beskylla honom för och det vill han troligen inte
själv heller erkänna.

Det tycks vara ert behov hos en del författare som själva deltagit i världskriget att

'skriva av sig' sina upplevelser. Andra blev författare genom att de deltog i krigen,
övedevde och kände sig moraliskt förpliktade att berätta om vad de gått igenom. De
harettbudskapamframföra. Såiiruppenbarligenfalletmed Böll. (Detframgät ocksåi
viss mån av hans "Brief an einen jungen Katholiken, (rq:8) som senare skall
behandlas i annat sammanhang.)

Till detta kommer en annan faktor som jag av egen erfarenhet i viss mån kan vittna
om. Den som - i likhet med Leni - "drabbades" av kriget i en känslig ålder, tog
vanligen inte kriget så lätt som hon tycks göra. När Heinrich Böll var 16 Lr ganmal
tog Hitler makten. Vad som sedan följde kan knappast ha applåderats av kölnarna
Böll, varken av honom eller av hans far eller familjen i övrigt - det antyder han i en
kort skiss frän Lr 1958: "Uber mich selbsto. Sedan följde Tredje Rikets tid med

arbetstiänst, militiirtjänst och krigför Heinrich Böll. När kriget bröt ut varBöllzr är;
när det tog slut var han z7 är gammal. Genom enkla data kan man konstatera att
Heinrich Böll fått hela sin ungdom, sin ideellaste och känsligaste tid, präglad och
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FRIEDRICH KEMPF SJ Primat och
biskopskollegium

en historikers
funde r.rngar

Det bi blis ka u t gån gs Iä get

Påven har anspråk på primat inom kyrkan.Har.dr biskop av Rom och stöder således

sina anspråk päatthanär aposteln Petri efterträdare. Av ålder och tradition - om man

nu fär bruka detta ord i sammanhanget - har icke-katolska kristna varit irriterade
över detta förhållande. På sistone har nu primatsfrägan emellertid börjat oroa mänga

människor även inom den katolska kyrkan. Det är inte så att trogn katoliker skulle
vilja ifrägasåtta själva principen. De känner sig bundna till de ord av Herren som

evangelisterna Matteus (r6: r8-r9), Lukas (zz:3r-32) och Johannes (zr: r5-r8)
har traderat.

D en t ids bes tämda u t ges talt n in ge n

Man kan givewis inte nöja sig med attbygga allt på dessa bibeltexter. Evangelisterna

säger nåra nog ingenting om den konkreta utgestaltningen av primatet. Kristus har

vissedigen instiftat primatet; den slutsatsen kan de trogna katolikerna själva dra ur
texterna. Men den närmare utformningen av primatet är en angelägenhet för dem

som har hand om kyrkan. Det är deras uppgift att närmare fastställa den mänskliga

rättsordningen. Eftersom nu denna rättsordning anpassats till de behov varje tid har,

måste också påvens primat som egentliget gär tillbaka till en skapelse av gudomlig

och därför oföränderlig rätt, ändå i sin konkreta utformning förbli mö jlig att förändra.

Det skulle i själva verket vara ödesdigert om påvedömet skulle försökahälla fast vid

alla de tidsbundna anspråk som under århundradenas gäng hopat sig. Påven måste

vara beredd att göra sig av med sådant som inte längre har någon väsentlig betydelse

för kyrkans liv utan till och med kan vara till skada. Den främste i kyrkan skall inte
brira sig åt som kungarna och härskarna i världen som solar sig i glansen av sin makt

och strävar efter att av sina undersåtar hyllas som vålgörarc, det har Kristus med

skärpa varn t sina apostlar för. Nej, "så är det icke med eder; utan den som är störst
bland eder, han vare såsom en tjänare (jfr Luk zz:26). Det betyder: kyrkligt äm-

betsmannavälde far endast sträcka sig så långt som dess tjänande funktion kräver.

förstörd av brutalt våld och ett ännu brutalare krig. Den som i likhet med Andreas i
,>Der Zugwar piinktlich" har ett moraliskt medvetande och får sin ungdom fördär-
vad av kriget måste reagerapä något sätt - eller gå under moraliskt. Böll hat reagerat.

Han är fängad av kriget, fascinerad. Mera invecklad behöver förklaringen inte vara.
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P rinat och bi s kopr kolle gi u m

Det finns för den skull ingen anledning att ondgöra sig över dagens diskussioner om
de tidsbestämda insatserna hos påvens ämbetsutövning. Det rör sig ju endast om
ett problem som alltid har varit angeläget för kyrkan och kommer att så förbli.

I vår tid har hela diskussionen satts igång av allt som hände under det Andra
vatikankonciliet. När det fransk-tyska kriget bröt ut på sommaren r87o och det
Första vatikankonciliet i största hast måste upplösas, hade konciliet endast hunnit
behandla primatets utformning. I anslutning till detta utarbetade det Andra vad-
kankonciliet den synodala ordningen och uttalade sig för afi inråfia ett biskops-
kollegium som påven i egenskap av biskop tillhör och som han i egenskap av le-
dare för hela kyrkan förestår. Biskopskollegiet skulle då utgöra den högsta,
fulla och universella bestämmande instansen i kyrkan. Samtidigt betonades dock
att samma bestämmande funktion skulle påven ha ensam. Två högsta bestäm-
mande instanser i ett och samma sociologiska sammanhang - något sådant finns
inte i någon annan författning. För kyrkan uppkommer nu den ytterligt svåra

uppgiften att balansera dessa båda mot vatatdra på ett sådant sätt som tjänan-
det vid universalkyrkan fordrar. Vi har här helt enkelt att göra med en dubbelhet,
två poler mellan vilka det givewis kommer att uppstå en viss spänning, och om
polerna som i vårt fall är olika starkt laddade kan det då och då även bli kort-
slutningar. Under cirka 8oo är har pävedömet systematiskt byggrs ut och enligt
de möjligheter formerna ger kommit att likna en absolut monarki. Primatet står
alltså i en fast fogad tradition medan den synodala ordning som kulminerar i
biskopskollegiet och ännu inte funnit sin form däremot först måste utbilda ut-
talade nya traditioner åt sig. Sant är att strukturen hos biskopskollegiet efter
en lång process av nedbantning återställts. Biskopskollegiet har åter insatts i sin fulla
rätt av Vaticanum II. Den konkreta utformningen hos denna rdtt har däremot
överanwardats åt kommande tider och i den uppgörelsen sitter förkämparna för
påvedömet och primatstrukturen hos kyrkan med goda kort på hand och försöker att
vissedigen inte omintetgöra men ändå efter sin förmåga bromsa atr en synodal
ordning uppbyggs. Motståndarna, förespråkarna för den sy^rodala ordningen, följer
deras försök med bitterhet och till dels även med en smula resignation. Vad vi nu
behöver är inte bara tålamod, tillit och broderlig kadek utae även insikt i orsakerna
till konflikten. Vaticanum II har fullbordat en etapp i historien och d2irför kan det vara
på sin plats att göra en

HistorisA återblick
Den dragkamp som i dag råder emellan primatets och kollegialitetens tillskyndare kan förklaras
av den utveckling som den västerländska kyrkan genomgått sedan början av 7oo-talet. Före
denna tid fanns det knappast några väsentliga skillnader mellan östlig och västlig kyrkoförfatt-
ning. Kyrkans organisation var övervägande synodal. Överallt hade biskoparna slagit ihop sina
stift till större enheter, till kyrkoprovinser, som alltså bestod av flera stift och som leddes av
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metropoliter. Framför allt i väster betraktades en metropolit som primus inter pares dvs. den
främste bland jiimlikar. Kyrkoprovinserna i sin tur vaf, sammanslagna till större enheter under
ledning av en primas för en hel stat eller en patriark. Den kollegialitet som biskoparna på ett
organiskt sätt tillhörde genom den apostoliska successionen gjorde sådana hierarkiska sam-

manslutningar lämpade för en självständig rättsordning, en autonomi, utan att påvedömets
intressen förbigicks även när de kände sig bundna till gemenskapen med Petri efterträdare och
så till vida erkände påvedömets enande funktion. Det var så mycket lättare att hävda autonomin
som de bysantinska kejsarna skapade en av dem ledd rikskyrka. De bestred visserligen inte det
romerska primarer men gav det ringa spelrum eftersom de stödde sin rikskyrka på patriarkatet
och därför anvisade påven, i egenskap av västerns patriark, en ställning som endast obetydligt
awek från de östliga patriarkernas. Men även i väst lyckades det endast ofullkomligt för
påvedömet att genomföra sina primatsanspräk gentemot de regionala kyrkorna, som höll fast
vid sin autonomi, med undantag för Sicilien, södra och mellersta Italien. Sedan slutet av

3oo-talet hade påvens anspråk formulerats med allt större klarhet.
Enheten mellan den östliga och den västliga kyrkan, som redan drabbats härt av de nyligen

etablerade germanrikena, förlorade nästan all kraft ndr dess huvudförutsättn:ng, medelhavs-
området, delades upp i en kristen och en muslimsk hälft. I det sammanhanget förlade den
bysantinske keisaren slutligen det förminskade rikets kyrkliga centrum till Konstantinopel. Då
tvingades också Rom å sin sida att upplösa förbindelsen med staten och sluta förbund med
frankerna. På 7oo-talet borjade den östliga och den västliga delen av kyrkan slå in på skilda
vdgar dven om den kyrkliga enheten med undantag för vissa mellanperioder uppehölls till de
egendomliga händelserna ro54. Definitivt bröts den vid korstågen på rzoo-talet. Till det
växande främlingskapet de båda delarna emellan bidrog till stor del den omständigheten att den
östliga kyrkan höll fast vid den gamla synodala organisationen. I den latinska delen däremot
försvann visserligen inte det synodala elementet helt och hållet men det krympte starkt.

Orsakerna till den nya utvecklingen kan här endast antydas. De sammanhänger med de

katastrofer som bröt ur i slutet av 6oo-talet och början av 7oo-talet. De delar som låg under
muslimskt herravälde, den nordafrikanska och den västgotiska delen, gick så småningom
förlorade för den västliga delen av kyrkan. När det gäller Nordafrika har avbrottet varat till nu,
för den väsrgotiska delen i Spanien varade avbrottet i omkring 3oo är. Med dessa båda
rikskyrkor under ledning av var sin primas försvann en god del gammalkristen tradition. Vid
ungefiår samma tid ledde den politiska maktkampen i frankerriket till den merovingiska
kyrkodelens förfall. N?ir karolingerna återställt ordningen hade också den värld föråndrats där
kyrkan levde. Ju längre tiden led desto mer förändrades hennes villkor. Den gamla hierarkiska
organisationsformen återupprättades, men tyngdpunkten försköts. Under det teokratiska her-
ravålde som utformades under den karolingiska och ottonska tiden var episkopatets enhet mer
beroende av staten än av den kollegialitet som sammanslutningen i kyrkoprovinsen innebar.
Provinssynoderna fick träda tillbaka för rikskoncilier och förlorade därigenom i berydelse i så

hög grad att metropoliter som under Karl den stores tid återinsattes kom i motsatsställning till
sina suffraganer (metropoliterna underställda biskopar). Meaopoliterna ville inte längre, som
de tidigare gjort, intaga den kollegiala ställning en primus inter pares haft utan de ville vara
chefer. Suffraganerna värjde sig så mycket de kunde bland annat också genom an hänvisa till
påvedömets överordnade stållning över metropoliterna. Andra hår icke anförda omständighe-
rer som hörde den tiden till ledde i samma riktning. Följden blev aa den ursprungliga
innebörden av metropolitorganisationen i den latinska kyrkan glömdes bort. Så småningom
blev den uppfattningen mer och mer vedenagen att en metropolit i egenskap av delegerad hade
del i universalprimatet och hade sitt ämbete från påvedömet. Metropoliten skulle alltså ha
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samma ställning som en vikarie för påven. Hela denna process kan sägas vara avslutad vid slutet
av rooo-talet. Och ju mer den uppfattningen av hierarkin trängde igenom desto mer oundvik-
lig blev schismen med den östligakyrkodelen, som nämligen inte var beredd attantagaen sådan
försklutning mot primat utan höll tvärtom obevekligt fast vid den synodala organisationen.

En appaärdering au den synodala ordningen

har först iväradagar skett -rch därmed har också skapats eft nytt hopp om försoning.
Det första initiadvet tog det Andra vatikankonciliet när konciliet yttrade sig om de

garr|.l^ patriarkaten:

"Genom den gudomliga försynens verk har emellenid de olika kyrkor, som på

olika platser inrättats av apostlarna och deras efterträdare, under tidernas lopp vuxit
samman till flera organiskt förbundna gemenskaper som, med bevarande av trons
enhet och den universella Kyrkans ena och enda gudomligaförfanning, kan gläd ja sig

åt sin egen ordning, sitt eget liturgiska bruk, sitt eget teologiska och andliga arv.

Däribland har nägra, i synnerhet vissa gamla patriarkalkyrkor, liksom trons moder-
stammar fött andra kyrkor liksom döttrar, med vilka de intill vära dagar är med
närmare krirleksband förbundna i det sakramentala livet och i den ömsesidiga akt-
ningen för varandras rätt:Sheter och plikter. Denna endräktiga mångfald av lokala
kyrkor visar i särskilt klart ljus den odelade Kyrkans katolicitet. På liknande sätt kan i
vår tid biskopskonferenser ge ett mångskiftande och fruktbart bidrag till ett konkret
förverkligande av det kollegiala sinnelaget. " (Andra Vatikankonciliets dogmatiska
konstitutionomkyrkan,Lumengentium,kapitellll:nrzS,sid.5z,Katolsklnforma-
tionstjänst, Uppsala r 97 o.)

Monarkiskt påaedöne

Den långsamma nästan omärkligt fortgående förändringen av den västerländska

kyrkans författning visade sin fulla verkan efter det att pävarna under den gregorian-

ska reformepoken på rooo-talet genomgripande hade befriat kyrkan från lekmanna-
välde, i synnerhet kunglig teokrati och hade tagit ledningen av kyrkan i egna händer.

Från den tiden kan primawäldets uppgång räknas. Påvedömet var till en början ännu

starkt bundet vid traditionen men byggde från och med Alexander III (r r 59-r r8r)
ut sitt inflytande systematiskt och försökte länka över sitt välde till formerna för en
absolut monarki. Hela tiden fördes en kamp mot de vrirldsliga härskarna och man

använde sig dzirvid till icke ringa del av romersk kejsarrätt och övenog således

föreställningar som inte härstammade från kyrklig tradition. Det var naturligwis inte
helt ofarligt. Målsättningen var inte så mycket inriktad pä att tjäna som på att härska.

Den romerska kyrkan lyckades i själva verket inte undgå faran. Till försvar kan

möjligen anföras an det just var på den tiden feodalismen var som starkast och
effektivast och att den politiska linje pävarna följde, troligen var kyrkans enda chans
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att överleva i ett ytteiligt farligt och splinrat Europa. Staden Rom hade vid den tiden
för länge sedan förlorat sin ställning.

Svåra missförhållanden uppstod vid slutet av rzoo-talet och de utlöste den radikala
strömning som går under beteckningen konciliarism. Påvedömet övervann krisen
slutgiltigt först vid det tridentinska konciliet. Men dessförinnan hade påveväldet haft
nog med bekymmer framförallt frän den medeltida gallikanismen som ville bilda en

egen, nationell kyrka i Frankrike och senare på rToo-talet av febronianismen, som

utsatte det dåtida primatet för häftiga angrepp. Och eftersom betydande medgivan-
den hade wingats på de katolska furstarna kom primatet att mer bestå i ett anspråk än i
en realitet. Nu hade för övrigt också de flesta staterna och furstendömena i
Europa konsoliderats.

Åter kom tidens händelser kyrkan till h jälp. Den franska revolutionen sopade bort
den furstliga absolutismen. Påvedömet lyckades trots att det blev starkt skakat under
Napoleon däremot rida ut stormen och när sedan restaurationen kom stod kyrkan
och påvedömet inför en helt ny situation. De nationalkyrkliga funderingar som
frodats under I'ancien r6gime var inte längre moderna. I deras ställe kom världskyrko-
id6er. Mot en omvärld som blev alltmer sekulariserad och uppträdde mer fientligt än

vänligt måste kyrkan i hela världen sluta sig fastare samman. Hiir fick påvedömet en

enastående chans och tog den. Från och med Pius VII (rSoer8z3) ombildade
pävarn på r8oo-talet kyrkan mer och mer konsekvent till en monarki - en monarki
som fram till i87o till och med besan ett icke oväsentligt stycke land. Påvedömet
hade hela tiden starkt stöd i den ultra-montanistiska rörelsen.

D et F örs ta aat i kan kon ci liet
satte sin stämpel på uwecklingen med den dogmatiska definitionen av primatet och
påvens ofelbarhet - för övrigt en och en halv månad före det andrafranska kejsardö-
mets fall och exakt ett halvår före proklamationen av det tyska kejsardömet. I och
med krigets utbrott for konciliefäderna hem och konciliet avslutades. Det kom alltså
aldrig att ta upp till behandling det förslag till biskopskoll:gium som var förberett
till behandling och påven förlorade sin stat till det nybild.rde kungariker Italien -
båda dessa för primatets vidare öden viktiga händelser kan väl utan överdrift i
from naivitet ses som en nåd frän ovan. Den storartade utbyggnaden av påvedö-
mets organisation förorsakades säkerligen inte av tidens villkor utan var troligen
i stället nödvändig. Ett starkt påvedöme hade säkert en betydligt större möjlig-
het att gripa människor på den tiden och komma till sin rätt än en synodal orga-
nisation skulle ha haft. Den synodala id6n trädde även i den följande tiden så till
den grad i bakgrunden att den uppfattningen antogs allmänt i ledande kyrkliga
kretsar att den katolska kyrkan inte mera kunde räkna med att er koncilium i
framdden skulle komma atr sammankallas.
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Primat och bitkoptkollegiam

En enkel oclt okonstlad påae

men benådad med karismadska gåvor insåg den fara som höll pä att ta överhanden
nämligen vad den renodlade primatsid6n betydde föt kyrkan. Johannes XXIII sam-

mankallade det Andra vatikankonciliet - inte fullt ett århundrade efter det Första.

Nu kunde en synodal motvikt skapas i biskopskollegiet till de på sina håll överbeto-

nade primatsanspråken. Något sådant hade inte funnits i sinnevärlden i den latinska

kyrkan under läng tid. Sedan karolingertiden och den märkliga keisarkröningen

år 8oo hade kollegialiteten mer och mer gått förlorad i praktiken. Från och med

Andra vatikankonciliet har den synodala id6n och id6n om kollegialiteten ät-

minstone i princip återställts. Den praktiska användningen av principen måste

fortfarande överlåtas till framtiden.

De bis toris ka funderin gar

som här framlagts skulle kunna vara till nytta om de hjälpte oss vid fördelningen av

ansvaret inför historien - om nu en sådan arwägning överhuvudtaget är möjlig,
nödvändig eller ens önskvärd. Kyrkans utveckling är ju inte ett enkelt och självklart
framskridande triumftåg, ackompanj er^t av en triumfmarsch. Kyrkans historia är till
stor del historien om felbedömningar, bristande förståelse för traditionen, tillbaka-
gång, ensidighet och till och med irrlärighet men den är ocksä historien om fromhet,
inspiration, andligt hjältemod och trohet. I vårt fall gäller det att klart etkänna de

tidsbundna komponenter som medverkat till att utbilda primatstrukturen och den

synodala strukturen och på så sätt få en obunden uppfattning av det som formar
kyrkan i dag - något som för övrigt borde gälla för alla ingripanden av avgörande

betydelse. Här har påvedömet ett stort ansvar. Är man där inom alla instanserna

beredd att pröva i hur hög grad påvedömets uweckling till en monarkisk struktur är

betingad av de olika förhållanden som rått i olika tider och inte enbart en vidareut-
veckling av det primat Kristus grundade och förlänade aposteln Petrus?
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LECHARD JOHANNESSON Jacques Maritain

När Jacques Maritain den z8 april detta år gick bort, förlorade det kristna västerlan-
det en av sina största, mest inspirerande tänkare och andligavägledare.I S:t Thomas'
efterfoljd var han en kulturell och andlig nyskapare. De grundläggande principerna i
den store Aquinatens verk blev hos Maritain kraftkällor, inspirerande till nytänkande
just i och för vår dd. Hos den franske filosofen 'iar det aldrig ett skolmästaraktigt
upprepande av vad en auktoritet hade sagt. Han utgär frän dagens läge, dagens

människa * frär. den problematik som han s jälv plågats av, Iidit under - och låter nytt
I jus falla över det dunkla och mörka. Titlarna på n ägra av hans ca 6o skrifter skall ange
vidden av hans litteräraverksamhet: Lapbilosophie bergsonienne (r9r4),Art et scolasti-
que (r9z.o), Antinoderne (r9zz), Röflexions sur l'intelligence et sa tie propre (r929),
Cbristianisnte et dömocratie Q94z),Religion et culture (rglo).- Men han har också
skrivit - teologiskt och uppbyggligt, utan den ldrda rustningen - om Paulus och hans

skrifter, om bönen och meditationen. Betecknande är den rubrik som kardinal
Garrone sätter över en minnesarrikel: "Un piccolo grande fratello>. Sedan r96r
Ievde Maritain hos de "Små brödernao (rles petits Fröres>) i Toulouse - ett kon-
templativt brödraskap, vars mäl var att icke utestänga sig från världen utan leva mitt i
världen. I oktober r97o lät han sig formellt upptagas i brödernas krets.

Några data i Maritains lia ocb aerh

Maritain föddes i Paris r882.1 Hans far, Paul Maritain, var advokat och modern,
Geneviöve, dotter till den inflytelserike liberale politikernJules Favre. Jacques växte
upp i en omgivning som präglades av intellektualitet, av en liberal, demokratisk och
antiklerikal inställning. Formellt var man protestant, men tog religionen inte så

allvarligt. I gymnasiet >Henri IV" som Jacques genomgick möttes pojkar från hög-
borgediga familjer med kulturell och intellektuell förankring. Ernest Psichari,
bästa vän under uppväxtåren, förde med sig från sin morfar, Ernest Renan, inte
bara den förfinade franska spirirualiteten utan även dennes - som Maritain uttrycker
det - "fullständigt areligiösa och positivistiska livsuppfattning". En annan av hans

ungdomsvänner var Charles P6guy. Man kan föreställa sig i vilken nästan överhettad
intellektuell atmosPår dessa unga gymnasister tilleignade sig och debatterade litteratur
och konst, politiska id6er, de antika författarna.

Det var en s jälvklarhet att Jacques skulle studera vid Sorbonne. Det eir nästan lika
självklart att han valde de naturvetenskapliga disciplinerna. Där - det var hans

övertygelse - skulle han fä svaret på alla de frägor som uppställdes av och plå-
gade den mänskliga anden.

Det klara, kalla intellektet, och en stilkonst där en förfinad ironi gjorde en polemik

I De biografiska data år till stor del h?imtade från A. H. rl7insnes' förtiänstfulla arbete "Jacques
Maritain - en srudie i kristen filosofi" (Oslo r 957).
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failig för motståndaren, skulle emellertid berikas genom också andra inflytelser.

Jacques mötte en ung judisk studentska som med sina föräldrar lämnat Ryssland, när
pogromerna hotade dem. Raissa Oumansoff hade ått en rättrogen judisk upp-
fostran. Men religionen sopades mer och mer bort. I Raissas hem umgicks ryska
revolutionårer som allavar ateister. Flennes lärare vid den naturvetenskapliga fakul-
teten saknade också förståelse för metafysik och religion.

När Jacques och Raissa möttes, står de båda i samma ideologiska stiuation. I sin
s jälvbiografiska bok "AuJardin des Plantes" har Raissa berättat om den situation hon
och hennes vän befann sig i: förtvivlan inför "en värld örutan Gud och hopp och
meningr. Men de nekade afi acceptera der absurda.

Chades P6guy blev räddningen för dem. Lika mycket som han föraktade pedan-
terna i Sorbonne älskade och beundrade han Bergson. P6guy lockar med sig sina

vänner Ernest Psichari, Jacques Maritain och Raissa från Sorbonne till Collöge de

France där Bergson höll sina föreläsningar. Långt senare berättar Maritain hur
Bergson blev befrielsen från >agnosticismens och materialismens tristessr, hur
hans ord väckte den metafysiska eros: "det är i det absolura som vi är till, rör
oss och leveru (jfr Apg ry:28).

Maritain hade, hand i hand med Raissa, mött befrielsen från den pseudovetenskap-

liga relativismen. Nu öppnade sig för dem nya horisonter. Raissa kom till Jacques
med sin kvinnliga värme, sin kärlek, sin omedelbara innerlighet. "Hjälpen och
inspirationen från min älskade Raissa har genomträngt hela mitt liv och allr vad jag

gjort. Om det är något gott i vad jaghar g)ort är det henne, näst Gud, jaghar att tacka
därför. Utstrålningen av hennes kddek, den rena glöden i hennes visdom, hennes
själsstyrka, hennes omedelbara känsla för sanning och rätt, välsignelsen från Gud
genom hennes böner och omsorger har upplyst mina dagar", skriver Maritun t954.

Sedan de ingått äktenskap r9o4 konverterar de till katolska kyrkan r9o6.
Nu följer nägraär, när den nya upptäckren av ,rdet absolutar, av den omedelbara

trosvissheten, närmast kommer dem att överge det intellektuella sökandet. Det är etr
slags fideism de lever i. Men återigen blir det Raissa som blir vägvisare. Under en
konvalescens blir hon av deras andlige ledare, dominikanpatern Humbert Clerissac,
introducerad i den helige Thomas filosofi. En ny värld öppnar sig för dem. För
Maritain blir Summa Theologiae en "strålande ljusflod". Tro och förnuft, uppenba-
relse och naturligt vetande står e j i absolut motsats mot varandra. trTrons vrirld" är ei
en sluten enhet skild från ,rvetandets världo. Denna insikt gör att bl. a.laran omdaplex
oeitas - den dubbla sanningen - omedelbart framstår som den absurditet den i s jälva

verket är.

Någon framstående narurforskare blev Maritain icke. Men hans studier i biologi
för Hans Driesch i Heidelberg r9o6-o8 gav inspiration till en bok om den vitalism
som Driesch var företrädarc för. Det var den filosofiska och religionsfilosofiska
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forskningen som var Maritains livsluft. Han undervisade först ett par år i Collöge
Stanislas och senare under många åLr i Institut Catholique de Paris. Under första
viiddskrigetvistas han hos benediktinerna från Solesmes som enligt lagen av rgor
levde i landsflykt på Isle of \7ight. Hans försök att bli förklarad "bon pour le service'
awisas på grund av hans skröpliga fysik. Efter krigets slut återvänder han till sin
tidigare lärarverksamhet i Paris. Frär. r93o-talet har han sin verksamhet huvudsakli-
gen i USA. Princeton University kan räkna honom som en av sina främsta lårarkraf-
ter. 1956 blir han emeritus och han återvänder då, tillsammans med sin Raissa, till
Frankrike.

Här harinte omnämnts Maritains tid som fransk ambassadör vid Vatikanen. De wå,
tre åren efter andra väddskrigets slut är också en parentes i filosofiens liv och verk.
Men den bör i alla fall ej förbigås. Även om Maritain inte var diplomat, hade han
personligen relationer till Vatikanen som under dessa är ytterligare stärktes. Redan
r9z8 hade den nuvarande påven Paulus VI översatt till italienska Maritains bokTrois
Reformateurs - Lather, Descartes, Rousseau GSll). Senare, som Monsignore Montini,
yttrade han: ,,Jag är en lärjunge till Maritain - jagkallar honom min lärare." I
encyklikan Populorum Progressio citerar och ansluter sig påven till Maritains "fullän-
dade humanismo - Hamanisme intögrale. Och slutligen kan omnämnas att påven,

efter Andra vatikankonciliets slut, dedicerade och under högtidliga former över-
lämnade till Maritain sitt ubudskap till den intellektuella världen" - uMessagio

agli intellekttuali,r.

Maritains ,rdalisme nitiqae, - kritiska realism

"Jagär inte herr Haaserr, denna utsaga kan vid första anblicken förefallabanal. Ja, om
det i sig s j?ilvklara är banalt. Jag >inser'> omedelbart att det är sä. Kan jag 

"bevisa" att

"jag inte är herr Haase"? Knappast. Vari skulle i så fall ev. 'beviso bestå? Det
omedelbart insedda kan ej bevisas.

Men satsen kan analyseras. Maritain börjar k^p.+ i s;n bok Antirnoderne, där han

behandlar problemet ,kunskapen om varat>, med följande ord: ,Filosofin uppbyg-
ges inte som ett luftslott på ett apriori; den måste grundas på fakta,päde enklaste och

mest evidentafakta.r, Frägan blir då: >Vad är de enklaste fakta, som mina för världen

omkring mig öppna ögon ser, och som mitt förstånd lär känna? Vad 2ir med andra ord
den alldagligaste - och säkraste - satsen rörande vädden omkring mig, som jagkan
formulera? Det finns ting, som är till, existerar: ingenting är alldag)igare, enklare,
säkrare. Detta faktum är inneslutet i all min erfarenhet och i var je erfarenhet. ' Frågan

är då: "Vad innehåller utsagan om detta faktum? Ett dubbelt påstående:

r. Alla dessa ting är till . . .

z. Dessa ting ?ir skilda från varandra, har vart och ett sin individuella särart."
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,rJag irr inte herr Haase " - det betyde r: jag dr till, herr Haase är till. Ett är gemen-
samt i dessa båda satser: säväl jag som herr Haase är till, existerar. Det gemen-
samma 'är ,rvara tilb, rexisterarr. Yi vet alla vad detta innebär. Vi inser det omedel-
bart, intuitivr. vi inser alla att det är något som gör au jag kan säga: 'detta ting exis-
terar verkligen - det d.r inte något påhittat frän min sida'.

Men den till synes banala satsen "iagär inte herr Haase' innehåller också något
mer; inte bara ett uttalande om ryå r>existenser>>. Något mäste skilja oss åt -
något som >utmärker> mig och något annat som >utmärkerr herr Haase.

Det är i båda fallen fräga om ett vara - detta är det gemensarrrm a. I allatingfinns ett
,roara tillrr, existera. Men sättet pävilket alla tingär,iir olika. Dels är det frägaomf\en
ting, många ting. Dels är de skilda ät just genom utformningen av sirt vara, sin
existens. Thomas begagtar termen essens för att beteckna egenskapern a r alha vid-
sträcktaste mening. Ett ,regenskapslöstt vara, ett naket ,rexisterarr, >vara till>, skulle
vi måhända kunna tänka oss, men vi kan varken föreställa oss hur eller oad deua
skulle vara, och vi kommer aldrig att kunna uppleva det. Allt >>vara>> är visserligen
>>vata>> men på olika sätt, med olika egenskaper. Att herr Flaase existerar och att för-
fanaren till boken Andmoderne existerade är bara att konstatera, att inse, att be-
gripa. Det är också lika självklart att helr Haase och Monsieur Maritain existerade
på olika sätt, som självständiga individer - i annat fall skulle det inte vara fräga
om toå utan om en person. >Detta ting är på sitt sätt, enligt sin arr, det andra
tingetär på sitt sätt och åter ett tredje tingär på sitt sätt, enligt sin arr; att de skil-
jer sig åt, att de är olika, ligger alltså i själva deras aara. Detta är vad jag vill ut-
trycka när jag säger: begreppetlzara är blott proportionaliter ett, dvs. det är varken
entydigt eller absolut mångtydigt trr.at analogt.>

För ett idealistiskt tänkande - t. ex. för bosuömianismen - var flertalet - art det
kan finnas mänga ting - ett ptoblem. Iddn "wå" eller id€n >triangel> är som id6 en
enhet. Men de konkreta tianglarnaår inte detsamma som triangelns id6. Denoaär till
sin natur en enda. Men de konkreta trianglarna, som har iklätt sig materia, kan skil jas

åt. För en materialistisk tolkning av tingens värld blir en absolut pluralism konsekven-
sen. Den sammanbindande enheten, det övergripande gemensamma, har man svårt
att få plats för. Den norske filosofihistorikern Andreas Hofgaard \Tinsnes utffyc-
ker detta i sin bok om Maritain på följande sätt: "Istället för dessa wå ytterlighe-
ter - den absoluta entydigheten och den absoluta pluralismen - vliljer den aristote-
lisk-thomistiska tänkaren en mellanväg som uttryckes i principen analogia entis,

en princip som ger utrymme såväl för tingens mångfald som för deras enhet. Alla
ting har enligt denna princip en viss proportionell likhet, en likhet i förhållandet
till varat. Allt skapat har vara, men förverkligar sin form för vant pä skilda sätt.

En sten, en planta, ett djur, en människa har alla vara, men manifesterar det olika.
Denna uppfacning, att ingen hör hemma i olika klasser eller nivåer, har eätt för-

217



LecbardJohannerson

lorad för det moderna tänkandet. För den moderne thomistiske tänkaren blir det
en huvudsak att - i modifierad form - återinsätta denna princip som den nöd-
vändiga förutsättningar för vetenskapens och visdomens försoning.,

Enligt Maritain skulle en absolut pluralism pulverisera tanken och omöjliggöra allt
tänkande.2

Hela Maritains resonemang utgår uppenbarligen från att det varandes vdrldförelig-
ger,är ett transsubjektivt vara. Det är i denna egenskap det möter den mänskliga,
kunskapande anden. Maritain använder termen >intelligibel> på denna objektsvärld.
Och han fortsätter: 

'rJag 
inser omedelbart, att allt varande är intelligibelt. Ty funnes

det ett aAra, som ej vore intelligibelt, dvs. ej objekt för kunskapander, då skulle
förståndet ej ha vant som sitt egentliga ob jekt. Av samma grund inser jag att varje
tingärintelligibelt,såvidadetär,exisrerar." Ochhansammanfattar;r>Varatärfi)rstån-
dets egentliga objekt, och oarje ting är intelligibelt såoida det existerar.,,

Ontologin blir förutsättningen för gnoseologin. Eller rättare: tolkningen av vad
kunskap är och hur kunskapen kommer till stånd utgår ifrån atr en yrrervädd finnes
och att denna är intelligibel. Människans kunskapande organ ,skapar' inte en värld,
frambringar den inte, för att sedan göra gällande att resultatet av kunskapandet är en
kunskap om denna värld som i grunden är en skenvärld.

I förordet till andra upplagan av >Kritik der reinen Vernunft' (r18il skriver Kant
betecknande: "Hittills har man antagtrt att allvär kunskap måste rätta sig efter objek-
ten. Man må en gång försöka om man inte kommer bättre till råttamed metafysikens
problem, om man antar att objektsvärlden må rätta sig efter vår kunskap."

Maritain anmärker: "Att lära känna blir dä attfabricera, vilär känna det som vi har
frambringat. Det är det dolda a<iom som behärskar hela Kants spekulativa filosofi.r'
(R6flexions etc., s. 34.) \Tinsnes påpekar: oFor den aristotelisk-thomistiske tenker er
en slik tankegang absurd, i strid både med sund sans og förnuftens fundamentale
principper.>3

,Aninza est quodarnrnodo ornnia, - Själen är på oisst sätt alla ting
För Descartes är utgångspunkten >cogito ergl st//n>> - jagtänker, alltså är jag till. För
Thomas är utgångspunkten ,rScfu aliquid etse>> - jagvet att något iir till. Det är en
intuitivakt,när jaginseratt"någotiirtill" - når jagkansäga"jagärinteherrHaase>.
Descartes' ncogito> blir en tom tanke, om den inte tänker ,rnågotn. Denna tankepro-

2 ll serait purement et simplement multiple s'il ne transcendait pas ses diff6reociations,
autrement dit si I'analogue pr6sent6 ä I'esprit ne faisait aucunement abstraction des analogu6s:
auquel cas le mot ',€tre> serait purement €quivoque et ma pens6e se pulv6riserait; ie ne pourrais
plus penser: Pierre est homme et cette couleur est vefte, mais seulement ah, ah. Ies degr€s du savoir
1924, s. 42r.
3 4.a., s. rr5.
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cess - att inse att ' nägot är>, - ar primär i förhållande till begripande av att ett >> jag
tänker>.

Det rir en läng kunskapsprocess som föregår >cogito ergo sum> . Som utgångspunkt
för konstaterandet av jagets exisrens är den felaktig.

Först och främst måste oatt tänka något" föregås av sinnenas vittnesbörd om nå-
got i den transsubjektiva vådden. Thomas' ord bör man här erinra sig: >Nihil est in
intellectu quod non fuit in sensu> - intet är i intellekter som ej förut varit i sinnena.
Vidare: varje nedelbar kunskap föregås av en omedelbar - ett intuitivt "skådandeo.
Det första, inruitiva, seendet att riryot ar - t. ex. barnets kontakt med modern -
innebär samddigt ett första likaledes omedelbart seende av aad nägot är. Detta är de
första stegen på kunskapens väg, som måste foljas av den fortsatta vandringen genom
olika abstraktionsfaser, som vi senare skall söka klarligga.

Vad vi hiir vill fnmhälla är - t polemik mot Descartes - arr själen inte, i en
omedelbar akt, kan se sig själv, lika litet som ögat ser sig självt. Först genom ett
slutsatsdragande kan jagetutsäganågot om sin egen sruktur. Den första kunskapen dr
således inte kunskapen om sig själv utan om något som ligger utanför, i den transsub-
jektiva världen.

För Maritain dr det avgörande för hela hans filosofi am själen inte så att sågaskapar
tingen utan att - på visst sdtt - >själen ar alla ting>. Detta är grundvalen för hans
realistiska filosofi.

I avhandling efter avhandling återkommer Maritain till den kunskapsteoreriska
frägan. Sitt mäktigaste verk på över 9oo sidor itgrnr han denna fräga. Det har titeln
>>Distinguer poar anir ou Les degris du sauoir, (1924,5:e uppl. r948) - "Siirskilja för
att ena eller vetanders olika grader".

Dessa kunskapsteoretiska undersökningar - hans thomistiska intellektualism -
syftar inte bara till att söka förklara det profana utan även det religiösa vetandet.
Betydelsen av att teologiska utsagor har en fast kunskapsteoretisk förankring borde
ha blivit medveten för svensk publik genom den stora debatten om Ingemar Hedenius

"Tro och vetande , Gg+r. Deaa hiiftiga angrepp på svensk teologi möttes i stort sett
med svaga mot,ugument eftersom denna teologi själv i de flesta fall utgick från en
agnostisk utgångspunkt, den kantianska filosofin. Praktiskt fick denna debatr en
icke ringa betydelse eftersom den bidrog till att hos en intellektuellt vaken och
sökande läsekrets befåsta övertygelsen att kristendomen - och religionen överhu-
vud - byggde på satsen >att tro är an icke veta>. Inför dema perspektiv ställde man
sig awisande, ofta fientlig, mot religionen och dess budskap. Men den intellektua-
lism, som vi nu talar om, och som kan te sig klar, kylig och oengagerad, fär hos
Maritain sitt korrektiv genom vad han har att säga om kontemplationen och kär-
leken. I >Questions de conscien6e" (r938) skriver han: olJtan kontemplation för-
blir vi sovande. Som i drömmen uttalar vi trons ord. Oroliga kastar vi oss hit och
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dit - som i sömnen. Kristendomen sover i oss. Vi lever den på papperet, i orden,
icke i livet." I samma arbete säger han också: >Det är bättre att älska Gud än att
ha kunskap om Gud; det är också bättre att älska våra bröder, som i sig bär Guds
mysteriösa bild, än att ha kunskap om dem.,

Hur kommer då Aunskapen till ttånd? Vilka är kuntkapens olika grader eller niaåer?

Människan består av både kropp och s jä1, bådadera utövar en aktivitet vid kunska-
pens förvärvande. Sinnena tillhör människans kroppsliga utrustning, intellektet den
andliga. Genom sinnena kommer vi i kontakt med de enskilda, konkreta tingen.

Vi påverkas genom våra sinnen av tingens värld. Detta ar s. a. s. inkörsporten, som
måste passeras. Genom objektets päverkan på sinnena uppstår vad skolastikerna
kallar species impressa. På ett immateriellt sätt blir så objektet närvarande i själen.
Detta är - ien betydelse - innebörden i formeln "Anima est quodammodo omniar.
Vi kan få 'rintryck" av alla ting omkring oss.

Men det ar nu fräga om två slags vara hos tingen: esse naturale ochesse intentionale.
Det ,naturliga varat> hos min namnstämpel är rätt och slätt denna metallbits ut-
formning. Det >internationella varat>> är att utformningen har utförts på ett sådant
sätt att när stämpeln trycktes in i det uppvärmda lacket formas ett sigill. Och sigil-
let har en >mening>r.

Om vi överför bilden av lacket, stämpeln och sigillet blir resonemanget hos Mari-
tain följande: de materiella tingen blir ej närvarande i själen på ett materiellt sätt,
i deras esse naturale, men på ett andligt sätt, vilket möjliggör för den verkande
intelligensen, intellectus agens, att ta hand om "intrycken> och omvandla dessa
tlll species expresta. ,rAh, jag begriper nu.> Maritain talar om en >intuition, ab-
stractive>. Vi >griper> tingens essendella egenskaper. En läkare trbegriper" att en
viss sjukdom framkallas av en bestämd bakterie. Han gör bakterieodlingar och be-
griper mer och mer av det som är utmärkande just för denna bakterie. Denna fort-
skridande kunskap om bakteriens väsen gör att han kanske kan finna en subsrans
som kan döda bakterien. I sin kunskap äger läkaren bakterien på ett abstrakt sätt
i sitt medvetande. Han äger också i sitt medvetande den medicin som kan döda
bakterien.a

Att ,rvetat är i viss mån att ,rägar, - på ett abstrakt sätt. I vetandet når vi - och
,räget>> - varandet.

Nu påvisar Maritain att varandet har sina nivåer, sina grader, och vetandet måste
därför också graderas på motsvarande sätt.

a Jag har försökt att mer i detall analysera den modifierade realism, som Maritain represenrerar,
i mina wå avhandlingt Ktnskap wh aerklighet (t944) och Sinnesktnskapens pmblen (rgq).
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I verket "Les degr6s du saboir" (5:e uppl., Paris 1946) ger Maritain en grandios
rundmålning av sitt filosofiska och teologiska system. Han uppdelar sitt verk i wå
delar:
r. Graderna eller nivåerna av det rationella vetandet.
z. Gnderna av det superrationella vetandet.

I första delen behandlar han:

r. filosofien och de experimentella vetenskaperna,
z. den kritiska realismen,

3. kunskapen om den för sinnena vetbara naturen,

4. den metafysiska kunskapen.

I andra delen behandlas:

r. den mystiska erfarenheten och filosofien,
z. den augustinska visheten,

3. vadJohannes av Korset lär oss om kontemplationen.

Om man ser på verkets komposition blir man först förvånad över att före de här
ang)vna kapitelrubrikerna har författaren ett kapitel med rubriken: "Metafysikens
storhet och begränsning. "
Det år uppenbart att Maritain i första delen av sitt verk vill ge en systematisk
framställning av sin filosofi. Den är enkritisk realism. Kunskapen är varken ren tanke
eller intuition i Bergsons mening. Intellektet är i sig ren form. Först genom möter
med den exuamentala verkligheten fylles det med innehåll. Utgångspunkten är ett
omedelbart igenkännande av nnågot som är>> - >>någlt>,, med alla sina egenskaper,
>rär>t, d.etta existerar. Förutsättningen är att såväl intellektet som objektsvärlden har
något gemensamt: de är bäda Guds skapelse, utgångna från Gud. Mot existensfiloso-
fiens tal om ett >rent vara)) sätter Maritain den thomistiska >>ens>' - i tingen med sin
förening av esse ochessens föreligger objektet för vår kunskap och vår tanke.

Men varför har då Maritain sitt första kapitel om >metafysikens storhet och
begränsning"7 Han har först en definition av vad han menar med en rätt fattad
metafysik: den har sin storhet däri att der, år aishet (sagesse), sin begränsning driri att
den är ett mänskligt tetande (science humaine). Sä frr författaren anledning art redan
från början ta avstånd såväl från dem som förnekar metafysiken som från dem som ger
den en för stor räckvidd. "Det må nu vara nykantianer, nyposivister, idealister,
bergsonianer, logistiker, pragmatister, nyspinozister, en skenbar djupsinnighet hos
filosoferna i denna tid - nominalismens garnlavillfarelse> (a.a., s. 4).

Metafysiken bar sitt berättigande. Det är dess srorhet. Men som mänsklig visdom
blir det en förhävelse om man vill med Spinoza beteckna den som en scientia in-
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tuitioa i teologisk mening eller "ett teosofiskt skådande som hos Böhme eller
Swedenborg,. Å andra sidan är Gudskunskapen icke någonting helt skilt från det
mänskliga vetandet utan ligger i födängningen av detta. Vore det förca fallet (Guds-
kunskapen något absolut egenartar) kunde man komma fram till läran om den

"dubbla sanningen', - något är sant på det filosofiska eller vetenskapliga plaoet
men villfarelse på det teologiska. I båda fallen - både när det giiller mänskligt
vetande och när det gäller gudskunskap, är det fräga om ett oarande, som är
kunskapens objekt. Och Gud zir det högsta varandet. Att kunskap om varandet
på skilda nivåer skulle kunn^vara motsägande är en orimlighet, förutsatt narur-
ligwis att man i sin tolkning av varandet icke går utöver vad som år berättigat
av varandet självt.

Kunskapen iir olika beroende på vilken grad av abstraktion som den representerar.
I överensstämmelse med Thomas räknar Maritain med tre kunskapstyper: den fysisk-
empiriska, den fysisk-matematiska och den transfysiska eller metafysiska. I alla tre
fallenär det fråga om err varande, som den kunskapande anden når. Men varandet är
icke ett och detsamma (univocum), det är icke heller en absolut olikhet dem emellan
(aequivocum). Varandet är varande, men på skilda plan.

Det är graden av abstraktion som utgör grunden för den aristotelisk-thomistiska
indelningen av vetenskaperna. På den första nivån abstraheras vissa tillfälliga indivi-
duella egenskaper. Varje människa är olik varje annan människa, men det är något
gemensamt hos alla människor. Tanken går inte utöver den sinnligt iakttagbara
verkligheten. En högre grad av abstraktion representerar matematiken. Här abstra-
heras från de sinnliga tingens alla övriga egenskaper utom en - kvantiteten. Talen är
tillämpliga på vilka ting som helst. Alla sinnliga ting kan ses från synpunkten av
kvantitet, antal, utsträckning. Men tanken kan arbeta med de matematiska stor-
heterna utan deras existens i materien (a.a., s. 7z). Den högstagraden avabstrak-
tion representerar metafysiken. Tanken betraktar här varat som sådant, vare sig
det existerar i de synliga eller i de osynliga tingen. I sinnestingen som substans,
kvalitet, akr, potens, skönhet, godhet etc. (a. a., s.74).

Maritains system

bildar en enhetgenom konsekvent tillärmpning av liran om varandets analoga enhet.
Mot detta svarar på kunskapssidan den kritiska realismen. N?ir den mänskliga tanken
nu ställes inför varandets totalitet finner den vissa spår som pekar utöver de sinnliga
tingens viirld. Narurforskaren finner överallt en kausalitet i skeendet, i örändringen.
Han kanske också finner en "tanke> nedlagd i tingens värld. I sin bok Der Teil rnd
das Ganze Gs6g) har nobelpristagaren Heisenberg uttryckt denna tanke så: ,rEn ägg-

vitemolekyl iir bra mycket mer komplicerad än det fartyg som just nu passerar. Är det
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en ren tillfällighet att molekylen ha denna komplexitet? Eller är det en styrande och

ordnande tanke?o5
Den yttersta frägan blir: Tror du på en personlig Gud? I sinbok Approcbes de Dieu

Gg>6) har Maritain på en utomordentligt sätt för vår tid levandegjort Thomas s. k.
Gudsbevis. Genom att betrakta skapelsen kan vi bli vissa om Skaparen. Den svenske
psalmdiktaren tDfallin har skrivit: >Jag ser hans spår varhelst en kraft sig röjer, en
blomma doftar och eft ax sig böjer, uti den suck jag drar, den luft jag andas, hans

kiirlek blandas."
Kan vi inte komma längre? Maritain vänder sig till de stora vägvisarna i kontempla-

tion och mystik ochfrägar dem. Han lyssnar till Augustinus ochJohannes av Korset.
Även om det är en absolut distinktion mellan Gud och skapelsen, mellan det över-
naturliga och det naturliga, utesluter icke detta att människosjälen redan under detta
livet kan bli delaktig av gudomlig natur. Maritain anför i sin Ler degris en tankegång
hosJohannes av Korset i >Bestigning av Karmeb: "För att undgå varje sammanbland-

ning må manv?ra medveten om att ivatje sjåI, till och med hos världens störste
syndare, ?ir Gud tillstädes och förblir det substantiellt. Denna förening är alltid ett
faktum i relationen mellan Gud och hela skapelsen. I kraft av den bevarar skapelsen

sitt väsen till den grad att om denna förening upphörde skulle skapelsen upphöra att
vara till. Niir vi (dvs. Johannes av Korset) talar om förening med Gud, talar vi inte om
denna substantiella enhet som alltid finns, utan om själens förening med Gud genom

kärlekens förvandlande makt. Den dr inte en allmän företeelse. Den existerar endast
när det etableras en kärlekens förening . . . Den första är naturlig, den senare överna-
turlig. "6

I företalet till sin bok om Thomas' vägar till visshet om an Gud finnes (Approches
de Dieu) skriver Maritain några ord som visar hans stora öppenhet för all äkta

Gudslängtan: "det finns så många vägar till Gud som det finns fotsteg på iorden och
vägar till ens eget hjärta>>. Han är också medveten om den längtan efter mystik som i
vära dagar går genom viirlden. Och hos denne exklusivt kristne tänkare finner vi
erkånnandet av att det också finns en autentisk icke-kristen mystik. Det är en

tankegång som vi också finner under de tidigaste kristna århundradena, när man

talade om logos spennatikos. Johannes talar ju om Kristus som Ordet, Logos. Men
det eviga Ordet - Logos = har också utanför Kristi kyrka kunnat nå människo-

hjärtan. Den gudomliga nåden har som ,frön' utspritts också inom andra kul-
turer än den kristna - i gätgen tid liksom i vår. "Varje autendsk mystik som har

utvecklats i ett icke-kristet klimat . . . må betraktas som en frukt av det övernatur-

5 Förutsättningen för att det skall bli någon mening ifrägan år denna. ll._o9h e-n annan naturforskare
promenerzry på Iangelinie i Köpenhamn och sei ett fartyg lust gå förbi. Ingen av dem skulle
komma på den absurda tanken attfiartyget har "giort sig siiilvt".
6 Anf. efter lfinsnes, a.a., s. r6j f'
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liga liv som Kristus, suverän i meddelandet av sina gävor, har skänkt alla själar
av god vilja, även om de icke synligt tillhör hans hjord" (Les degr6s, s. j73).

Slutligen mä nägra ord anföras som visar hur Maritain ser på relationen mellan
tankens värld och religionens liv. Tanken, vetandet, kan vara nödvändigt. Han har
själv många gänger omtalat hur ett nytt tänkande var liksom en ljusflod som gav
honom möjlighet till orientering i tillvaron. Han såg sedan som sin stora livsuppgift
att till andra meddela vad han s jälv upplevat. I S:t Thomas' spår vandrade han vidare
och upptäckte mer och mer av vetandets värld. Detta vat nägot omistligt för honom.

Men i stor ödmjukhet kunde han i boken De la oie d'oraison (r9zz) skriva följande:

'Ijtan tvivel: 'kärleken framför allt' . . . Det är mera värt härnere att älska Gud än att
med tanken känna honom. Det behagade Gud att upplyfta de mest ovetande till den
mest sublima kontemplation, och vetenskapen är icke sällan - på grund av vårt
fordärv och vär fafä'nglighet - eu hinder för den Helige Andes visdom . . . Det gäller
att kunna förena intelligensens liv med krirlekens och låta dem inbördes hjälpa
varandra, utan att glömma bort att den senare zir oändligt mycket mer värd än den
förra.r,
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Birgitta i Rom
Till Birgitta-årets avslutning anmäls på sid. z3 r f. av
detta häfte den bok med vilken Sven Stolpe presen-
terar de avslutande resultaten av sina mängäriga
Birgirta-studier. Men läsaren känner sig redan loc-
kad till reflexioner långt innan han tagit del av bo-
kens innehåll i detalj. Om Birgitta i Rom kan i siälva

verket talas på minst tre olika sätt.
Den heliga Birgitta har varit i Rom, detta är det

första det gdller att tänka på. Under z3 år har hon
spelat en märklig roll i den eviga staden. Det är
också detta som Sven Stolpe behandlar i sin bok.
Birgirtas kontakter med högtstående profana och
kyrkliga personligheter, hennes delvis smårtsamma
erfarenheter i ett land som inte var hennes eget,
hennes oförskräckta uppträdande inför kyrkofur-
srar och hennes rnärkamp" med inte mindre än tre
pävar, alk d.etta fogar sig samman till en fångslande
bild. Med sin kända gestaltningsförmåga skildrar
Sven Stolpe de historiska realiteterna försåvitt de

kan spåras i ett ofta bristFålligt källmaterial. Där han
drar linierna utöver det som källorna ger vid han-
den, får läsaren lita på hans intensiva inlevelse i vårt
svenska helgon. Hans personliga engagemang tycks
ha öppnat hans ögon för detaljer som andra forska-
re inte fåst uppmärksamhet vid.

Men orden "Birgitta i Rom" antar vid närmare
eftertanke utöver sin bokstavliga ännu en andra
mening. Bakom allt det den heliga Birgittagav sig i
kast med stod som drivkraft hennes lidelsefulla
hängivenhet mot kyrkan. Iångt innan den energiska

svenska aristokraten blev romare i lokal bemärkelse
var hon det med sitt hjärta. I människan Birgitta
vaknade tidigt den heliga Birgitta. Såsom mor kän-
de Birgitta sina barns lidanden och misslyckanden
som om det hade varit hennes egna. Men bakom
det som familjetradition och tidens sed hade pålagt

henne stod den Birgitta som kände kyrkans öden
som om det hade varit hennes egna. Hon fattade att
människans största chans ligger i att kunna gä in för
och gå upp i överpersonliga målsättningar. Hon
förstod att människan vinner sitt liv i den mån hon
går ut ur sig själv för att leva i den kring Rom
centrerade kyrkan. Rom - och vad det beryder och
symboliserar - blev alltså för Birgitta konvergens-
punkten för allt hon drömde om och planlade.

t:-1)z8lj Credo

Alla hennes vägar ledde till Roml Vad fru Birgitta
gjort som hustru och moder var preliminära steg på
en bana som förde långt vidare. Det var - för att
tala Nya testamentets språk - slutligen inte bon
som levde, det var kyrkan som levde i henne. Diir-
för kunde hon också helgonförklaras. Att vzra ett
helgon, detta kräver ju att man - för att ännu en
gängtala bibliskt - har dött från sig själv och åter-
uppstått i kyrkan.

Birgitta i Rom - orden kan tolkas på ett tredje
sätt. Som kyrkans medelpunkt har Rom givetvis en
fläkt av evighet över sig, men kyrkan är samtidigt
något jordiskt. Därför har hon sin historia. Hon
befinner sig på vandring. Det är inte ens uteslutet
att hon ibland råkar gå baklänges. Nu fyllde den
heligaBirgirta - något som varje kristen människa i
viss mån gör - en bestämd funktion på kyrkans väg
genom tiderna. Hon återspeglar med det hon var
något av det stadium i vilket kyrkan vid hennes tid
befann sig. Ja, på sitt sätt påskyndade hon inifrån
kyrkans framåtskridande. I så hög grad var hon i
Rom.

Det mognadsstadium som Kristi kyrka under
Birgittas epok nått fram dll kan tämligen klarr ring-
as in. Helgonets livstid Lägfire det genombrott som
rloo-talets Europa både i den reformatoriska och i
den katolska kristenheten fick uppleva. Troslivets
bärarc, och i deras kölvatten även profankulturens
representanter, blev då i en ny mening sig själva.
De blev moderna människor. I Birgittas århundra-
de var detta ännu framtid. Å andra sidan levde
Birgitta efter rtoo- och rzoo-talen, alltså efter att
högmedeltiden i ett enastående andligt uppsving
gjort sina landvinningar i fromhetslivet och i teolo-
gin. Troslivet hade hos ledande män och kvinnor
berikats men nya uppslag. Det var, för att säga det i
all korthet, världens egenvärde som kom i blickftil-
tet för den tidens Europa. Åtskilligt dittills dolt
bö rj ade tr iLda f :am. Nya vårderi ngar kompletterade
vedertagna bedömningsmönster. Vad som hade va-
rit levande inom ramen för tron och i kyrkans skö
te, dock utan att tilldra sig en speciell uppmärksam-
het, fick nu s.a.s. visa sitt eget ljus: förnuftet, sta-
ten, det profana samhällslivet, diktningen, och sist
men inte minst - kvinnan. Säkert är att den heliga
Birgitta föddes i ett århundrade som var fyllt av
dynamik. Men dårmed är endast villkoren nämnda.
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Utmårkande för henne var något annat. FIon blev
den hon var genom att inte nöja sig med att läta sig
bäras av atmosfåren. Hon intog sin plats i historien
genom att bli aktiv. På minst wå sätt blandade hon
sig i skeendet. Ehuru ,lekman, åtog hon sig att
påuninna kyrkans mäktiga om deras ansvar. Och i
sin ordensregel fastslog hon att ledningen i kloster-
gemenskapen skulle ligga hos en kvinna. Abbedis-
san skulle råda över alla medlemmar i klostret,
munkar så väl som nunnor. Det svenska helgonets
profil är alltså långt ifrån hölid i dimma. Det är
historiens ljus som låter konturerna bli tydliga. Man
år räkna med att Birgittas uUppenbarelser" skulle
låta hennes andliga ansikte framträda i dess definiti-
va skärpa, så snart de sattes in i fromhets- och
troslivets historia. Här återstår uppgifter att lösa för
en fram tida Birgitta-forskning.

På tre sätt var Birgitta i Rom. Det var i sin tids
Rom hon fullbordade sitt livsverk. Det var i der
eviga Rom som hon levde med sin kärlek. Och det
var slutligen det heliga Roms öden hon var med om
att gestalta.

tVilhelm Köster SJ

Birgitta i Vadstena
,Vadstena - Birgittas stad"
Den heliga Birgitta avled som bekant i Rom den z3
jub t3'lz. Vi har sålunda i år kunnat fira 6oo-
årsminnet av hennes död. Det har skett på olika sätt.

Flera vetenskapsmän har lagt fram nya verk om Bir-
gitta; andra arbeten har kommit ut i nya upplagor.
CREDO ägnade sitt andra numrner i åLr helt åt Bir-
gltta; i d?irpå föliande nummer har vi haft och
kommer att ha en avdelning med birgittinska artik-
lar, >Birgittiana".

Alldeles särskilt har Vadstena präglats av 6oo-
årsminnet. Överallt i staden har vi hela sommaren

sett affischer och små f'laggor, som påmint oss om
detta minne. Vi vill i detta sammanhang framhålla
affischernas höga konstnårliga kvalitet. Deras upp-
hovsman år en fin Vadstenakonstnär, arkitekten
Karl-Göran Eklund, som vi får anledning att komma
tillbaka till det i det föliande. Affischerna visar en

interiör av den gamla Blårkyrkan i Vadstena med en

226

mediterande Birgittasyster, klädd i ordensdräkt av
det moderna snittet.

oVadstena - Birgittas 51ad" har varit en gängse

slogan. Tillsrömningen av turister har varit större än
vanligtvis varit fallet. En lokaltidning konstaterade,
att den heliga Birgitta h jälpt till att stimulera somma-
rens köpenskap i Vadstena.

Konstaterandet bör inte chockera oss. Vi har ert
slags parallell i medeltidens stora marknader. De
hölls som bekant ofta i samband med stora kyrkliga
högtider, då mycket folk strömmade till, och därför
kom de att kallas för mässor: kända är t. ex. Hin-
dersmässan i Örebro och Persmässan i Karlstad. Det
behöver inte innebära någon sidovördnad mot den
heliga Birgitta att sä,ga, art affärerna gått bra under
årets alldeles speciella ,Brittmässa> i Vadstena.

Sedan är det naturligtvis en fråga för sig, i vad mån
årets många Vadstenabesökare deltagit i eller ens
känt till och brytt sig om den mera seriösa delen av
firandet av 6oo-årsminnet av den heliga Birgittas
död.

Klosterinui gn i n gen i V ads tena

I förra numret av CREDO, s. 165, berättades att
Birgittasystrarnas nybygge i Vadstena, omfattande
ett nytt kloster och en ny klosterkyrka, stod färdigt.

Den utomordentligt vackra klosteranläggningen
har byggts efter ritningar av Vadstenakonstnären
Karl-Göran Eklund, som vi nyss talade om. Vi kan
här av utrymmesskäl inte lämna någon detalierad
redogörelse för detta imponerande byggnadsverk.
Vi måste hänvisa till dagspressen, som i samband
med invigningen innehöll noggranna beskrivningar.
Mycket miirkligt år att anläggningen kunnat uppfö-
ras vid Vätterns strand utan att på minsta sätt störa
den känsliga miljön. Kyrkan och klostret är till stor
del byggda av kalksten från Borghamn - samma
material som begagnats i Alvastra klosterkyrka och i
den gamla Blåkyrkan i Vadstena. Den stora vackra
ljuskronan i kyrkans tak gör, att kyrkan invändigt
ger intryck av att vara rund. Över altaret i kyrkan
hätger ett stort kors av trä. Det har tillverkats av
virke från takbjälkar i det gamla nunneklosrret, Bir-
gittas ursprungliga kloster. Även till den stora klos-
terporten har virke hämtats från det gamla nunne-
klostret.



Kyrkans orgel invigdes redan torsdagen den r9
juli. Pater Bertrand Fens välsignade den och be-
stänkte den med vigvatten. Dårefter följde bl. a.

musik på den nya orgeln.
Efter högmässan i Birgittasystrarnas dittillsva-

rande kapell söndagen deo zz juli välsignades det
nya klostret av vår biskop John Taylor. Biskopen,
ätfaljd av sina assistenter och en stor skara lekmän,
sannolikt flertalet av dem, som nyss varit i högmäs-
san, gick in i de olika salarna och rummen i klostret
och läste de böner och välsignelser, som betingades
av rummens beramade funktion.

Dagen därpå, måndagen den z3 juli, den heliga
Birgittas himmelska födelsedag, förrättade biskop
Taylor den högtidliga invigningen av den nya kloster-
kyrkan.

Invigningen blev, hette det i dagspressen, "en unik
ekumenisk kyrkohögtid", nen gripande manifesta-
tion av samhörighet mellan kyrkorna och gemen-
skap i tron". De många deltagarnai invigningen gick
i en lång procession från den gamla Blåkyrkan ge-
nom närliggande delar av staden till den nya kloster-
kyrkan: ,där blandades i den långa kolonnen i brokig
enhet evangeliskt och katolskt prästerskap och or-
densfolk". Till fölid av att den inom den protestan-
tiska Svenska kyrkan verkande sammanslutningen
Societas Sanctae Birgittae var samlad i Vadstena till
sitt årliga generalkapitel och inbj udits delta i proces-

sionen var inslaget av medlemmar av denna organi-
sarion jämte protestantiska präster mycket stort.

Vid framkomsten till den nya klosterkyrkan väl-
signade biskopen kyrkans murar med vigvatten.
Dårefter öppnades kyrkans magnifika kopparportar
och alla trädde in. Därvid sjöngs Allhelgonalitanian,
som avslutades med Herre förbarma dig.

Biskopen välsignade så kyrkan, altaret, ambonen
och församlingen med vigvatten och rökelse. Väl-
signelseakten avslutades med Ära vare Gud i hölden
och kollektbönen ur mässan vid kyrkoinvigning. -
Så långt sändes invigningen i TV.

Därefter vidtog första och andra läsningen, evan-
gelium och predikan, som hölls av pater Andreas
Rask. Trosbekännelsen s jöngs unisont på latin, lika-
så senare Fader vår. Efter biskopens välsignelse

sjöngs Rosa rorans bonitatem på svenska.
Det hördes på församlingens livliga deltagande i

liturgin, att mänga av de närvarande var katoliker.

Birgittiana

Många gick också till kommunionen. En tidning
uppgav, att även några enstaka pfotestanter '>natur-
ligtvisn demonstrativt deltog i kommunionerr.

Vid morgonmässorna under föliande dagar, dä
antalet närvarande i kyrkan sällan översteg zo,
kunde skribenten konstatera den förträffliga akusti-
ken.

Den nya klosterkyrkan i Vadstena kommer helt
enkelt att kallas för "den heliga Birgittas kyrka".
Många tycker nog, att den är alldeles för stor. De ser
den då bara som gudstjänstlokal för en mycket liten
kommunitet av systrar. Men Vadstena är en vallfärds-
ort, en internationellt känd pilgrimsstad, dit katoli-
ker ständigt söker sig från skilda delar av vårt land
och av världen. Det alltjämt växande intresset för
den heliga Birgitta kommer nog att öka antalet be-
sökare i den stad, där hennes kloster grundades.

Kyrho h i stori s k konferen s

Med anledning av 6oo-årsminnet av den heliga Bir-
gittas död höll Societas Sanctae Birgittae i år sitt
årligen återkommande generalkapitel under särskilt
högtidliga former. Sålunda hölls före generalkapitlet
en kyrkohistorisk konferens och efter generalkapit-
let en ordenskonferens.

Den kyrkohistoriska konferensen inleddes tors-
dagen den r9 juli med ett föredrag av docenten fiI.
dr C.-G. Undhagen, Lund, om Textproblemen i den
heliga Birgittat skrifter. Detta svåra ämne behandla-
des ingående av föredragshållaren i ett långt och lärt
anförande, späckat med latinska citat. Han klar-
gjorde behovet av att komma fram till vad vi skulle
kunna kalla för grundtexten, Birgittas egna uttalan-
den i biktfädernas av henne själv kontrollerade
översättning, men han framhöll också de stora svå-
righeterna att nå därhän, då texterna inte sällan,
avsiktligt eller oavsiktligt, blivit förvanskade. - Vi
vill här påminna om aft de birgittinska uppenbarel-
sernas texthistoria behandlades i en uppsats av Bir-
ger Bergh i förra numret av CR-EDO, s. r63

Samma dag höll docenten teol. dr Bengt Ingmar
Kilström ett föredrag, som han kallat Birgitta Bir-
gendotter och i vilket han tecknade konturerna av
Birgitras yttre levnadshistoria.

Dagen därpä, fredagen den zo luli, hölls tre före-
drag.

Professorn teol. dr Hjalmar Sund6n, Uppsala, ta-

227



Birgittiana

lade om Den heliga Birgitta ocb magister Matthiat.
Birgittas biktfader magister Matthias var en ldrd

teolog, internationellt känd för sin utläggning av

-lohannes' uppenbarelse. Han torde till en början ha

setr Birgittas ordensplaner i lfuset av den avJoakim

"tv Floris framlagda, apokalyptiskt fdrgade förkun-
rrelsen om en ny orden och en ny tidsålder. IÄngre
fiam tycks Matthias ha börjat wivla och brutit med
Birgitta. Professor Sund6n kommer att behandla
clerta ämne i en bok med titeln "Birgitta - orm-
ungens moder, som blev Kristi brud>, som beräknats
komma ut under september i år.

Fil. drTore Nyberg, Odense, talade omDen heliga

Birgitta och klostertanken. Han höll för troligt, att
Birgitta från början tänkt sitt kloster som enbart
nunnekloster. Ilållorna betraktar nunnorna som en

enhetlig grupp med samma förpliktelser. Munkarna
var däremot splittrade i tre grupper. Någon parallel-
litet mellan män och kvinnor i de birgittinska klos-
tren fanns inte.

Docenten fil. dr Birgit Klockars, Helsingfors, höll
föredrag omDen heliga Birgitta tnder sina sista år.
Birgitta kände under sina sista år ålderns tunga bör-
da, hon var trött och siuk. Men hon var övertygad
om att Gud ledde hennes steg, när hon begav sig på

sin pilgrimsresa till det Heliga Landet. Och det var
vid Golgata och i Betlehem, som hon hade sina

djupast kändauppenbarelser. Under sinasista år fick
Rirgitta besök av många människor, som beundrade
hennes mogna visdom, hennes vänlighet, hennes
rilamod.

Vi kan här också nämna professorn teol. och fiI.
.lr Andreas Lindbloms föred,rag söndagen den zz

irli omV adstena som medeltida och nztida aallfartsort .

llirgitta giorde själv mätgaval\fårder, hela hennes

liv vrrr en pilgrimsresa. När hennes reliker kommit
till tra.lstena, blev denna stad och denna kyrka en
velltir,lsort. Vid den lutherska religionsföränd-
riruen fiirbjtids pilgrimsfärder i vårt land: det måste

hr k:rnrs svärt för den tidens svenskar. Men pilgrims-
r,rnl,cn h:rr ändock hållits levande. John Bunyans
br rk l(rrrt;rir rrstl - pä originalspråket Pilgrim's Pro-

ir-r.s.r - har varit en kär läsning i många svenska hem.

I våra dagar kommer åter tusentals pilgrimer till
Vadsrettir.

Ordentkonferens

Ordenskonferensen hölls tisdagen den z4 juli. Den
omfattade fem föredrag.

Bengt Högberg frän det protestantiska Heliga
Korsets brödraskap i Sala talade om Ordenslit, i
Saenska kyrkan.

Pater Michel de Paillerets, OP, Lund, höll föredrag
om Ordensliaets Jiirnyelse i den ronersk-katolska kyr-
kan. Anåra Vatikankonciliet gav impuls till en om-
fattande reform inom ordnarna. I ett särskilt dekret
betonade konciliet, att den egentliga normen för allt
klosterliv är att fölia Kristus i enlighet med evange-
liets lära. Varje ordensfamilj bör emellertid skapa sin
egen profil i överensstämmelse med sin stiftares in-
renrioner. Samtidigt bör ordensreglerna utformas
med hänsynstagande till vår tids särskilda behov.

Moder Henrika och Moder Hilaria talade om bir-
gittinska bidrag till ordenslivets utveckling. Moder
Henrikas anförande formade sig till ett gripande
personligt virtnesbörd. Moder Hilaria sade bl. a., att
även Moder Elisabeths gren 

^v 
birgittinorden söker

bevara klosterlivets kontemplativa karaktär. Både
Marta och Maria bör ha del i systrarnas liv. Trots att
den är spridd över hela världen känner denna
ordensgren sig starkt knuten till Sverige, birgittin-
ordens hemland.

Metropoliten Johannes, Helsingfors, talade om
Ordenslio i den ortodoxa kyrkan. Ordenslivet syftar tlll
attvara ett liv i enlighet med Guds vilja.,Ordensfol-
ket skall för sin frålsnings skull avstå från sin egen
vilia och från sitt eget tänkande. Bönen är alla dyg-
ders moder, men även i detta fall bör ordensfolket
avstå från sin egen viljas våg och i stället delra i
klostrets gemensamma böner och sålunda be till-
sammans med sina ordenssyskon och på samma sätt
som de.

Klos terinoi gnin gen i Djt rs holm

Som bekant lyckades Moder Elisabeth Hesselblad
r9z3 Lterföra Birgittas orden till dess hemland, se-

dan den varit i landsflykt i 337 år. Med en liten
kommunitet systrar grundade hon då ett kloster i
Djursholm, dzir hon köpt en stor, mycket
vackert belägen skogstomt med en villa. Detta hus

har sedan dess fungerat som vilohem. Med åren blev
det både nerslitet och för litet. Nu har det rivits

zz8



ner. I stället har på tomten uppförts två större,
klosterliknande längor, ritade av arkitekten Nils
Tesch.

Den nya klosteranläggningen invigdes söndagen
den z9 juli av vår biskop John Taylor. Vid invig-
ningen följdes i stort sett samma ceremoniel som vid
invigningen i Vadstena.

Efter invigningsakten serverades en utsökt lunch.
Därefter höll konsthistorikern r:e antikvarien fil.

dr Aron Andersson ett fint anförande. "Här i Diurs-
holm knöts r9z3 för första gången i modern tid en
länk till birgittinernas medeltidstradition, något av

det finaste i vårt svenska kulturarv. Men först i år har
denna stora händelse kunnat manifesteras i ett
konstverk, en byggnad skapad enkom för dem. " Dr
Andersson erinrade om att det fågelvägen inte är
mer än cirka fyra mil från Birgittasystrarnas kloster i
Djursholm till Finsta, där Birgitta hade sitt barn-
domshem. >Birgittas liv följer en linje, som går från
Finsta över Uivåsa, Vadstena och Alvastra till Rom.

- Tack vare Moder Elisabeth gär iväradagar en lin je
frän Rom till Birgittas egen hemtrakt, också i vårt
land fär hennes stämma äter göra sig hörd."

Dr Andersson slutade sitt anförande med att som
deposition från Statens Historiska Museum i Stock-
holm till kapellet överlämna en svensk, medeltida
Birgittabild, skulpterad i slutet av r4oo-talet. Den
har ett motstycke, utfört av samma hand, i den gamla

birgittinkyrkan i Nådendal i Finland.

Torgry Lindgren

Birgitta i Stockholm
Händelsen såg ut som en tanke. Kungens första
framträdande i offentligheten skedde i Blå hallen i
Stadshuset, där Birgittajubileet nådde sin höid-
punkt och sin avslutning. Carl XVI Gustaf hedrade
med sin närvaro en kvinna som genom släktskap -
hon var av Folkungaätten - och genom vänskap -
som hovmästarinna vid konung Magnus' och drott-
ning Blankas hov - stod i nära förbindelse med det
svenska kungahuset. Uppskattningen av Birgitta i
hemlandet har dock varit obetydlig under århund-
raden. Nu har svenska folkets representant åter

accepterac henne som en av Sveriges stora person-

ligheter. Pilgrimen Birgltta har kommit hem.

Birgittiana

Högtidssammankomsten i Stadshuset den 7 ok-
tober - såsom vallfåiden till Vadstena dagen innan

syntes vara en katolikernas fest. Kardinal
Vrights och flera skandinaviska biskopars närvaro
utgiorde en ärggrann manifestation av den katol-
ska kyrkans betydelse i samhället. Kanske en
svenskfödd katolik - och varför inte en kvinna? -
bland högtidstalarna skulle ha kompletterar detta
kyrkans självporträtt ur en viktig aspekt. I alla fall
framträdde den lilla katolska minoriteten med his-
toriens och världskyrkans auktoritet och vikt. Men
det rådde aldrig en motreformatorisk anda. Tvärt-
om, just ärkebiskopen Olof Sundby underströk
genom sitt deltagande och genom sina ord det
ekumeniska perspektivet på Birgittafirandet. Årets
jubileum har inspirerat alla kristna samfund am ge-
mensamt söka nya uttryck för den kristna kallelsen,
sade Svenska kyrkans primas. När Birgita blev
helgonförklarad, för nära 6oo är sedan, skulle det
enligt påven Bonifatius IX bidraga "till kyrkosplitt-
ringens biläqgande". Denna önskan är nu i en ny
mening aktuell. Festdagarna till Birgittas minne har
säkert påskyndat de kristnas närmande här i landet.

Ett tredje inuyck: siälva platsen. Efrer festpro-
cessionerna i minnenas Vadstena och efter en "hi-
storisk" mässa i teologernas och humanisternas Upp-
sala avslutades Birgittafirandet i storstaden Stock-
holm. Var det plan eller slump? Situationen kunde
tolkas som en u'tmaning: en kristen manifestation
mitt i sekulariseringens vädd. Reflexioner om detta
förekom emellertid i alltför liten utsträckning. Visst
talade man om Birgittas aktualitet, men endast an-
tydningar gällde hennes roll för den vanliga, den
icke-kristna omvärlden. De kristna var tillsammans
med sin Birgitta. Eller fanns det i den illustra åhö-
rarskaran i Blå hallen någon som verkligen be-
stämmer i samhället, någon som påverkar Medel-
svenssons tyckande och tänkande, någon som präg-
lar morgondagens Sverige? Just de borde vara den
osynliga samtalspartner när man talar om en kristen
modell i dag. Och Brrg1tta, den enkla kvinna som
brottades med sin uppgift som kristen under
rjoo-talet och som envist gick sin väg utan kom-
promisser till höger eller vänster, hon kunde ha
åtskilligr att säga till de ansvariga - i storstaden
är r97 3.

Klaas Dietz SJ
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Fyra hädan gängna Birgittaforskare in
memoriam

Under åren r97 r-rg7 2 avled fyra framstående fors-
kare, som var och en på sitt sätt har berikat vårt
vetande om Birgitta och hennes verk.

Kyrkohistorikern professorn teol. dr Hans Cnat-
tingius,f. t9o6, avled den 2r mars rgTr.Hanfram-
trädde relativt sent som författare av arbeten i birgit-
tinska ämnen men hann ändock publicera flera vik-
tiga undersökningar. Hans Cnattingius' birgittinska
@uvre synes ha börjat med en understreckare i
Svenska Dagbladet den 9 oktober t956, En birgit-
tinergenerals kopiebok. Han skildrade där, hur han
i statsarkivet i Firenze funnit birgittinordens gene-
ralkonservator Lucas Jacobis kopiebok för åren
r42r-r424. Hans fortsatta forskningar resulte-
rade i arbetet Studiu in the Order of St. Bridget of
Sueden, l. The Crisis in the r4zo's, som kom
ut i serien Stockholm Studies in History 1963;
i arbetet skildras en av de svåraste brytningsti-
derna i birgittinordens historia. Hans Cnattingius
hade ursprungligen tänkt sig en bred framställ-
ning av birgittinorden fram till dess undergång i
Sverige. I Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok
publicerade han 1967 The Order of the Knights
of St. Bridget - en skildring av ett underligt och
på det hela taget osmakligt ordensgeschäft i den
heliga Birgittzrs namn - och 1969 Vadstena klos-
ters sista tid; i samrna årsbok t97r-72 publi-
cerades postumt Birgittinerorden i P olen.

Teol. dr Emilia Fogelkloa, f. 1878, avled den z6
september r972. I hennes rika religionspsykolo-
giska produktion ingår också arbeten om Birgitta.
Hon började r9r9 med en bok med titeln Birgitta.
Om denna bok säger Emilia Fogelklou själv, att den

"väl liknar en levnadsteckning, men snarare åsyftar
ett själsporträtt"; den är baserad på ingående forsk-
ningar i revelationerna, som författarinnan åter och
åter genomsökt på latin och fornsvenska, och den
anses av mänga varu den bästa Birgittaskildring vi
äger. Detta arbete kom också ut i översättning till
tyska, Die heilige Birgitta uon Schrueden, Mrinchen
1929. Efter denna bok fortsatte Emilia Fogelklou i
olika sammanhang med Birgittastudier. I Ord och
Btld t9z4 nr 4 publicerade hon en artikel om Syon
lrbbey,Några blad ur de engelska birgittinernas histo-
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ria. r9z5 gav hon i serien Religionens männ*kor och

dokument ut ett urval av Birgittas uppenbarelser, som
hon försåg med en inledning. I samlingen Den allra
ttanligaste människan. Stadier och uägar r93r ingär
artikeln ödesmakter och andemakt i Birgittas liu.
r94r publicerade hon samlingen Bortom Birgitta.
Spörsmål och ttadier, som bl. a. innehåller flera
smärre artiklar kring motiv i uppenbarelserna; i sam-
Iingen ingår också den viktiga undersökningenBir-
gitta ocb landskapslagarna, dir hon skildrar vad det
betydde för Birgitta att flyrras ur Upplandsvärldens
kvinnovänliga samhällsram till den absolut patriarka-
liska Östgötavärlden. Artikeln Birgitta och land-
thapslagarna hade Emilia Fogelklou tidigare publi-
cerat i Årsbok för kristen humanism 1939. Sam-
lingen Helgon ocb bäxor, scm kom ut r952, inne-
häller wå birgittinska artiklar, Speglingar aa Bir-
gitta i modern litteratur och De engelska birgit-
tinerna. 1955 kom Birgitta ur i en andra, helt
oförändrad upplaga; i är (r97) har arbetet, allt-
jämt oförändrar, kommit ur som pocketbok med en
efterskrift av Sven Stolpe.

Den finska kyrkohistorikern professorn fiI. dr
Aarno Maliniemi,f. rSSz,avled den 8 oktober r972.
I hans auvre ingår flera arbeten i birgittinska ämnen.
Sålunda publicerade han i Nordisk tidskrift för bok-
och biblioteksvåsen r9z6 (han hette då ännu Malin)
Stildier i Vadstena klotters bibtiotek. I Finska veten-
skapsakademiens Annales, serie B, tome XX: z,
Helsingfors r926, publicerade han under rubriken
Italieniscbe Aafnahmezeremonien fär N ot,izen and Lai-
enbräder des Birgittenordenr en handskrifr, som han
nägraär tidigare hade köpt i ett antikvariat i Rom och
som sannolikt skrivits och begagnats i birgittin-
klostret Paradiso nära Firenze. I Finska kyrkohisto-
riska samfundets årsskrift t 92 r-2 4publicerade han
på tyska en studie kring en dikt till Birgittas dotters
åra,>,De sancta Katherina". Aarno Maliniemi sysslade
även med Nådendals klosters historia. Han publice-
rade på finska i Historiallinen Aikakauskirja r936
en artikel om detra klosters försra tid, Naantalin
luostarin alkuaaibeista. I den förnämliga festskrift,
med vilken Nådendals stad firade sitt ;oo-årsjubi-
leum 1943, har Aarno Maliniemi publicerat en
längre artikel, likaledes på finska, som innehåller
dels en skildring av Birgittas liv och budskap samt
birgittinordens utbredning, dels drag ur Nåden-



dals klosters historia, Birgittalaisuudesta sekci kat-
h,elmia Naantalin laostarin historiatta. Det skulle
vara värdefullt att få en resumd på svenska av

Aarno Maliniemis båda sistnämnda artiklar. I Kul-
turhistoriskt lexikon för nordisk medeltid frän
vikingatid till reformationstid, band r, Malmö
1956, medverkade Aarno Maliniemi med en arti-
kel om birgittinorden i Finland; han säger där

nägra tänkvärda ord om Nådendals kloster: "Ge-
nom själavård och predikningar för allmogen på

landets båda språk, säkerligen även genom skrift-
lig verksamhet samt genom nunnornas sysselsätt-
ningar har Nådendals kloster förvisso haft en vida
större betydelse för Finland än man ur de tämli-

ge t fataliga urkunderna förmår utläsa. >

Antikvarien teol. och fil. d,r Toni Schmid, f . 1897 ,

avled den r6 december r972. Pä riksantikvarieäm-
betets uppdrag undersökte och registrerade hon sys-

rematiskt medeltida pergamentshandlingar, som i
senare tid blivit begagnade som omslag vid inbind-
ning av mestadels kamerala handlingar; genom denna
verksamhet öppnade hon nya vägar för svensk me-
deltidsforskning. Toni Schmid har publicerat flera
liturgiskt och hagiografiskt viktiga texter. I arbetet
Birgitta och ltennes uppenbarelser, Lund r 94o, har hon
anfört mänga nya synpunkter på Birgittas liv och
verk och sökt sätta in revelationerna i deras histo-
riska och religionspsykologiska sammanhang. I arti-
keLn En latinsk aariant aa Birgitta-retelationer, som
hon publicerade r94r i Samlaren, tidskrift för
svensk litteraturhistorisk forskning, redogiorde hon
för en medeltida handskrift, som hon hade träffat på

bland medeltida arkivalieomslag. - Vår svenska

Birgitta var uppkallad efter det irländska helgonet
Birgitta, som under medeltiden var föremål för stor
devotion i västra Europa och i Skandinavien. Toni
Schmid har behandlat denna devotion i en artikel på

franska i Analecta Bollandiana r943,Le calte en Silde
de Sainte Brigida l'lrlandaise. Det skulle vara vårde-
fullt att få denna artikel utgiven även på svenska.

Torgny Lindgren

Birgittalitteratur
Sven Stolpe:Birgitta i Ron. Askild & K.?irnekull,
Stockholm r979,258 s., ca-pris kr 48: -.
Når nu också den andra - den romerska - delen av
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Sven Stolpes Birgittaverk utkommit, är det möjligt
att klart urskilja på vilket sätt hans bild av helgonet
skiljer sig från den tidigare i Sverige vanliga upp-
fattningen.

I;åttast att iakttaga är hans bestämda hävdande av
att Birgitta var aristokrat. Inte som om detta skulle i
och för sig göra henne märkligare, men det ger oss
dels en helt ny bild av hennes personlighetstyp och
ställer dels in henne i ett klart tidshistoriskt sam-
manhang av kulturell och politisk art. Birgitta var
inte bara en av landets rikaste damer utan också en
av dess förnämsta - arvsmässigt och kulturellt. Det
år därför dubbelt intressant att konstatera hennes
sociala patos. Stolpe pekar på det unika i att hon
redan på Ulfäsa hade wå sociala inrättningar, ett
hem för gamla och sjuka samt en asyl för rehabilite-
Ång av prostituerade. Detta drag i hennes person-
lighet blir med åren allt starkare och kulminerar i
den uppenbarelse dår hon låter röster ur fördömel-
se ropa ut sin klagan. Det heter där bl. a.: "Du Her-
re Gud, rättvise domare - döm över våra konungar
och hövdingar och se till vårt blods utgjutande och
våra hustrurs och barns sorger och tårar! Betrakta
vår hunger och vår smälek, värasär och vån fängen-
skap, nedbrännandet och plundrandet av våra hus
samt våra iungfrurs och hustrurs vårldtagande! "Härmöter ett formligt klasshat, som Birgitra accep-
terar och omformar till ea kristet krav på r^ttfdr-
dighet och social anständighet. I själva verket har
Birgittas i ett otal brev och uppenbarelser framför-
da kritik en stor bredd - hon underkänner hela der
samtida feodala svenska terrorsamhället! Betänker
man hennes miljö, börd och omgivning, är detta
dubbelt märkv?irdigt och viktigt.

Nya grepp använder författaren också vid analy-
sen av hennes uppenbarelser. Han vågrar att sätta
tro till allsköns - i helgonlegenderna ständigt
återvändande - miirkvlirdigheter: Birgitta och
hennes omgivning skulle ofelbart ha kunnat se in i
framtiden etc. Det mesta av detta är uppenbart
tillagc av de fromma beundrarna och biograferna. I
gengiild försöker han ur uppenbarelserna u$inna
andra vården - komma åt hennes innersta. Han
rvekar inte att tala om ett slags sexualskräck hos
Birgitta men betonar, hur denna med tiden försvin-
ner och ersätts av en stor moderlighet, som dll-
sarlmans med hennes väsens egendomliga auktori-
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tet och pondus förklarar hennes ofantliga personli-
ga utstrålning och makt över sina samtida.

I sin syn på uppenbarelsernas karaktär av extas,
inre syn, gudskontakt utgår Stolpe från modern
religionspsykologi. Då blir uppenbarelserna om in-
te lätta att begripa så dock betydligt rimligare än i
den fromma legenden. Av stor vikt är, att Birgitta
ständigt betonar, att hon talar i liknelser. Hon säger
sig aldrig själv ha sett Gud, hans Moder och hans
Son eller ha bört helgonen eller demonerna tala.
Allt detta är hos henne medvetna omskrivningar.
På visst sätt är det därför befogat att betrakta dessa
texter som litteratur i vanlig mening och analysera
Birgittas speciella fantasivårld. Med anknytning till
Erich Auerbachs berömda Dantestudie visar Stol-
pe, att vad som för oss moderna läsare kan te sig
som död allegorik för medeltidens människor hade
en stark aktualitet och realistisk verkan - man räk-
nade då med övervärldsliga perspektiv som för den
avkristnade nutidsmänniskan är ofartbara. Mart far
inget sammanhang i Birgittas inre värld, om man
'inte försöker se henne med medeltidens egna ögon.

Ny i Stolpes skildring är analysen av .Birgittas

politiska insatser. Hennes ingripande i hundraårs-
kriget och hennes försök att medla mellan Frank-
rike och England kommer i en ny belysning. Och
Stdlpe betonar - i anslutning till Birgittaforskaren
Sten Engström i Uppsala - vikten av Birgittas poli-
tiska upprorsmanifest, som kom att bli en grundtext
för adelsoppositionen och också för Magnus Eriks-
sons efterträdare. Birgitta är med andra ord inte
bara helt förtrogen med hela det politiska och kyr-
kopolidska spelet i Europa (Neapel, Rom, Avig-
non, Cypern) utan också aktivt handlande i den
nordiska inrikespolitiken. Detta gör hennes ställ-
ning unik i samtiden. - En förut i sammanhanget
icke niimnd parallell till Birgitta år drottning
Agnes av Ungern, som också instiftade ett slags
dubbelkloster, avsade sig sin rikedom och vid si-
dan av sina fromma övningar bedrev aktiv freds-
politik.

Boken saknar hänvisningar och litterarurförteck-
ning. De specialutredningar som ligger bakom bo-
kens olika kapitel kommer, utlovar författaren,
att i korthet refereras och registreras i en efter-
skrift, som andngen kommer att i stenciler ställas
till bibliotekens förfogande eller i sin helhet åter-
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ges i någon av de översättningar till världsspråk
som nu förbereds. mr

Sven Stolpe'. Birgitta på svenska, in English, auf
Deutsch. Askild g Kärnekull r97 j, t24 s., kr r 8: 5o.

Arbetet sammanfattar i korthet Sven Stolpes stora
verk om Birgitta,Birgitta i Srcrige ochBirgitta i Rom,
som kommit ut tidigare i år på Askild & Kärnekulls
förlag. Avsikten med arbetet är, enligt förlagets an-
miilan på bokens baksida, att det >utan överflödig
lärdom" för en bredare allmänhet skall skildra de
väsentliga dragen hos människan Birgitta och i hen-
nes verksamhet. Sammanfattningen är tryckt på tre
språk: svenska, engelska och tyska. Varje resum6
omfattar knappr 4o sidor. Översättarna, Keirh Brad-
field resp. Irmgard Knöppel, har som det förefaller
lyckats rätt väl med uppgiften att på engelska och
tyska återge vad Sven Stolpe sagt om Birgitta. (An-
mälaren har ofta - och inte minst i ärr. - trdffat
utländska katoliker, som frågat efter en kortfattad
biografi över Birgirta på något av världsspråken. I
viss mån har vi nu fått något att ge dem.)

T. Lgn

Birgit Klockars: Birgitta ocb böcherna.

Geber-pocket t973, z6t s., kr r8: -.
Birgit Klockars: Birgittas aärld. Geber-pocket
197 3, 2o5 s., kr r9: 5o.

Ovannämnda båda böcker av den framstående Bir-
gittaforskaren docenten vid Åbo akademi fiI. dr
Birgit Klockars är i stort sett identiska med de utgå-
vor som tidigare, r 966 resp. r 97 r, publicerats i Vit-
terhetsakademiens historiska serie. Vissa inskränk-
ningar har gjorts i den vetenskapliga appanten,
men det innebär inte något avkall på den veren-
skapliga standarden.

Birgitta och böckerna begagnas av Sveriges Kyrk-
liga Srudieförbund såsom urgångspunkt för å,rets
studiecirklar över ämnet >Birgitta och hennes bud-
skap". De ypperliga registren till Birgittas revelatio-
ner, som finns i den vetenskapliga urgåvan, har inte
tagits med i pocketupplagan. Dåremot finns den
utfödiga resum6n på engelska glådjande nog kvar:
därigenom är boken forrfarande av storr värde även
för utländska Birgittaintresserade som inte kan
svenska.



I Birgittas firld har till mycket stor hjälp för lä-
sarna två inledande kapitel lagts till, som inte finns i
den ursprungliga utgåvan Birgitta ocb hennes tärld.
Det är dels en skildring om nio sidor av Birgittas liv
och verksamhet, dels ett sammandrag av första kapit-
ler i Birgitta och böcherna. Tyvårr har den engelska
sammanfattningen slopats t Birgittat uärld.

Båda böckerna bidrar i väsentlig grad till att öka
vår kunskap om Birgitta och hennes verk.

T. Lgn

Emilia Fogelklou: Birgitta. Med efterskrift av

Sven Stolpe. Aldus, Stockholm r97 j, 23r s.

Ar t919 gav Emilia Fogelklou ut en bok, som hon

kallade Birgitta. Om denna bok sade Emilia Fogel-

klou slälv, att den "väl liknar en levnadsteckning men
snarare åsyftar ett siälsporträtt. Elin Vägner yttra-
de i en kommentar är 1944: "I detta själsporträtt
ingår Birgittas ödmjukhet, och likväl är hennes
gamla lappade kappa en drottningmantel. Där in-
går också hennes renlärighet: hon stapplar inte på

den rätta bekännelsen till Treenigheten, men
hon umgås med det högsta väsendet som med
Far, Mor och Son.>

A, t955 kom boken ut i ny, ofcjrändrad upplaga.
Emilia Fogelklou förklarade, att det helt enkelt inte
gick för henne att ändra ,den bild av människan och

den plan för arbetet". som hon ursprungligen fick.
Nu har boken kommit ut i pocketupplaga, fortfa-

rande oförändrad men försedd med en efterskrift av

Sven Stolpe, diir han på ett fint sätt har skildrat
Emilia Fogelklou som Birgittaforskare. Emilia Fo-
gelklous bokBirgitta, säger Sven Stolpe, "är skriven
av den enda av vår litteraturs moderna förfartare,
som själv upplevat de högsta och de kvalfullaste
själslägena - som siälv var mystikero.

Denna nyantgäva av den ypperliga Birgittaskild-
ringen är vård all framgäng.

T. Lgn

Sanningsord aa den heliga Birgitta, valda och kom-
menterade av Herman Stolpe. LTs förlag, Stock-
holm r973,87 s.

Herman Stolpe har under en fOlld av år gett ut tio
samlingar av ordspråk från skilda kultursfårer. Han
har nu på liknande sätt ställt sarnman ett antal citat ur
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Birgittas uppenbarelser - som pårlor i en rosen-
krans, som han siälv säger. Mot metoden kan kanske
anföras, att Birgittas urtalanden många gånger kan
bli rätt svåra att förstå, om man läser dem Iösryckra
ur sitt sammanhang. Men Herman Stolpe har försert
citaten med hänvisningar rill de ställen i uppenbarel-
serna, där de hämtats, vilket underlättar f-ör den
intresserade att fördiupa betraktelsen. I början av
boken ger Herman Stolpe också en översiktlig skild-
ring av Birgittas liv och budskap; denna skildring
kompletteras i slutet av boken med en sammanställ-
ning av betydelsefulla händelser under åren
t z 98- r 39 t, "Bir gittaepoken ".

T. Lgn

Marguerite T jader (-Harris): Mother
Elisabeth. The Resurgence of the Order of Saint
Birgitta. Herder and Herder, New York t972, i
distribution hos Birgittasysrrarna i Diursholm,
z3 r s., kr 3o: -.
De flesta bildade svenskar känner väl till den märk-
liga gärning, som Maria Elisabeth Hesselblad
(r8lo-rgjl) utförde. Moder Elisabech, som hon
oftast kallas, lyckades trots mycket motstånd och
trots sin ohälsa återuppliva den heliga Birgittas or-
den i Rom (r9r r), att återföra orden till Birgittas
hemland genom att grunda en kommunitet i Djurs-
holm (1923), att ätervinna Birgittas hus vid (nu-
varande) PiazzaFarnese i Rom i svensk ägo (r93r)
och att åter upprätta ett birgittinkloster i Vad-
stena (1935). Hon fick också se, hur ,,henneso
gten av birgittinorden spred sig ända till USA
och Indien. Det finns flera smärre artiklar om
Moder Elisabeth i broschyrer, som Birgittasystrar-
na gert ut, och hon har rönt äran att komma in i
Svensk Uppslagsbok. Men märkligt nog har Mo-
der Elisabeth, vars livsgärning väl motiverar atr
hon ibland har kallats för "den andra Birgitta",
aldrig blivit föremål för en egentlig biografi.

I fiol (r9lz) publicerades ovannämnda arbete,
som är skrivet på engelska av en förfa*arinna med
svenskt påbrå, Mrs Marguerite Tjäder-Harris, vars

fat var svensk. Författarinnan behärskar själv sven-
ska språket och har diirför kunnat utnyttia även brev
och andra dokument på svenska. Över huvud taget
gör hennes biografi ett vederhäftigt intryck.
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Men faktum kvarstår, att vi skulle behöva en bio-
grafi över Moder Elisabeth på svenska, att t. ex. få
läsa hennes brev till föräldrar och syskon på origi-
nalspråket.

T. Lgn

Andreas Lindblom: Birgittas minne i med- och
morvind under 6oo år. Distributör: Wetterheds
bokhandel, Vadstena, zo s., kr 6: -. Andreas
Lindblom: FolAangapalattett ragd. 2'.a uppl.
r97t,40 s., kr 6: -.
Den förstnämnda broschyren återger det föredrag,
som professor Lindblom höll i Historiska Museet i
Stockholm torsdagen den zz februari i år. - I awak-
tan på en uförligare vägledning för besökande i det
numera flårdigrestaurerade Folkungapalatsei i Vad-
srena, som blev birgittinordens moderkloster, gav
professor Lindblom r966 ut en mera kortfattad -
men mycket innehållsrik! - skildring av denna
märkliga byggnad och dess öden. I år har han gett ur
en andra upplaga av denna skildring. Att uttrycket
>saga> är att uppfarra som historisk verklighet, torde
väl knappast behöva påpekas, säger förf.

T. Lgn

Andreas Lindblom: Vadstena klostert öden. Till
6oo-årsminnet av Birgittas död. Finspångs bok-
handel i distribution, Vadstena r973, 17 r s., häftad
kr 39: -, bunden kr 49: - inkl. moms.

Professor Andreas Lindblom är vår främsre kännare
av birgittinernas konst. I en rad arbeten under de
senaste åren har han låtit oss ta del av resultaten av
sina forskningar i och kring Vadstena kloster. Jfr
Credo 5 r ( r 97o) s. zzz ff . och 5 z ( r 97 r ) s. 86 f. I sin
nya bok ger Andreas Lindblom en omfatrande skild-
ring av klosterbyggnadernas historia allrifrån tidig
medeltid då Vadstena gård ägdes av herrarna till
B jälbo, folkun gtärten. Förmodligen var Vadstena då
en oZwinger" av det slag som är känt på kontinenren

Kung Magnus Eriksson och hans drottning Blanka
(Blanche de Namur) skänkre år t 346 en mängd gods
i Östergötland och Västergötland, främsr Vadstena
och Bjälbo girdar, till ett blivande kloster i Vadste-
na. Mot slutet av r joo-talet blev klostret upplöst
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och de sista systrarna drevs ut ur sitt hemland. 
"I^å1g1

borta i främmande land slutade de svenska nunnorna
sina dagar i oförskyld landsflykt, trogna sin tro allt
intill döden." Så småningom kom klosrerbyggn -
derna att begagnas som krigsmanshus. Senare in-
rymdes där ett sinness jukhus för kvinnliga patienrer.
Räddningen för de gamla byggnaderna kom med
Birgitrastiftelsen - där professor Lindblom sedan
r9z8 Är sekreterare. Numera har Birgittastiftelsen
svenska statens uppdrag att värda klosterbyggna-
derna och ge dem en värdig användning.

I;ångst uppehåller förf. sig vid den tid då Vadstena
var birgittinordens förnämsta kloster, dess egent-
liga moderkloster. Han ger läsaren en inblick i de
ingående byggnadsarkeologiska undersökningar
som visat oss hur det gick till när den gamla fogde-
gården i enlighet med Birgittas anvisningar "ödmju-
kades". Lindblom berättar också om systrarnas och
brödernas dagliga liv i klostret. Vadstena kloster var
främst ett kloster för kvinnor. De manliga ordens-
medlemmarna bodde i ett konvent för sig s jälva. De
var betydligt fataligare än de kvinnliga. Deras upp-
gift var i första hand att biträda sysrrarna, de präst-
vigda ordensbröderna som själasörjare och de icke-
präswigda bröderna med manuellt arbete. Abbedis-
san var ledare för hela klostret. Skildringen ger ert
levande intryck av det mångsidiga kulturlivet i Vad-
srena klosrer. Klosterfolkets insatser på olika områ-
den av mänsklig odling har haft stor betydelse för
Sveriges kulturella uweckling. Förf. menar rentav
att till och med Guscav Vasa hyst aktning för klosr-
rets systrar och bröder.

Boken visar talrika illustrarioner, sammanlagt ett
nittiotal varav sexron i fårg. Tack vare de många
fotografierna är boken också en god vägledning för
besökare i Biåkyrkan i Vadstena och i klosterbygg-
naderna.

Klosterfolkers sång i Vadstena belyses i etr ap-
pendix. Det är förfatrat av docenten i musikforsk-
ning fiI. dr Ingmar Milveden och kallas Sjangen
ödmjakho. Det är uppdelat i wå avsnitt: oHur
man sjöng> och >Vad man sjöng>.

Om det skulle önskas någonting vore det litet
mera upplysning om de medeltida systrarnas och
även brödernas trosliv. Såsom boken nu förelig-
ger är det främst omsl4get som säger något i
sammanhanget. Det visar nämligen - i ett fiirg-



fotografi - fem Birgittasystrar av i dag samlade

kring ett krucifix och antyder därmed att bir-
gittinsk fromhet är centrerad kring den Kors-
flåste.

\y/. K.

Ingrid Yd6n-Sand grenl. En krona ar.' gald.
Berättelser ur den heliga Birgittas liv. Verbum,
Stockholm t973, t84 s.

För den som är intress erad av fakta om Birgittas liv
och budskap blir boken en besvikelse. Berättel-
serna består av tre element: legender ur biktFåder-
nas Vita, några dokumenterbara episoder och
många prov på förf:s fabuleringsförmåga.

Legenderna återges inte alltid på det enkla, okonst-
lade och stilriktiga språk som biktfäderna använder
utan görs om till banala historier utan symbolvärde. I
legenden om sonen Bengts dödskamp berättas att på

femte dagen hördes den ljuvligaste sång, såsom aa

fåglar (quasi avium), och då lämnade gossens själ
kroppen; den Helige Ande talade tröstens ord till
Birgitta. Förf. låter här (s. ru o) Birgitta grubbla på

vad der är för en konkret fagelart som har ett sådant
läte; hon år inte lyssna till Flugsvalaren: i stället
avslutas berättelsen med att Birgitta läser den litur-
giska bönen Suh,enite, Sancti Dei, occrrrite, Angeli
Domini på svenska i en besynnerligt förenklad ver-
sion. Biktfädernas koncisa skildring av Birgittas sista

dagar har utbroderats till orimlighet (s. r8z). I
biktfädernas skildring talar Frälsaren själv - som
alltid "med makt och myndighet" (Mau 7:29); i

siälva gryningen på femte dagen uppenbarar Han
sig åter för Birgitta och tröstar henne: sedan Bir-
gittatagrt emot sakramenten, gav hon upp sin anda.

Genom sin enkelhet, genom sitt högstämda allvar
är denna skildring starkt gripande, vilket man tyvärr
inte kan säga om förf:s parafras.

Birgitra ber (s. z) en bön som förf. kallar Mariabö-
nen; den slutar: Heliga Maria, bed för oss syndare
. . . Det är alltså fräga om Aae Maria. Om nu
Birgitta verkligen läste bönens senare del, förenk-
lade hon säkert inte invokationen utan läste: He-
liga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare. ..
men det är inte säkert att Birgitta överhuvudtaget
läsre tillä€get. Av Svenska Fornskriftsällskapets
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samling av svenska böner från medeltiden framgär
att Aae Maria ännu omkring r5u o här i Sve-
rige lästes utan dllägget.

Någon 'magister Mattias svenska översättning av

Bibeln" (s. :z) har i verkligheten aldrig funnits,
vilket visats av mänga forskare, senast av Birgit
Klockars.

De av förf. fritt uppfunna episoderna upptar stör-
sta delen av boken. Förf:s fabuleringsförmåga kan
inte döl ja det faktum att vi tntettet mycket om Birgit-
tas tidigare liv: som Birgit Klockars säger urskilier vi
egentligen bara små glimtar av det. I den delen är
oberättelserna" naturligtvis rena romanen, ett sub-
jektivt och slumpmässigt fabulerande om hur det
Aan ha vaÅt.

T. Lgn

Bibliographia Birgittina. Skrifter av och om den he-
ligaBirgitta samr om birgittinska klosrer och birgit-
tinskt fromhetsliv, i urval. Sammanställd av B. I.
Kilström och C.-G. Frithz och utg. av Societas Sanc-
taeBirgktae. Strängnäs r973, 16 s., kr 5: -.
Utgivarna framhåller, att den birgittinska litteratu-
ren är mycket rikhaltig. De har inte avsett att för-
teckna hela denna litteratur utan endasr att publicera
vad de anser vara ett representativt urval, ,rDenna
bibliografi ar m. a. o. selehtit,", säger de.

För vår del tycker vi, att den birgittinska litteratu-
rens rikhaltigher snarare motiverar en komplett bib-
liografi: den som över huvud taget har behov av en
birgittinsk bibliografi, behöver säkert en såvitt möl-
ligt fullständig sådan.

I denna selektiva bibliografi saknas många obe-
stridligen väsentliga arbeten, av t. ex. Gottfrid Carls-
son, Elias rVess6n och Ina Friedländer. Den egenar-
:ade författ^ten Anthony Butkovitch fårr ståta med
inte mindre än tre arbeten. Han representerar som
bekant ett kuriöst ordensgeschäft i den heliga Birgit-
tas namn, som Flans Cnatcingius har granskat i arti-
kelnT he Order of the Knights of Saint Bridgel i Veten-
skapssamhällets i Uppsala årsbok rrlt967;derta ar
bete av Flans Cnattingius borde ha varit med i för-
teckningen.

T. Lgn
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Lisieux - aktuellt idag
I år är det hundra år sedan den heliga Teresa av

Jesusbarnet föddes i Lisieux. Utan tvekan har hon
haft ett stort inflytande på den katolska kyrkans
andliga historia i vårt århundrade. Paradoxalt nog
finns det i hela den kristna hagiografin ingen annan
så nästan fullständig dokumentation över ett helgon
som beträffande denna unga karmelitnunna, som
dog helt okänd i tuberkulos vid z4 års ålder.

Redan r 898, ett år efter hennes död, utgavs under
titeln En själs historia de skrifter som Teresa på sina

överordnades begäran skrivit om sitt liv och sin
andliga väg. Texten i denna bok var emellertid av-
sevärt retuscherad i enlighet med tidens borgerliga
mentalitet och av rädsia att Teresas spontana språk
skulle ge upphov till anstöt. I Sverige utkom En
siäls historia 1939 i en nu sedan länge utsåld
upplaga,

Förstså sent som r956 utkom i Frankrike original-
texten i faksimilupplaga med titeln Manuscrits auto-
biograpbiques i tre band med manuskripten A, B och
C och ytterligare smärre textstycken samt inledning
och anmärkningar av pater FranEois de Saint-Marie,
karmelitmunk och vetenskapsman. Denna utgåva
var en beundransvärd pionjärinsats. Av denna edi-
tion utkom r9j7 eo normalupplaga i ett band och
utan noter. Den hade r966 sålts i närmare 6z ooo
exemplar. Den har nyligen utkommit i svensk över-
sättning med titeln Thirise aa Jesusbarnet, Sjäbbio-
grafi*a skrifter (Karmelitklostret, Glumslöv r9j r,
zygo inkl. moms). Av samma utgåva utkom i
Frankrike 1972 en pocketupplaga, som såldes i
r joooo exemplar. Översättningarna uppgår nu till
ett fyrtiotal olika språk.

I fjol utkom dessutom i textkritisk edition första
bandet av Lettres de Sainte Tböråse de l'Enfant-Juus
(Paris tgl z) och för wå år sedan tillika en textkritisk
tpplaga av Dernien Entretiens auec Jei seilfi . . . et

timoignages diurs i wå band (Edition critiques des
(Euvres complötes, Paris r97r) innehållande bl. a.

Notissinza aerba, Caltiers lerts och Cahier jaune, ytt-
randen som samlats av Teresas åldre syster Pauline
under hennes siukdom. Ett synnerligen omfattande
källmaterial står alltså till förfogande för den som vill
få en autentisk bild av Teresas spiritualitet.

Omedelbart inställer sig frågan: hur kommer det
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sig, att denna flicka i ett avlägset karmelitkloster har
satt så betydelsefulla spår i vårt århundrades andliga
historia? Hundratals böcker har försökt att belysa
hennes liv och uweckling från olika utgångspunkter.
Senast har Frangois Six publicerat en bok som från
psykologisk och psykoanalytisk synvinkel närmar
sig lilla Teresa: La tteritable enfance de Tbiröse de Lisi-
eux: nöyrose et taintetö. Alla dessa ansatspunkter ned-
ifrän dr kanske nyttiga, men de träffar dock inte det
väsentliga, nämligen Guds kallelse av detta helgon
och hans utmaning till vär tid genom henne.

Kyrkan har alltid varit medveten om det faktum,
att den Helige Ande genom enskilda människors
kallelse teologiskt och praktiskt visar henne pä nya
framkomliga vägar under tidernas lopp. Basilius och
Benedikt, Franciskus, Dominikanus och Ignatius
har varit sådana levande tecken. Inte sällan har de-
ras spiritualitet haft t. o. m. teologisk relevans intill
vära dagar för kyrkans medverande. Ytligt sett
kan det synas som om dessa människor varit helt
otidsenliga. I ett djupare skikt mötte de kyrkans
väsentliga, andliga behov. Charles de Foucauld
t. ex. drog sig tillbaka till öknen för kontempla-
tion utan minsta tanke på yttre framgängar.
Idag, dä längtan efter meditarion i olika former
och av olika slag är så uppenbar, borde der bli
klart, att lust i sådant ligger kyrkans sanna
fruktbarhet mera än i aldrig sä mänga struktur-
reformer. Lourdes var likaså ett synligt tecken
pL, att Immaculata inte är en företeelse i margs-
nalen av den katolska kyrkosynen, utan står i
dess centrum som ,bruden utan fläck och skryn-
ka". Kyrkoherden i Ärs, Jean-Baptiste Vianney,
var onekligen en uppmaning till en praktisk och
teologisk rehabilitering av privatbikten. Och
John Henry Newman var det tydliga tecknet på, att
man i ekumeniken måste lämna ,via media,
bakom sig, hur stora personliga offer det än må
kräva.

Vari ligger då Teresas andliga kallelse och sänd-
ning till vårt århundrade? Teresas andlighet synes
vara enkel och sammanfattas vanligwis i hennes s. k.
ItlIa våg. I själva verket är den mångfacetterad och
innehåller många djupare skikt, som vi här endast i
nägra dng kan antyda.

Mitt i en moraliserande fin du siöcle-fromhet med
dess bokföring av andliga övningar och böner finner



Teresa vägen tillbaka till evangeliets mitt: uppgivan-
det av det egna jaget ät Guds allomfattande kärlek
och ingenting annat. I grund och botten övervinner
hon därmed motreformationens ofta så krampaktiga
och kasuistiska ensidighet i det andliga livet, och
framför allt ger hon ett levande svar på all slags "Gud
är död"-teologi.

Men därutöver är något annat märkligt: hos henne
finns inget problem mellan den kristna overtikalenu
och ohorisontalen". Just ur kärleken till Gud väller
fram en allomfattande, effektiv kärlek till nästan.

Hon, som dragit sig tillbakafrän världen till det tysta
karmelitklostret, skriver om och om igen om ögon-
blickets oersättliga värde för offret och kärleken till
nästan, och hennes kärlek omfattar särskilt Fjfuran
Öste.n, där hon skulle vilja verka som >missionär".
Så har hon med all rätt blivit kyrkans skyddshelgon
för missionsarbetet i hela världen.

Också ett annat drag är väsentligt. Mitt i en tid, då

människorna med rädsla ställer sig frågan om livets
och världens mening, är Teresa ett levande tecken på

det obrutna och gränslösa kristna hoppets dimen-
sion. nMin särskilda galenskap är att hoppas."
Hennes hopp är grundat varken i förväntan att
kunna ändra världens tillstånd eller i att balans-
räkningen mellan Gud och människan slutligen
ändå skulle gå ihop, utan i hennes tillit till Guds
gränslösa kärlek, som öppnar alla förhoppningars
horisonter för världen. "Till och med Guds rättvisa
tycks mig vara klädd i kärlek."

Därmed har vi antytt tiryra drag, som kunde och
borde kompletteras med andra inte mindre väsentli-
ga, exempelvis denna specifika förbindelselänk i
hennes kallelse mellan barnaskapets ande och del-
aktigheten i Kristi lidande.

Hans Urs von Balthasar har skrivit en av de mest
inträngande analyserna av Teresa (Schu'ettern im
Geiste. Therese ton Lisieux and Elivbeth uon Dijon,
Einsiedeln t9'/o). I en uppsats avslutar han sin

skiss av Teresas aktualitet med några märkliga rader:
,Teresa är nog det gladaste helgon vi känner. Hon
visar hur spännande och tjusande det är att leva i
Guds intimitet. All högtidlighet var motbjudande
för henne, och hon drog sig inte för att på sitr
skälmska sätt kritisera den. Att Ieva ndra Gud be-
tydde för henne att viljalida tillsammans med hans

Son för vdrlden. Teresa fu vederl^ggningen av
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Christofer Fry's'The Lady's not buroing', Damen
skall brinna. Allt i henne står i lågor: kärleken
till Gud, till nästan, till kyrkan, till världen. Hon
är barnet som leker med elden. Hon har inte lärt
sig att vara rädd. Tvärtom gläder hon sig åt även-
tyret. Att älska Gud och att tillsammans med honom
älska vädden är för henne det djärvaste upptåget.
Hon är i allra högsta grad motsatsen till småbor-
gerligheten. Vi kälkborgare har gjort kristendomen
till något komplicerat, surmulet, otidsenligt. Vi är
tydligen för gamla. Gud är evigt ung och behöver
ungdom som utstrålar hans temperament och hans
humor. Lisieux är idag mycket akruello.

Herman Seiler SJ

Den villsammavägen

För fyrti år sedan var Sverige förvisso inget ideal-
samhälle. Arbetslöshet, srora sociala orätwisor och
envist kvardröjande fattigdom hos stora folkgrupper
fläckade bilden vid denna tid.

Efter en kamp, värd all beundran, lades grunden
till det som hade kunnat bli, om inte en idealstat, så
åtminstone ett bra samhälle att leva och verka i.
Ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och
inträdande pensionsålder, allas rätt till utbildning
och en utjämning av alltför stora inkomstskillnader
är exempel på reformer som väl ingen i dag förnekar
nyctan eller nödvändigheten av.

Men vägen till välfärd Är läng och villsam. Någon
gång under vandringen tappade man kompassrikt-
ningen. Efter att ha passerat den punkt där uweck-
lingen ännu kunde ha gått åt rätt håll år man nu med
rasande fart på väg utför det alltmer vådligt sluttande
planet. Sanningen är tyvärr den att det svenska sam-
hället är på dekis.

Vi hade en gång ett bra startkapital som kunde ha
hindrat den här utvecklingen. Det bestod av den
svenska ärligheten, i det längsta ett lika omvittnar
som livslevande fenomen. Numera lyser den mest
med sin frånvaro. Detta kan delvis bero på att det
med tiden blivit så svårt att vara iLrlig. Den unga
generation som inom kort skall börja uppfostra sina
egnabarn får inte lära sig mycket om denna svåra
konst, åtminstone inte genom samhällets försorg.
Den låroplan för grundskolan som märkligt nog allt-
jämt är aktuell påbjuder objektivitet i{räga om alla
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värderingar, även av moralisk art. Eleven skall, sägs

det, 
" 

ha möjlighet att söka sin egen väg och ges förut-
sättningar att under eget ansvar en gång ta ställning
och utforma sin livssyn. Detta skall kunna ske med
tillgång till saklig och allsidig information." Barnen
skall, med andra ord, med ledning av denna allsidiga
information själva kunna ta ställning till vad som är
rätt och vad som är orätt. En nog så knepig uppgift
för den som har sju, i bästa fall femton, års livserfa-
renhet.

De äldre har det inte särskilt mycket lättare. Det
svenska samhället är nu så genomvävt av lagar och
förordningar att man knappast kan ta ett steg utan att
överträda en eller annan. Många av de nytillkomna
lagarna saknar stöd i det allmänna rättsmedvetandet
och därför kan också "vanligahyggliga> människor
bryta mot dem utan större samvetsbetänkligheter.
Det blir allt svårare att sätta likhetstecken mellan

"lagr och "rätt". Undradåpå art respekten för lagen
överhuvudtaget undergrävs. Så har också vår nuva-
rande lagstiftning sådana bisarra effekter som att den
enskilde som ute i glesbygden vågar uppföra ett
anspråkslöst garage eller förrådshus utan byggnads-
tillstånd blir dömd till dryga börer, medan det delvis
statsägda miljonföretaget mirt i rätorten kan svart-
bygga en kolossalanläg€ning utan några som helst
rättsliga påföljder.

Det är inte bara rättsbegreppet som far vagakon-
turer i den gigantiska experimenfferksamhet som
kallas grundskolan. Också över andra undervis-
ningsområden sänker sig okunnighetens töcken -
alla internationella undersökningar till trots. Lärare
inom oiika ämnesgrupper och på olika utbildnings-
nivåer slår larm: eleverna vet inte var Kina, än
mindre då Luleå, ligger på kartan; bland den elit som
så småningom via gymnasierna kommit in på de
tekniska högskolorna saknar var femte elev grund-
skolekunskaper i matematik; vid universiteten
wingas man alltmer avstå från utländsk kurslitteratur
på grund av studenternas dåliga språkkunskaper. En
statlig utredning har visat ^( mäng elever ännu på
högstadienivå har läs- och skrivsvårigheter, och från
länsskolnämnderna kommer då och då diskreta men
alarmerande rapporter om alk fler fall av ren anaLfa-
betism bland de ungdomar som under de senaste
åren genomgått grundskolans nio klasser. Följd-
riktigx blir det också allt svårare för svenska sru-
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denter att komma in vid utländska universitet.
Det finns f.n. en miljon grundskoleelever i Sve-
rige. Deras utbildning kostar, enligt uppgift
från SÖ, 7 ooo kr per elev och år. Det är alltså
inte gratis vi examinerar ut vära analfabeter. I
och för sig är detta hedersamma siffror som
vittnar om en idealistisk målsättning. Dock
skulle en viss realism ge bättre utdelning på pengar-
na. Som det nu är sänker man hellre standarden över
hela linjen än medger att samtliga elever inte kan
tillgodogöra sig den högre utbildningen. Så resone-
r^r man inte då det ex. vis gäller fotboll. Alla lag kan
inte spela med i Allsvenskan. Detta är ett faktum
som ingen fotbollsspelare upplever som en skam,
och ingen kommer på id6n att för den skull lågganer
hela serien. Lika självklart borde det accepteras att
alla inte kan vare teoretiskt inriktade. Ändå måste
den högre utbildningen finnas. Detta borde heller
inte upplevas som en skam. Ingen blir en sämre
människa av att sakna läsbegåvning, lika lite som
man blir det av att inte kunna sparka boll.

Det påstås att vi är pävågin i en ny högkonjunk-
tur. Trots denna llusa vision är det många som klagar
över de dåliga tiderna inte minst de bortåt 2oo ooo
arbetslösa. Så gör även de företagare som dignande
under de höga arbetsgivaravgifterna wingas avskeda
sina anställda och i många fall också gå i konkurs.
l(lagar gör också svensken i gemen över de ständigt
stigande levnadsomkostnaderna som slukar alla lö-
nehöjningar och mer till. Dessa och skatterna pres-
sar honom ofta till att arbera långt över vad som är
bra för nerver, hälsa och familj. Särskilt dyrt har
det blivit att bo.

Storapengar och mycken arbetskraft har satsars på
byggande, främst av flerfamiljshus, gÄrna så stora
och höga som möjligt. För den uppmärksamme har
det länge stått klart att människor inte gärna bor på
det sättet, allra minst om de ruinerar sig på det. De
styrande blundar emellertid alltfämt för detta fak-
tum. Som ett resultat av denna verklighetsflykt eller
felkalkyl står också mängder av lägenheter romma
ute i landets rätorter; byggföretag, även stora
nallmännyttigarr, gär i konkurs på löpande band,
kommunerna får stå för sina borgensåtaganden
och tvingas höia skatterna eller vidta andra im-
populåra åtgiirder. Det är lätt att förstå att man
på sina håll ser snett på Gröna vågen!



Vi har en sjukvård som också kostar stora pengar.
Inte direkt, frir all del, siukhusvistelsen betalar vi .ju
inte urplånboken, och ett besök hos doktorn kostar
r z kronor. Men via skatterna går årligen många mil-
jarder till sjukvården. Om detta vore ingenting
annat än gott att säga om sjukvården verkligen
fungerade. Men gör den det? ÅrsEnga köer till
specialisterna talar ett annat språk. Många männi-
skor med livshotande sjukdomar kan inte beredas
vård förrän det redan är försent och kanske inre ens
då. Och om de får vård blir sjukhusvistelsen ofra en
svår, rentav chockartad upplevelse. I en miljö dår
teknik och byråLkrati tillåts spela den dominerande
rollen och där man i effektivitetens namn rado-
naliserat bort det mesta av mänsklig kontakt och
värme förlorar patienten lätt modet, ofa för läng
tid framåt. Sällan kommer han åt att samtala om
angelägna ting med personalen som är alltför upp-
tagen med att föra statistik och ägna sig åt övriga
skrivsysslor. I denna kalla rutin har också en viss
nonchalans smugit sig in som heller inte ar ägnad
att öka patientens själsro eller hans chanser att bli
frisk. Tack vare det rådande centraliseringstänkan-
det är den svenska sjukvården pävägatt lägeas om
till en stordrift som ter sig alltmer skrämmande.

Skrämmande är också den ohöljda cynismen och
nonchalansen påmiljövårdens område. Utan hänsyn
till kommande släkren skövlar man för kortsiktig
ekonomisk vinning oersättliga naturvården [ör all
framtid. Och hiir gäller det sannerligen inte bara
skönhets- och andra värden som ger människorna
glädje och livsmod. Det är den naturliga balansen,
s:unspelet mellan allt levande, som rubbas då man
kalh'gger väldiga skogsområden, sänker sjösystem,
vräker ut bekiimpningsmedel över jättearealer där
stordriften framwingar monokulrurer, dvs. odling
av en och samma växtart, något som så att säga dukar
bordet för allehanda hårt specialiserade skadeinsek-
ter. Allt detta påverkar på kortare eller längre sikt
människans hälsa.

Friskare blir hon heller inte av utsläppen i luft och
vatten av starkt nedsmutsande industrier som i den
heliga (och alltj?imt kortsiktiga) vinstens namn be-
frias frän skyldigheten atthälla sig med effektiva re-
ningsanläggningar. Direkt hotad till livet iir hon av
de makthavandes lätwindiga sätt att möta den ener-
gikris som är der första för dla uppenbara tecknet till
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att vi redan har börjat skrapa borten av våra naturliga
förråd. Inga besparingsåtgårder vidtas, i stället satsar
våra myndigheter helhjärtat på atomkraften, rrors
yåra internationella experters upprepade varningar
om dess risker. De framsynta personer som tagit
intryck av dessa varningar och begär uppskov med
byggande och igångsätrande av kärnkraftverk till
dess större visshet vunnits förvandlas i de maktha-
vandes mun till >tillfålliga opinioner> som man inte
bör fåsta sigvid. De styrande säger sig vara medvetna
om riskerna. Kanske har de läst vad Strålskyddsinsti-
rutet skriver: ingen känd metod för lagring av kärn-
kraftavfall kan rekommenderas. Man vet inte hur
den radioaktiva massan påverkar de kärl den är in-
nesluten i, och detta gäller ofattbart långa tider. Pro-
blemet med det failiga avfallet är emellertid inte
Sveriges huvudvärk, anser våra myndigheter, det
måste lösas av andra länder. På samma sätt resonerar
man då det geiller den forskning som syftar till att
tämia vätekraften och som på lång sikr och med
betydligt mindre risker skulle kunna lösa våra ener-
giproblem - den får andra länder ra hand om! Ändå
har Sverige så framstående forskare på området att
de i höggrad kan tänkas påskynda iösningen av väte-
eller fusionskraftens problem, något som givewis
ligger i hela världens inrresse. Bl. a. så visar Sverige
sin berömda solidaritet över gränserna.

Det svenska samhället kännetecknas allrså av stor
otrygghet på nästan alla områden. Den omskrutna
välfiirden är i mycket en viilfärd endast på papperer.
Människorna känner sig rättslösa, snärjda i förord-
ningar, stressade av hers på arbersmarknaden, av oro
för sina barn och för framdden, förlorade i eft sysrem
av iskall byråkrati där de har få eller inga mö jligheter
att påverka skeendet.

Alla dessa missförhållanden kan givewis inte skyl-
las enbart på de styrande. Många av sjukdomsteck-
nen i vårt land är internationella företeelser. Dår-
för är det inte mindre angeläget att komma till-
rätta med dem. Allra helst om vi vill göra Sverige
till det föregångsland vi så giirna utger det för att
vara. Förutsättningarna hårtill är alltjämt större
än i de flesta andra länder. Det vore synd om vi
skulle slarva bort dem.

Anne-Marie Ediu
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Hur kristendomen nådde Västergötland
I

Från den helige Ansgars tid fram till år r ro4 lydde
hela Skandinavien i kyrkligt avseende under ärke-
biskopen av Hamburg-Bremen. Denne var följakt-
ligen huvudansvarig för nordbornas kristnande, och
honom ålåg det att förse de nordiska länderna med
dugliga missionärer. Av de till namnet kända missio-
närer, som redan på 8oo-talet besökte vårt land -
Ansgar och fumbert, båda ärkebiskopar av Ham-
burg-Bremen - synes ingendera ha ägnat Väster-
götland sin förkunnelse. Detta har däremot av allt
att döma varit fallet med en tred je man på

Hamburg-Bremens ärkebiskopsstol, den helige
fJnne, som kom hit under det följande århundradet.

De skriftliga dokumenten och den muntliga tradi-
tionen ger vid handen, att den kristna förkunnelsen
nått Västörgötland i tre etapper - på 9oo-talet, i
början av rooo-talet samt i mitten av rooo-talet, när
det kyrkliga läget äntligen konsoliderades. I var och
en av dessa tre etapper möter oss en förgrundsges-
talt: Unne, Sigfrid och Adalvard. Den helige Unne,
ärkebiskop av Hamburg-Bremen och död i Birka år

936, är den förste av dessa tre. Låt oss se, vad de
skrivna urkunderna och den muntliga traditionen
upplyser om lJnne och om hans verksamhet i Väs-
tergötland.

Till att böria med var LJnne munk i klostret Kor-
vey i tWestfalen men knöts sedermera till domkyr-
kan i Bremen. Det berättas om hans livsverk i den
pålitligaste urkunden till missionstidens svenska
kyrkohistoria: Adams av Bremen på roTo-talet för-
fattade Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum , ett
verk till vilket jag får anledning att gäng på gång
återkomma.r Från 9r8 till sin död 936 var Unne
ärkebiskop av Hamburg-Bremen, får vi veta. Med
konungarna Konrad I och Henrik I synes han ha stått
på god fot. Sedan den sistnämnde underkuvat dan-
skarnas konung, Gorm den gamle, och gjort honom
till vasall, blev utsikterna för en framgångsrik kristen
mission i Danmark betydligt bättre. Unne, vilken ju
var de nordiska kyrkornas primas, begagnade sig
genast därav. Adam berättar, att han företog vid-
sträckta resor i Danmark, både i Jylland och på öar-
na, predikade den kristna tron för danskarna och
lyckades förmå konung Harald Blåtand, son till den
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nyssnämnde konung Gorm, att stödja de kristna.
Därefter återupptog han kristningsverket i Birka,
som efter hans föregångare ärkebiskop Rimberts
död år 888 varit avbrutet. Emellertid blev han sjuk
och avled i Birka den r7 september 936 (det första
datum i svensk historia). Man begrov hans kropp i
Birka, med undantag för huvudet, som man förde
hem till Bremen för att skrinlägiga det i Petersdömen
därstädes.

Liksom sina föregångare pä Bremens ärkebis-
kopsstol, Ansgar och fumbert, blev Unne föremål
för den form av helgonförklaring, som var den
vanligaste under äldre medeltid: en biskoplig så-
dan. Man utsåg den 17 september, dödsdagen
(eller den himmelska födelsedagen, för att använ-
da det medeltida uttryckssättet) till hans årliga
minnesdag. De missionärer, som framdeles sändes
från Bremen till de nordiska länderna, vördade
S:t Unne som en föregängare. Adam berättar, att
Adalvard den yngre,2 som i mitten av rooo-talet
sändes från Bremen för att verka som biskop i Sig-
tuna, sökte efter den helige ärkebiskop Unnes grav
men utan att finna den.3

Men Unne blev icke heller bortglömd i Sverige. I
mitten av r zoo-talet skrev en till namnet okänd präst
vid Skara domkyrka en krönika över biskoparna i
Skara.a I denna på prosa avfattade krönika nämnes
LJnne som den andre biskopen i Västergötland och
som S:t Sigfrids efterträdare. Han säges ha varit
ärkebiskop och ha kommit hit från England. Vidare
säges hedningarnaha stenat honom till döds. Hans
helgonskap antydes: "sidhthaen tok Gudh widh sial
hans, oc haelghir maenn.5 Att Unne varit ärkebis-
kop stämmer ju med det verkliga förhållandet. Där-
emot är det ett misstag, att han kom hit från England

1 Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, liber I,
cap. LIV-LXIL Textkritisk edition: Adam von Bremen,
Hamburgische Kirchengeschichte, 3. Aufl., hrsg. von
Bernhard Schmeidler, r9r7.
2 Denne biskop kallas Adalwardus iunior i Adams Gesta,
schol. r36 (med rätta, eftersom han eftenrädde den som
helgon vördade biskop Adalvard i Skara, vars biskopsstol
han orättmätigt usurperade), men Adalwardhaer gambli i
den äldre krönikan över Skara biskopar och Halwardh
gamble i Brynolf Gedakssons rimmade biskopskrönika.
3 Gesta, schol. r4z.
a Se G. !flestin, Skara biskopskrönika, i: Kulturhistorisk
leksikon for nordisk middelalder.
5 Script. rer. suec. III: z, sid. r r 3.



och att han led martyrdöden. Han kom, som vi vet,
från Bremen, och han dog en naturlig död i Birka.
Felaktigt är det likaså att beteckna honom som S:t
Sigfrids efterträdare. Han levd e ett ärhwdrad e fd re

den helige Sigfrid och kan alltså kallas dennes före-
gängare, icke efterträdare. Uppgiften att Unne tidi-
gare varit ärkebiskop i England torde bero på en
förväxling med den helige Sigfrid, vilken i sin legend
kallas ärkebiskop av York. Uppgiften att Unne blivit
stenad till döds torde ha lånats från legenden om den
helige Eskil (en engelsman även han), vilken skall ha

liutit döden på detta sätt i Strängnäs i slutet av r ooo-
talet. Det är förklarligt, att man kunnat förväxla
Unne med dessa wå andra helgon frän vär
missionstid. Till uppgiften om [Jnnes verksamhet
i Västergötland skall jag återkomma.

Brynolf III Gerlaksson, biskop av Skara

t478-t5o5,författade i slutet av r4oo-talet en rim-
mad krönika över Skara biskopar. För sin rimkröni-
kas äldre del anlitade han den äldre, på prosa avfat-
tade krönikan. Dessutom förde han biskopslängden
fram till sin egen tid och avslutade den med ett
siälvporträtt, " iak Brynnolff then tridhier.6 Det var
naturligt, att biskop Brynolf skulle dikta en sådan

krönika. Han hyste nämligen ett varmt intresse för
märkesmännen i Skarastiftets historia. Sålunda lät
han är t49z trycka akterna från sin store föregång-

ares, biskop Brynolf I Algotssons, kanonisations-
process under titeln Vita beati Brynolphi. Troli-
gen är det han, som författat det officium för S:t
Brynolfs högtidsdag den 7 februari, som ingår i det
r498 tryckta Breviarium Scarense.

Liksom krönikeförfattaren från r zoo-talet inleder
Brynolf Gerlaksson biskopslängden med den helige

Sigfrid. Uppgifterna om ärkebiskop Unne, den

andre i raden, överensstämmer med vad den äldre
krönikan haft att meddela om tJnne. Denne pre-

senteras med följande ord:

Then andre biscop hedh her Vnne
han sin ordh oc konsther wel kwnne
kom affEngelandh oc war erchebiscop ther
han war Gwdi oc hwar man ker
han predikade saa lenge oc thalade wel

ath swenske men stänade honwm i hiel.7

Det har redan framhåLllits, att uppgifterna om Un-
nes engelska börd och hans martyrdöd måste avfår-

t6-7tz83t Credo
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das. Hur förhåller det sig med uppgiften om haris
missionsverksamhet i Västergötland? Yailftän ä,r

den hämtad?
Det visar sig, att en bygdetradition, som först på

rToo-talet blivit fixerad i skrift, knyter ärkebiskop
Unnes gärning till en bestämd ort i Västergötland.
På sin fård från Danmark till Birka skall Unne ha
gjort ett uppehåll i Undenäs i nordöstra Västergöt-
land, vid sydkusten av sjön Unden och vid sydkan-
ten av den stora skogen Tiveden. Där skall han ha
förkunnat kristendomen. Det är Fredril: Ådahl, som
ären 1766-180r vaf, kyrkoherde i L:ndenäs, som
först upptecknat denna lokaltradition. l{arc B es krif
ningöfaer Undenhförsanling, som i likhetmed andra
västgötska sockenbeskrivningar tillkommit med an-
ledning av Skara domkapitels cirkulär av den r 3
november t77 3, har i vår tid blivit befordrad till
trycket. t Ådahl vägar själv inte gå i god för san-

ningshalten i den åttahundraäriga traditionen. Icke
heller vill han avgöra, huruvida socknen Undenäs
verkligen blivit uppkallad efter Unne, såsom många
på hans tid gjorde gällande.

Beträffande uppkomsten av ortnzunnet Undenäs
är hans skepsis berättigad. Filologerna vet, att niun-
net Undenäs ätergär på det fornsvenskaUndaedhe,
vari första leden är genitiv Unda av sjön Undens
ursprungliga namn Unde, medan andra leden be-
tecknar en väg utmed ett vattendrag. Namnet har så

småningom ombildats i skrift, först till Undene ge-
nom anknytning till siönamnet Unden, sedan till
Undenes, uppkommet i förbindelsen Undene sokn,
och slutligen till Undenäs.e

6 Script. rer. suec. III: z, sid. rzo. Svenska medeltidsdikrer
och rim, sid. 44r.
7 Script. rer. suec. III: z, sid. r r 5. Svenska medeltidsdik-
ter och rim, sid. 432.
" Ådahl, Beskrifning öfrer Undenäs församling, sid. 43.

Jfr B. G. Carshult, Undenäsbygden genom tiderna, sid. 24,
och H. Lidman, Gudanatt, dagar och nämer i Tiveden, sid.
13 f.
e Ortnamnen i Skaraborgs län, ll:2, Vadsbo härad, av l.
Lundahl, sid. 16r. Vad siönamnet Undc(n) beträffar, iir det
besläktat med det isländska unr och det fornhögryska
tndia, som Zir liktydigt med aåg ellet bölja. Namnet Un-
de(n) har alltså varit föremål for en förskjutning av sin
betydelse, i det att betydelsen zlg övergått till betydelsen
sjö eller rattendrag. Det lir att miirka, att även ordet råg
uppträder som siönamn (se Hellquist, Studier öfrer sven-
ska siönamn, sid. 6zz).
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Allt talar diiremot för att bygdetraditionen dr pitl.it-
Lig, när den gör gällande att ärkebiskop Unne mis-
sionerat i Undenäs. Utan wivel går traditionen till-
baka tiil medeitiden, även om den biivit upptecknad
så sent som på rToo-talet. Säkert liqger den till
grund för namnet Unnes förekomsr i den västgötska
biskopslängden både i biskopskrönikan från rzoo-
talet och i biskop Brynoif Gerlakssons poetiska bis-
kopskrönika från slutet av r4oo-talet. Med ledning
av bygdesägnen har de bäda krönikeförfattarnavä-
gat nämna lJnne som biskop i Västergörland.

Efter ärkebiskop Unnes korwariga besök följer
för Västergötlands vidkommande en hednisk period
på nästan ett århundrade. Man vägar ändä antaga, att
Unne hos sina ämbersbröder i Bremen hade väckt
intresset för Västergötland. Den heiige Sigfrid, som i
början av rooo-talet igängsatte etr nyrr och vida
mera effektivt kristningsverk hos västgötarna, aktu-
aliserade detta intresse hos ärkebiskoparna av
Hamburg-Bremen. När Olov Skötkonung, omvänd
och döpt av Sigfrid, materiellt sett sörjt för upprät-
tandet av en biskopsstol i Skara, konsekrerade Un-
wan, ärkebiskop ror )-ro29, för denna biskopsstol
Turgot, kanske på Sigfrids initiativ. Efter Turgors
död omkring är roSo var, såvitt man kan bedöma,
Skara biskopsstol vakant,r0 ända tills den kraftfulle
Adalbert, ärkebiskop ro45-ro72, för denna bis-
kopsstol bestiimde Ådalvard, till vilken iag äter-
kommer i ett följande kapitel.

II
Mest namnkunnig bland Västergötlands, ja bland
Sveriges, alla apostlar har en engelsman, den helige
Sigfrid, blivit. I senmedeltida svensk kyrklig litrera-
tur framstår han som Sveriges apostel framför andra.
I den uppräkning av vårt lands helgon, som ingår i
prologen till Erikskrönikan, skriven i börlan av
rtoo-talet, kallas han "Sigfridus aff lVexiö, som
cristnade Swirges land", medan S:t Ansgar, hans
föregängare,lyser med sin frånvaro. Även för den
heliga Birgitta stod den helige Sigfrid som den mesr
betydande bland Sveriges apostlar. "Den helige
ärkebiskop Sigfrid lämnade England och gjorde
Guds vilja i Sverige", hörde hon vid ett tillftille
Jungfru Matia säga (VIII:a6). Det är icke med
oräft, som man tillmätt S:t Sigfrid en sä sror be-
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tydelse. Den kanske vikrigaste och för framtiden
mest avgörande tilldragelsen i den svenska missio-
nens historia, nämligen det första svenska kunga-
dopet, har man S:r Sigfrid att acka för. Och av
källorna aft döma gav hans missionsverk ett var-
aktigare resultat än någon annan svensk apostels.

Den helige Sigfrid är knuten dels till Västergör-
land, dels till Värend. I Husaby i Västergötland har
han förrättat det nyssnämnda kungadoper, urom
Husaby leder tre andra västgötska kyrkor sina anor
tillbaka till honom, och fyra offerkällor i landskapet
har blivit utpekade som plarsen för hans dopverk-
samhet. Men av allt att döma har han ägnat den
senare delen av sin livsgärning åt Värend och slutat
sina dagar där.

I sin krönika över Hamburg-Bremens ärkebisko-
par uppräknar Adam på ert srälle de fyra biskopar,
vilka Olov Haraldsson - Olov den helige - medfört
från England till Norge och vilka sedan på den nor-
ske helgonkonungens befallning förkunnat den
kristna tron även i Götaland och Svealand.ll Som
den förste av dessa nämnes Sigafrid. När Skara-
biskopen Turgot omkring är roSo begrovs i Bre-
men, var biskop Sigafrid frär. Sverige närvarande;
därefter återvände han till sitt missionsfålt. 12

Ehuru sfälv engelsman, sände han Osmund, vilken
Längre fram blev konung Emund gamles hovkap-
lan, till skolan i Bremen för att ddr utbildas till
präst.l3 Slutligen nämner Adam vid en samman-
fattande redogörelse för de första missionärerna
i Norge den Sigfridus, vilken predikat både för
svenskar och norrmän och vilken levat in i,författa-
rens egen tid: "Sigfridus qui et Suedos et Nortman-
nos iuxta predicauit, isque durauit usque ad nosram
etatem.14 Av denna uppgift att döma bör Sigfrid ha
ievat åtminstone inemot r o5o-talet.

Enligt Adam av Bremen, vars uppgifter förtiänar
tilltro, har den helige Sigfrid fårdats från sitt hem-

r0 Gotskalk, som efter Turgots död konsekrerats till biskop
av Skara, tog enligt Adam aldrig sitt biskopssäte i besitt-
ning. Gesta, liber IV, cap. XXIII.I Gesta, liber II, cap. LVII. De fyrabiskoparnaär Sigafrid,
Grimkil, Rudolf och Bernhard. Om Grimkil se H. Molan-
der, Sankt Olav i Misterhult?, i: Linköpings stiftsbok r 97o.12 Gesta, liber II, cap. LXIV.
13 Gesta, liber III, cap. XV.
la Gesta, liber IV, cap. XXXIV.



land England till Norge och från Norge vidare till
Sverige. Gunnlaug Leifsson, munk i benediktinklos-
rrer Tingsöre på Island, död rzr8 eller rzr9, vars
på latin avfattade saga om OIov Tryggvesson endast
är bevarad i form av översatta citat, nämner sarnma

etapper i Sigfrids verksamhet: England, Norge, Sve-

rige.ls Om Sigfrids verksamhet i Sverige har han
något mera 

^tt 
förtålja'. Sigurd (som han kallas i de

översatta citaten med en västnordisk form av nam-
net) döper sveakonungen Olov Eriksson och den-
nes hovfolk. I Sigtuna håller han en predikan om
några kristna präster, vilka nyligen lidit martyr-
döden i Värend. På sin ålderdom begiver han sig

till Värend, verkar där någon tid och slutar där
sina dagar.

Den krönika över biskoparna i Västergötland,
som i mitten av r zoo-talet författades av en präst vid
Skara domkyrka och senare fogades till Äldre Väst-
götalagen, ir nägot utförligare än Adam av Bremen
och Gunnlaug, men den överensstämmer med dessa

båda, såtillvida som den uppger England som Sig-

frids fädernesland, uppger att han omvänt och döpt
sveakonungen Olov och anger Värend som det sista i
ordningen av Sigfrids verksamhetsfålt i Sverige.
Som Sigfrids svenska verksamhetsfåk fr)re aokom-
sten till Värend uppger krönikan Västergötland.
Sigfrid säges vara den förste biskop som fört kris-
tendomen till Västergötland. Han invigde tre väst-

götska kyrkogårdar, säges det: en i Friggeråker, en
annan i Gerum (:Ostra Gerum), en tredie i Agne-
stad. Sedan begav han sig till Värend, införde
kristendomen även där och avled i Växjö. "Sigh-
fridhcer war fyrsti byskupaer som haer com cristnu a,

han ffor aff Aenglandi oc hingaet oc maerhtti haer
thre kyrkyustaedhi oc wighthi thre kyrkyugardh-
thae, en aer i Friggtaerone, annaer i Gyrem, thri-
dhiaer i Agnistadhum, oc for sidhthaen i Waerandh

oc com thaer cristnu a, oc liff sit at raettum dö-
dhae oc i $Taexyo hwilaes ben hans, aen haelhir
aenglaer toko widh sial hans oc fördhtho til para-

dis, oc aer thaen sael, aer slikae arwodhis lön skal
vp takae sum han tok.'ro
I den vid samma tid (mitten av rzoo-talet), pä

samma ort (Skara) och troligen av samme man förfat-
tade kungakrönikan talas det om Sigfrids samband
med Olov Skötkonung (hos Gunnlaug kallad Olov
Eriksson). Denne uppges ha varit Sveriges förste

Perspektiu

kristne konung, ha blivit döpt i Birgittas källa vid
Husaby i Västergötland av biskop Sigfrid och ha
donerat eller "skötto Husaby kungsgård till en ny-
upprättad biskopsstol och därav ha fått sitt rillnamn
Skötkonung. Olawaer Skotkonongaer war fyrsti
konungaer som cristin war i Sweriki, han war döp-
taer i kyaeldu therrae widh Hosaeby liggaer oc
heter Byrghittae, af Sighfridh biscupp, oc han skötte
thaghaer allaen byn till staffs oc stols.17

De uppgifter, med vilka den västgötska biskops-
krönikan och den västgötska ktngakrönikan kom-
pletterar Adam och Gunnlaug - att det var i Husaby
som biskop Sigfrid döpte konung Olov, att konung
Olov donerat Husaby kungsgård till den västgötska
biskopsstoien och att biskop Sigfrid invigt kyrko-
gårdarna i Friggeråker, Östra Gerum och Agnestad -
kan vissedigen inte verifieras med hjälp av andra
källor. De torde ändå vara sanningsenliga. Vad
kungakrönikan har att säga om Olov Skötkonung
passar utmärkt väl in i den bild, som samtida källor
ger av samme monark. De talar alla om hans ivriga
kristna nit och om hans bundenhet vid Västergöt-
land. Rex christianissimus kallas han av Adam.rs
Enligt samme Adam har konung Olov, for att stödja
den unga kristna kyrkan, sörjt för att en biskopsstol
blev upprättad i Skara i Västergötland.le

Vi har heller intet skäl att bewivla de uppgifter
som de båda krönikornaLämnar om Sigfrid. Redan
Gunnlaug uppger ju, att det var Sigfrid som döpte
konung Olov, och vi kan vara övertygade om att sam-
arbetet mellan dessa båda inte upphört i och med
den senares konversion. Det är ofrånkomligt, att
biskop Sigfrid, som enligt Adam av Bremen missio-
nerat i Götaland under konung Olovs regering
och som enligt Gunnlaug omvänt och döpt denne
konung, upprätthållit kontakten med honom.
Missionärerna måste ha satt sig i förbindelse med
mäktiga, inflytelserika män, och vem skulle ha kun-
nat stödja missionären Sigfrids sak bättre än den
kristendomsvänlige Olov? Man fastställer, att
konung Olov och biskop Sigfrid vid samma tid uppe-

15 Se Schmid, Den helige Sigfrid, sid. 3 r ff.
16 \(estgötalagen, utg. af H. S. Colliin och C. J. Schlyter,
sid. 3o4 f.
r7 lVestgöta-lagen, sid. 298.
18 Gesta, liber II, cap. XXXVIIII et LVIII.
'e Gesta, liber II, cap. LVII.
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hållit sig i Västergötland, att konung Olov där fätt
en biskopsstol till stånd, att han fätt sitt tillnamn
Skötkonung av sin donation (eller "skötning", som
det på den tiden hette) till biskopsstolen och att
detta tillnamn givetvis icke uppfunnits av kunga-
krönikans förfavare utan övertagits från den levan-
de folktraditionen. Vidare konstaterar man, att gär^

den Husaby, innan den kom i Kyrkans ägo, måste
ha tillhört konungen, alldenstund hus(a)by är den
vedertagna medeltida beteckningen för en kungs-
gård, men att konungen senare donerat eller skött"
den till biskopsstolen, som bevisligen ägde den till
medeltidens slut. Det förefaller alltså, som om
kungakrönikan talade sanning, när den uppger, att
konung Olov där blivit döpt och att han därefter
donerat gården till en nyupprättad biskopsstol. Om
konung Oiov blivit omvänd och döpt av en rysh
missionär, så hade väl Adam av Bremen inte för-
summat ått nämna detta. Man måste utan tvekan
utpeka den engelske biskop Sigfrid som dopför-
rdttare. Vad Birgitta-kiilan angär, torde den vara
uppkallad efter S:t Brigida eller Bridget, Irlands
skyddspatronessa, som var känd även hos oss. Det
engelska helgon-namnet talr, även det, för en
engelsk mission på orten.

Vad de västgötska orterna Husaby, Friggeråker,
Agnesrad och Östra Gerum bet|ffar, så ger de ar-
keologiska vittnesbörden vid handen, att de alla hör
rill de ddigast kristnade i vårt land. Tornet till Hu-
saby kyrka, ursprungligen ert fristående försvars-
torn, härstammar från rooo-talet, likaså de roman-
ska gravmonument utanför kyrkan, i vilka en (låt
vara osäker) ttadition velat se Olov Skötkonungs
och hans familjs sista vilostad. De kyrkor, som har
blivit uppförda i Friggeråker, Östra Gerum och Ag-
nestad, har väl varit träkyrkor. Av de stenkyrkor,
som under r roo-talet uppfördes på de tre plarser-

na, är Östra Gerums den enda bevarade. Frigger-
åkers kyrka blev pietetslöst nedriven år r 87 r; i vår
tid har en ny helgedom blivit rest på platsen. Av
Agnestads kyrka, som ödelades redan under refor-
mationstiden, återstår ban en cirkelrund grund-
mur till någon meters höjd och en ännu lägre efter
det likaledes runda koret - den har alltså varit en
rundkyrka. När arkeologerna undersökt kyrkplat-
sen, haf, de funnit ett par gravkistor. Dessa blev,
det ser man tydligt, avskurna på mitten, då grun-
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den till en stenkyrka lades på r roo-talet. De måste
följaktligen vara äldre än själva kyrkan. Att de
utgör minnen från den helige Sigfrids kyrkogård
råder det inret tvivel om.

Nära Husaby kyrka finns det två heliga källor,
sedan gammalt kallade S:ta Birgittas och S:r Sigfrids
källor. Man har länge frägat sig, i vilken av de båda
det berömda kungadopet ägt rum. Kungakrönikan
frän rzoo-talet talar ju tydligt för Birgitta-källan.
Emellertid har man t nyare rid vid Sigfrids-källan
uppställt en minnestavla, enligt vars inskrift kunga-
dopet skulle ha skett därstädes. Ännu tre Sigfrids-
källor finns det i Västergötland: i Senäte på Kål-
landsö, i Doterboflo nära Varnhem samt i Utvängs-
torp söder om Falköping. Det berättas, att S:t Sigfrid
under sina vandringar förrättat dop i dessa källor. En
sen och osäker lokalsägen förknippar Sigfrids gär-
ning även med Örgryte (numera inkorporerat med
Göteborg). Då Sigfrid uppehöll sig i Göta älvs flod-
dal, skall han ha predikat i Örgryte. Några gator och
ett torg i närheten har uppkallats efter S:t Sigfrid och
hans kunglige konvertit: Sankt Sigfridsgatan, Sankt
Sigfrids plan och Olov Skötkonungsgaran.

När Sigfrid blivit helgonförklarad (troligen av
ärkebiskopen av Uppsala), började man som hans
årliga minnesdagfira den r I februari, den dag som
ansägs vara hans dödsdag. För Sigfridsmässodagen
diktades på rzoo-talet ett särskilt officium med däri
ingående legend. Beträffande S:t Sigfrids f^rd frän
England till Sverige och ordningsföliden mellan
hans olika svenska verksamhetslålt innehåller
SigfridsJegenden några från de äldre källorna
(Adam, Gunnlaug, de båda västgötska krönikorna)
attihande uppgifter, till vilka jag återkommer. I den
form, vari Sigfrids-legenden uppträder i Breviarium
Scarense av är t498, lägges, som man kunnat vänta,
stor vikt vid helgonbiskopens verksamhet i Väster-
götland. Författaren bygger tydligen på biskopskrö-
nikan och kungakrönikan från rzoo-talet, när han
skriver: "Glad begav sig Sigfrid till konungen, vilken
han träffade i Västergötland, på den gård som heter
Husby. Konungen gladde sig över hans ankomst och
mottog honom med stor hedersbetygelse. Guds-
mannen predikade nu frälsningens ord för folket,
konungen blev troende, och i en liten källa vid
kungsgärden därstädes mottog han jämte hela sitt
hov dopets sakrament. Renad i det frälsande badet



understödde den store konungen på ett storartat sätt
den kristna tron och skänkte till kyrkan hela gården
Husaby till evärdlig egendom.20

I Codex Bildsteniaous' krönika från början av
r4oo-talet2l och i Breviarium Lincopense av år
t49322 är Sigfrids-legenden försedd med ett intres-
sant tillägg. Olov Skötkonung gifter bort sin dotter
Astrid med konung Olov Haraldsson av Norge, säges

det där. Senare är det drottning Astrid, som förmår
sin gemål att sända biskop Sigfrid, som vistas vid
deras hov, till Sverige för att predika kristendomen i
hennes hemland och om möjligt döpa hennes fader.
Att sveakonungen Olov var svärfader till Norges
helgonkonung är iu historiskt riktigt, och det ligger
ingenting osannolikt i att drottning Astrid medver-
kat till biskop Sigfrids färd från Norge till Sverige.

Vad man med säkerhet kan påstå om biskop Sig-
frids verksamhet är alltså följande. Han var, såsom
källorna samstämmigt uppger, engelsman. I konung
Olov Haraldssons sällskap begav han sig från sitr
engelska hemland dll Norge (detta enligt Adam och
Gunnlaug). På uppdrag av samme konung Olov, som
härvidlag kanske påverkats av sin svenskföddagemål
Astrid, fortsatte han sin ård till Sverige (fortfarande
enligt Ädam och Gunnlaug). Han uppsökte svea-
konungen Olov, drottning Astrids fader, och om-
vände, såsom Gunnlaug och de västg<itska kröni-
korna uppger, denne till kristendomen. Enligt krö-
nikorna skedde detta i Västergötland. Olov Sköt-
konung sörjde genom betydande donationer för att
en biskopsstol blev upprättad i Skara i Västergöt-
land, såsom Adam av Bremen meddelar och de
västgötska krönikorna bekräftar. Krönikorna talar
om Sigfrids ivriga missionsverksamhet i Västergöt-
land. Samtidigt synes Sigfrid ha visat sig loial mot
ärkebiskopsstolen i Bremen, som ju innehade pri-
matet över de nordiska kyrkorna. Olov Skötkonung
bad ärkebiskop Unwan i Bremen att konsekrera
Turgot för den nyupprättade biskopsstolen i Skara,
upplyser Adam.23 Detta har tydligen skett i
samförstånd med biskop Sigfrid, kanske på hans
rekommendation. Vid Turgots begravning i Bre-
men var Sigfrid närvarande, och till katedralskolan
i Bremen sände han den unge Osmund för att där
utbildas till präst.

Enligt Adam av Bremen blev även Olov Sköt-
konungs gemål och båda söner omvända till kris-

Perspektit

tendomen och döpta.2a Det framgår icke, om
detta dop förrättades av biskop Sigfrid eller av
hans efterträdare i Västergötland, biskop Turgot.

III
Det äldsta inventariet i Skara domkyrka är en liten
natwardskalk av försilvrat renn, med inskriften
Ada/u,ardus peccatlr. Föremålet kan icke ha använts
vid gudst jänsten - därtill är det alltför miniatyrmäs-
sigt. I stället är det en s. k. gravkalk, dvs. man har
låtit den fölia Adalvard i graven, för att på så sätt
utmärka hans prästerliga stånd. Ordet opeccator har
uppenbarligen tillfogats enligt hans egen önskan -
så ville han visa sin ödmjukhet och ovärdighet.
Eftersom namnet Adalvard var ovanligt i Sverige,
har man rätt att afitaga, att det rör sig om en viss

Adalvard, om vilken man med absolut säkerhet aet,

att han verkat såsom präst vid Skara domkyrka, näm-
ligen biskop Adalvard på rooo-talet.

Adalvards-kalken utgör ett minne från slutstadiet
i Västergötlands missionshistoria, eller rättare: från
det stadium, då den kristna kyrkans ställning i Väs-
tergötland konsoliderades. Den man, som kalken
årfölide i graven, var en av de sex biskopar, som blev
hitsända av Adalbert, ärkebiskop av Hamburg-
Bremen ro4r-ro72. Adalbert, vilken såsom ärke-
biskop av Hamburg-Bremen även var de skandina-
viska kyrkornas primas, nedlade alla sina krafter på
an slutföra nordbornas kristnande. Han glömde inte
bort Västergötland. Där hade biskopsstolen varit
vakant alltsedan Turgots död omkring är ro3o, vil-
ket dock inte innebär att kristningsverket förden-
skull helt avstannat. När ärkebiskopen, säsom Adam
berättar, sände sex biskopar till Sverige, var en av
dessa bestämd för Västergötland.2s Det var denne
Adalvard, som på grav-kalken kallar sig Ädalvard
syndaren och av Adam av Bremen kallas Adalwardus
senior.

Om Ädalvard berättar Adam, att han först var

20 Script. rer. suec. II: i, sid. )72. Lundån, Den helige
S_igfrid, Credo 1957, sid. t11.
2r Script. rer. suec. II:, sid. 364. Ett fornsvenskt legenda-
rium, bd z (=Samlingar utg. av Svenska fornskriftsällska-
pet VII: z), sid. 839.
22 Se Script. rer. suec. II: r, sid. 373.
23 Gesta, liber II, cap. LVIIL
2a Gesta, liber II, cap. LVIIII.
2s Gesta, liber III, cap. LXXVIL

245



Perspektia

kanik, dvs. medlem av domkapitlet, i Bremen, men
efterhand dekan, dvs. förman för de andra kaniker-
na.26 Till sist blev han vigd till biskop över Väster-
götland och Östergötland, Gothorum episcopus.2T
Hans residens måste ha varit Skara, det enda kända
götiska biskopssätet vid denna tid. Västergötland var

ännu icke fullständigt kristnat, men biskop Adalvard
säges ha vunnit mänga hedningar för kristendomen.
Han utsträckte sitt verksamhetsät till Värmland,
meddelar Ädam.2 8 Värmland kom iu senare att höra
rill Skara stift, och det förefaller, som om denna
Värmlands kyrkliga samhörighet med landet söder
om Vänern hade grundlagts redan på biskop Adal-
vards tid. Adam uppger, att han var känd för sin
undergörarmakt och exempelvis kunde framkalla
regn efter en svår torkeperiod. Enligt Adam skall
konung Emund gamle, OIov Skötkonungs oäkte
son, ha betraktat biskop Adalvard och hans medbrö-
der inom den svenska hierarkin med ovilja, medan
konung Stenkil, Emunds svärson och efterträdare,
som kom på tronen omkring ro6o, understödde
dem.'e Adams bild av den kristendomsvänlige
konung Stenkil överensstämmer med vad man
kunnat vänta av den för kristendomen sä nit-
älskande Stenkilska dynastiens stamfader.

Biskop Adalvards rykte trängde ut över Sveriges
gränser. I Norge låg en sjörövare begraven, vilken i
sin livstid hade blivit bannlyst för sina illgärningars
skull och sedan vilat i graven siuttio år utan att
förmultna. Den norske konungen Harald Hårdräde
sände bud på biskop Adalvard, vilken genast reste
till Norge och löste den döde från bannet, varefter
kroppen omedelbart blev stoft.30

Adam berättar vidare, att biskop Adalvard stan-
nade kvar i Västergötland tiii sin död och att han pä

sin dödsbädd fick besök av sin namne, biskop Adal-
vard den yngre från Sigtuna, vilken också jordfåste
honom.31 Hans död torde ha inträffat omkring år
to64.

Något mer än detta har Adam av Bremen inte att
berätta om biskop Adalvard. I den på rzoo-talet
skrivna prosa-krönikan över Skara biskopar nämnes

han som den sjätte biskopen i Skara och säges ha

grundlagt S:ta Maria kyrka, "thaer liggaer han i Guz
fridhi oc haelghrae manno.32 Orden antyder, att
en helgonkult ägnats biskop Adalvard. Änttu mera

bestämd på den punkten är biskop Brynolf III

246

Gerlaksson i sin vid r4oo-talets slut diktade rim-
krönika över Skara biskopar. Där säges biskop
Ädalvard (eller Hallvard, som skalden kallar ho-
nom för att ge honom ett mera nordiskt klingande
namn) ha påbörjat bygganclet av Skara domkyrka
(Vår Frus mönster, dvs. den ät Yär Fru helgade
katedralen), blivit begraven där och ha vördats
som helgon efter sin död:

han lagde försth grwnual vndher \Warfru möns-
ther

han bleff dödh oc ligger i Scara

oc segs fwikomeiigh hellegher wara':ttl

Båda krönikeförfattarna har förväxlat de wä sam-
tida biskoparna med samma namn. Adam av Bremen
kallar biskopen i Skara för Adalwardus senior, men
biskopen i Sigtuna kallar han Adalwardus iunior,
eftersom han efter den förres död usurperade bis-
kopsstolen i Skara, vilket väckte ärkebiskop Ädal-
berts missnöje, så att han kallade hem honom till
Bremen.3a Krönikeförfattaren från r zoo-talet kal-
lar i stället usurpatorn för Adalwardhaer gambli och
den i Skara begravde, såsom helgon vördade för
Adalwardhaer vngi. Brynolf Gerlaksson kallar usur-
patorn för Halwardh gamble och den som helgon
vördade för Halwardh vnge.

I likhet med ärkebiskop Unne och ärkebiskop
Sigfrid har alltså biskop Adalvard blivit ihågkommen
i Västergötland. Liksom S:t Sigfrid gör sig Adal-
wardus peccator, såsom han kallar sig pä grav-
kalken, påmint ännu i dag.

IV
SigfridsJegenden, som lägger huvudvikten vid är-
kebiskop Sigfrids missionsverksamhet i Värend,
meddelar delvis andra uppgifter om helgonbiskopen
än dem, som mött oss i de äldre källorna - Adam av

26 Gesta, liber III, cap. XV.
27 Gesta,liber IV, ."1t. xXitl.
28 Gesta, liber III, cap. XVl.
2e Gesta, liber III, cap. XV.
30 Gesta, liber II, cap. XXXIII, schol. 67.
3r Gesta, schol. 136.
32 Script. rer. suec. III: z, sid. r r3.
33 Script. rer. suec. III: z, sid. r r6. Svenska medeltidsdik-
ter och rim, sid. 433.
3a Gesta, schol. r36.



Bremen, Gunnlaug Leifsson och de båda västgötska
krönikorna. Det är därför lämpligr att till de re
kapitlen om Västergötlands kristnande foga ett
fjärde kapitet om S:t Sigfrid och martyrerna i Viixiö
för att få tillfälle att utreda vad dessa awikelser torde
bero på.

Det viktigaste dokumentet om Vårends krist-
nande är legenden om den helige Sigfrid. Den har
troligen utformats i Växjö under förra hälften av
rzoo-talet. Den återfinnes tidigast i handskrivna
breviarier från århundradets mir.35 I fullstän-
digt skick är den bevarad dels i den handskrift
som kallas Codex Laurentii Odonis efter sin forne
ägare, domprosten Lars Oddesson i Linköping, och
som numera utgör A r8z i Sächsische Iandes-
bibliothek i Dresden,s6 dels i en avskrift ur ett
numera förlorat breviarium från Växjö stift, pub-
licerad av Erik Benzelius d. y. i hans dokumentsam-
ling Monumenta historica vetera ecclesiae sveo-
gothicae r7o9 och därifrån avtryckt i tredle ban-
det av Scriptores rerum suecicarum. Den blev
tidigt översatt till svenska,3T och den är även till-
gänglig i en modern svensk översättning.38

Enligt legenden anhåller konung OIov av Sverige
hos sin vän, konung Mildred3E'av England, om en
kristen predikant, eftersom han, ehuru själv hed-
ning, önskar bl.i underrättad om den kristna läran.
Den engelske konungen sammankallar då sina hög-
sta kyrkliga ämbetsmän till ett stort koncilium, på

vilket han förelägger dem sveakonungens önskan.
Alla ryggar tillbaka inför det svåra och farliga upp-
draget, lurom S i gfri d, ä r ke b * Aop a t' Y o rk, som genast
erbjuder sig att fara till Sverige och där förkunna
kristendomen, oberoende av de faror som detta in-
nebär. Sigfrid far åstad i sällskap med sina tre sysrer-
söner, Unaman, Sunaman och Vinaman, vilka tillhör
kluniacensorden och av vilka den förste är präst, den
andre diakon och den tredje subdiakon. (Det är att
observera, att narnnen inte är nägra uppdiktade fan-
tasinamn utan verkliga anglosaxiska personnamn,
lätt försvenskade.) Under resan gör de ett uppehåll i
Danmark, där de blir välvilligt morragna av Sven,
danskarnas konung (härmed menas väl Sven Estrid-
sen, Knut den heliges fader). Sedan fortsätter de
resan och anländer till den sydligaste delen av Sve-
rige, Värend, vars naturskönhet utmålas av legend-
fö rfattare n med lokalpariorisk s tolrher.
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En ängel anvisar för Sigfrid den plats, där han bör
bygga en kyrka, fortsätter legenden. Det blir platsen
för Växjö blivande domkyrka. Sigfrid predikar
framgångsrikt kristendomen för folket i Värend
men fortsätter sedan sin färd till konung Olov, som
han undervisar i kristendomen och döper. Missions-
verket i Värend fortsättes av Unaman, Sunaman
och Vinaman. Dessa faller emellertid offer för hed-
ningarnas hämndlystnad. Om natten går några hed-
ningar in i deras tält och hugger huvudena av dem.
Mördarna nöjer sig inte med att halshugga de tre
missionärerna utan ldgger de avhuggna huvudena i
ett kar; vid karet binder de en tung sten, och därefter
sänker de alltsammans i Växjö-sjön. Kropparna slä-
par de till ödemarken och kastar en hög stenar över
dem. Emellertid skiner om natten en hög ljuspelare
över kropparna, varför mördarna måste föra bort
dem och begrava dem på eft annat ställe, där de
>genom Guds lönnliga dom och som sffaff för all-
mogens synd ligga förborgade och okända ännu i
dag,.3e Ärkebiskop Sigfrid, som blivit underrättad
om illdådet, återvänder till Växjö för att förestå den
övergivna kristna församlingen. Oavbrutet beder
han till Gud att få veta var hans systersöners lik blivit
av. Flans bön blir hörd. En natt ft han nämligen se
tre klara ljus sväva över Växjö-slön. När han vadar
ut i vattnet för att se vad ljusen har att betyda, hittar
han karet med Unamans, Sunamans och Vinamans
huvuden uti. Karet hade inte sjunkit, trors att en
tung sten blivit fastbunden därvid utan hade hållit sig
flytande, och nu kan Sigfrid föra det i land. Sina
systersöners huvuden införlivar han med relikerna i
Växjö domkyrka. - Sedan gör han missionsresor
vida omkring i Sverige men återvänder på ålderns
dagar till Viixjö och slutar där sitt långa och verk-
samma liv.

3s Alf Önnerfors, Die Hauptfassungen des Sigfridoffizi-
ums (=Skrifter utg. av Vetenskaps-societeten i Kund :g),
sid. 56 ff.
36 En fotostat-kopia är tillgänglig på Kungliga biblioteket.
37 Script. rer. suec. II: r, sid. 547 ff. Ett fortsvenskt legen-
darium, bd z (:5attr1;tr"ar utg. av Svenska fornskriftsäll-
skapet VII: z), sid. 839 ff.
36 T. Lund6n, Den helige Sigfrid, Credo r957, sid. ro9 ff.
36' L,ås: Ethelred. Under konung Ethelred II:s regering
hade Sverige livliga handelsförbindelser med England.
Se: Helge Ljungberg, Ansgar och Biörkö, sid. 99. 

-
s Lunddn, Den helige Sigfrid, sid. r z r.
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Enligt den version av legenden, som förekommer
i Codex Laurentii Odonis, kallas Unamans, Suna-
mans och Vinamans mördare endast satellites diabo-
li, djävulens drabanter. Men i den nyssnämnda av-
skriften ur Växiö-breviariet är de namngivna: de
kallas nämligen satellitu Gröpa, Gröpes hantlang-
are. Man är benägen att tolka namnets förekomst så

som Toni Schmid gjort det.a0 Folkfantasien har känt
ett behov att veta namnet på brottslingen. Liksom
man kände namnet på S:t Henriks mördare (Lalli)
och på S:t Eskils baneman (Spåbodde), så har man
döpt Unamans, Sunamans och Vinamans mördare
till Gröpe. Detta är inte mördarens enda namn. På

en kalkmålning i Vendels kyrka i Uppland (tillkom-
men på r4oo-talet och alltså ungefiårligen samtida
med Växjö-breviariet) kallas brottslingen, där han
ligger under S:t Sigfrids fötter, för Gunnar. Messe-
nius kombinerar de båda narnnen till ett person-
namn oclr ett attribut och kallar mannen för
Gunnar Gröpe.a1

I Breviarium Roschildense av är t5r9, vari
Sigfrids-officiet med förkortad legend ingå,r, säges
Östrabo nära Viixjö vara den plats i Värend, dir
Sigfrid och hans tre följeslagare först anlände.
Samma uppgift återfinnes i avskriften ur det förlo-
rade Växjö-breviariet.

Det faller i ögonen, att SigfridsJegenden på ett
markant sätt awiker från de uppgifter, som Adam av
Bremen, Gunnlaug Leifsson, den västgötska biskops-
krönikan och den västgötska kungakrönikan har att
meddela om Sigfrid. Enligt dessa urkunder kommer
ju Sigfrid från England tillNorge och från Norge till
Sverige, varvid de båda västgötska krönikorna preci-
serar: från Norge till Västergörland, och rill sist från
Västergötland till Värend. Sigfrids-legenden låter
däremot Sigfrid v?ilia D anmark såsom mellanstation
på sin Sverigefård. Anländ till Sverige verkar han till
atr hdrja med i Viirend, därefter i Västergötland och
på sin å,lderdom ånyo i Värend. Mot denna Sigfrids-
legendens uppgift står de äldre källornas samstäm-
miga vittnesbörd. Legenden torde alltså misstaga sig
vad Sigfrids resa beträffar. Misstager har av Toni
Schmid förklarats på följande sätt.a2 De tre marry-
rerna i Viixjö är utan wivel historiska personer. Men
de har icke varit S:t Sigfrids släktingar och har icke
heller kommit till Värend i hans sällskap. De har
v arit hans fi re gå n ga re, icke föl j eslagare. Hos Gunn-
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laug Leifsson, en av de äldsta sagesmännen, är de
omtalade. Enligt Gunnlaug får Sigfrid höra talas om
deras martyrdöd i Viixiö och begiver sig efteråt till
denna ort, där han tydligen aldrig förut satt sin fot.
Martyrerna har varit hans landsmän, och legend-
bildningen har preciserat detta landsmanskap till
släAtskap, liksom Eskils-legenden gjort den engelsk-
födde biskop Eskil till den likaledes engelskfödde
ärkebiskop Sigfrids frände. Den historiska kärnan i
SigfridsJegenden torde inskränka sig till att några
engelska missionärer via Danmark kommit till syd-
liga Sverige, predikat kristendomen och lidit mar-
tyrdöden där samt att ärkebiskop Sigfrid, deras
landsman, efteråt besökt samma trakt, fortsatt det
avbrutna kristningsverket och lagt grunden till
Växjö domkyrka.

Den i Värend utformade SigfridsJegenden ger
vid handen, att de ffe martyrerna LJnaman, Sunaman
och Vinaman i högre grad än Sigfrid och udigare än
denne blivit föremål för Värends-bornas folkliga
helgonkult. Kring deras martyrium grupperar sig en
mängd sällsamma mirakelmotiv, och intet av dessa är
okänt i samtida hagiogr^fi. Två gånger röjer lius-
fenomenen de dräpta männens kvarlevor: först sy-
nes en ljuskolonn över kropparna i vildmarken, och
senare svävar tre ljuslågor över huvudena i det fly-
tande karet. Ett ljusmirakel uppenbarar ofta en död
persons helighet. I nordiska legender berättas mi-
raklet om S:ta Sunniva, S:ta Margareta av Roskilde,
S:t Thoger av Vestervig, S:t Magnus Orknöiarl, S:t
Olov konung och S:t Elov av Borgholm, ja till och
med om S:ta Katarina av Vadstena. Det är också ett
bevis på helighet, når en kropp, fastbunden vid en
sten, icke sjunker utan håller sig flytande. Den he-
lige Hallvard, nedskjuten med pilar i sin båt på

ao Schmid, Den helige Sigfrid, sid. r rz.
al Messenius, Scondia illustra, Tomus IX, cap. XXIV.
Såsom Messenius återberättar händelsen, blir den lik det
som Henrikslegenden berättar om mordet på den helige
biskop Henrik, Finlands apostel. S:t Henrik skulle ha ålagt
en dråpare kyrklig botgöring, men retad över srraffet över-
föll och dräpte denna dråpare helgonbiskopen. Enligt Mes-
senius blir Gunnar Gröpe och hans vänner uppbragra över
den kyrkliga botgöring, som LJnaman, Sunaman och Vi-
naman ålagt en äktenskapsbryterska, och dessutom upp-
tända av begär efter det vackra och dyrbara kyrksilvret. Det
var fördenskull som de begick mordet, menar han.
a2 Schmid, Den heiige Sigfrid, sid. 94 ff.



Drammensflorden, flöt som död omkring i fjorden
med en kvarnsten om halsen, och barnahelgonen
Arilds, Toras och Helenas lik flyter in till Arildsläge,
Torekov och Tisvilde på stenar. - När det berättas
att mördarna kastade en hög stenar över liken för att
om möjligt undgå upptäckt, så frågar man sig, om
inte legendförfattaren här omtolkat eller missför-
stått ett urgammalt folkligr bruk: ffirkastet. Sten-
eller kvistkastningsceremonien har sedan urminnes
tid varit ett vanligt sätt att utmärka platsen för en
mordgärning. Vi har många sådana offerkast i vårt
land, och åtminstone /r.'l utmärker platser för helgons

marryrier: Kapellsten i Skog i Hälsingland (den
plats, där landskapets apostel, S:t Staffan, skall ha

lidit martyrdöden) och scenröset vid S:t Elovs källa
nära Borgholm på Öland.a3

Man Lågger märke till, att folkfantasien först och
främst har sysslat med de tre martyrerna och att det
inte berättas några sällsamma tilldragelser om S:t
Sigfrid siälv, vilket onekligen talar för att martyrerna
ursprungligen vördats som helgon utan samband
med biskopen. Dock kan man vara viss om att Växjö
verkligen varit platsen även för S:t Sigfrids verksam-
het och att han dött och blivit begraven där. Hans
minne höll sig levande i Växjö med omnejd. Dess
kyrka, som snart fick tar'g^v domkyrka, räknade S:t
Sigfrid som sin skyddspatron. Så giorde även staden

och stiftet. När konung Magnus Eriksson den r3
februari r 3 4z föilänade Växjö köpstadsrättigheter,
då skedde detta, enligt privilegiebrevet, "Gudi till
heders och Sancto Sigfrido".aa Till S:t Sigfrids och
hans följeslagares högtidsdag den r 5 februari knöt
rnan en marknad, Sigfridsmässo- eller Siffermässo-
marknaden.

Den Sigfrids-legend, för vars innehåll redogiorts
och vars historiska sanningshalt har prövats i det
föregående, har blivit avfattad för att ingå i ett
officium. Det äldsta Sigfrids-officiet, tillkommet på

r z oo-tale t oc h be ndmnt C e I e br e m a t ef te r inled nings-
ordet, är, frånsett wå hymner, helt och hållet på

prosa. Emellertid diktades i Växiö i slutet av r3oo-
talet ett fullständigt rimofficium för Sigfridsmässo-
dagen. Dikwerket brukar kaLlas Sanctu Sigfridas
efter inledningsorden. Däri ingår den gamla

SigfridsJegenden i något u*idgat skick. Dikwerket
är bevarat i Codex Laurentii Odonis samt (med för-
kortad legend) i breviarier från Åbo och Roskilde

Peupektil

stift.as Ur litterär synpunkt står det högt. I otte-
sångshymnen uppmanas allt folket i V?ixjö och Vä-
rend att fröjdas på S:t Sigfrids och hans fölieslagares
högtidsdag:

Laudes arque praeconia
Dulces promit \Taerendia,
Sancro Sigfrido conscia
Concentus ac aromata.

Ex cuius eloquentia
Irradiatur Suecia,
Tam nobilis praesentia
rJfexionensis ecclesia.

Med sång och spel och rökelse,
med böners rop och hymners pris
hembäta Värends frornma barn.
Sankt Sigfrid lov på festligt vis.

Med prästedig vältalighet
han gav det mörka Sverige ljus.
Som skyddspatron han bland oss bor,
och Viixjö-dömen är hans hus.

På ett skickligt sätt har skalden utnyttjat allt vad
legenden lärt honom om ärkebiskop Sigfrid och om
de tre martyrerna i Växiö. Så här skildras fJnamans,
Sunamans och Vinamans död:

Almi patris et insignis
Trucidanrur a malignis
Nepotes interea.
Qur>s illustrat Christus signis
Et coronis ornat dignis
In aula siderea.
Sic tormentis pro indignis
Dantur iustis et benignis
Praemia aetherea.

Helge fader Sigfrids fränder
mördas utav nidingshänder.
Med mirakler himlens Drott

a3 Se Lund6n, Den helige Sigfrid, sid. rz8 f, med littera-
turhänvisningar.
aa Dipl. suec. 3624.
a5 Se Lund6n, Den helige Sigfrid' sid. r3r. - Bäda
Sigfrids-officierna är utgivna av A. Onnerfors, Die Haupt-
fassungen des Sigfridoffiziums, sid. 64 ff.
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deras hjältedöd förskönar
och med kransar dem belönar
i sitt höga stiärneslott.
Var och en, som tappert stridit
och som oförskyllt har lidit,
sådan salig lön har fått.

Upptäckten av martyrernas huvuden i der flytande
tråget på V:ixjö-siön framställs som eft enasrå-
ende mirakel:

O stupendum spectaculum,
O praeclarum miraculum:
Cum grandi saxo vasculum
Natans ad Dei famulum.
Vexit nepotum capita
Diu sub undis abdita.
Et tria luminaria,
Divinitus micantia,
Monstrant sancrorum merira.

Ett sällsamt skådespel han såg,
ett härligr under han förnam:
en sten, fascbunden vid ett tråg,
till honom över böljan sam.
Och sina fränders huvu'n rre,
i tråget doida, fick han se.
Tre fagra ljus i natten glänst.
Från himmelen de kommit fram
att visa helgonens förtjänst.

I det nya Sigfrids-officiet framhäves, såsom man hör
det av citaten, de tre Växjö-marryrernas betydelse
lika starkt som biskop Sigfrids. De uppfattades så-
som helgon och var ihågkomna även i andra stift än
hemstiftet Växjö. När generalkonfessorn Nils Rag-

valdsson skildrar S:ta Katarinas av Vadstena skrin-
laggnrngär r489, uppräknar han till sist andra sven-
ska helgons planerade kanonisarioner: försr S. Sig-
fridi Söstersöner, Martyres, item helga Brynolph
Biscop i Skarom, h. Biscop Nicolaus af Linko-
punge . . .46

De konstnärer, som avbildade S:t Sigfrid i måleri
eller skulptur, har inte glömt bort de tre martyrerna,
vilka legenden gjort till hans systersöner. Helgon-
biskopen framställdes nämligen som en biskop i or-
nai, med ett tråg med tre avhuggna huvuden vid sin
sida. Så är fallet på altarskåpsmålningen i Högsby
kyrka i Småland, fresken i Götene kyrka i Västergöt-
land och skulpturerna från Orkesta, Möja, Vada
och Vaksala kyrkor i Uppland. Priser tages nog av en
frescomålning i Vendels kyrka i tJppland, där brotts-
lingen, Gunnar, ses ligga under helgonbiskopens
fötter, alldeles som mördaren talli ligger under S:t
Henriks fötter i de finska kyrkorna och S:t Eriks
baneman, den danske prinsen Magnus Henriksson,
ligger under dennes fötter på en och annan S:t Eriks-
bild.

Liksom i Västergörland finns det i Småland flera
källor, som bär S:t Sigfrids namn. Det är bl. a. käl-
lorna i Östrabo ndra Våxjö, i Alsheda, Vrigstad och
Femsjö. En sen lokaltradition gör gällande, att S:t
Sigfrid och hans medhjälpare på hitvägen från Dan-
mark landstigit i Södra Möre härad, där predikat
kristendomen och byggt kyrkor.aT

Tryggre Landdn

a6 Script. .rer. suec. lll: z, sid. 275.
n' J. M. Danielsson, Sigfridslegenden i Möre, i: Växiö
stifts hembygdskalender r94r.
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Zeichen des Glaubens. Studien zu'faufe und Firmung.
Balthasar Fischer zum 6o. Geburtstag. Hrsg. von
Hansjörg Auf der Maur und Bruno
Kleinheyer. Benziger Yerlag, Herder Yerlag,
r972.

I det Iiturgiska förnyelsearbere, som länge och med
olika accentueringar pågått såväl i olika protestan-
tiska samfund som i katolska kyrkan, är det mäs-
san, natwarden, som hittills fätt stå i förgrunden.
Det är av många skäl förståeligt. På senare tid har
emellertid också dopet - liksom hela den kristna
initiationen: dop, konfirmation, första kommu-
nion - pockat på sin särskilda uppmärksamhet.
Orsakerna till det ligger inte främst i att enskilda
teologer som Karl Barth öppnat en ny debatt om
barndopets teologiska berättigande. De akuta pro-
blemen kring dopet har snarast att göra med vad
man brukar kalla för "folkkyrkans kris". Tidnings-
notiser hos oss har ju slagit larm om "dopväg-
randeu präster. De har satt traditionell barndops-
praxis i fräga, inte därför att de blivit baptister
utan i medvetande om att dopet ändå också är ett
trons sakrament. oEfter en mer än tusenårig
törnrosasömn har inlemmandet i kyrkan åter blivit
ett problem av första ordningen. Det som den folk-
kyrkliga sociala miljön sedan senantiken och under
hela medeltiden ända fram till vårt århundrade be-
drivit som en självklarhet, det vill inte längre lyckas"
(z t9).

Det år bakgrunden till och huvudtemat i den fest-
skrift, som tillägnades Balthasar Fischer, liturgipro-
fessor i Trier, på hans 6o-å,rsdag. Festskrifter brukar
ju i allmänhet innehålla vetenskapliga specialstudier
i skilda ämnen, av intresse endast för ett åtal fack-
män. Men här är det fräga om något mer: om en
ganska väl sammanhåLllen tematisk festskrift, där bi-
dragsgivarna - ämneskollegeroch lärjungar - velat
belysa viktiga exegetiska, historiska, dogmatiska, li-
turgiska och pastorala aspekter av den kristna ini-
tiationen. Likartade tematiska festskrifter tillägna-
des liturgikern J. A. Jungmann på hans 6o-årsdag
tg+g (Die Messe in der Glaubensverkrindigung der
Kirche) och på hans 7o-årsdag rgjg (Paschatis

sollemnia).
Naturligtvis får ämnet vare sig en fullständig eller

en allsidig belysning, men tillsammans ger de olika

uppsatserna mycket nog att tänka över och leva
efter. Det gäller inte bara för präster i själavården
utan lika mycket för varje kristen, som vill begrunda
innebörden av sitt dop och söka förverkliga det. Här
behandlar exemeplvis \X/ilhelm Breuning Dopets
betydelse för inövningen i kristendome n(r55-17 z),
Joseph Andreas Jungmann skriver om Dopet som
vigning till eft nyft liv (197-zo6) och Emmanuel von
Severus om Dop och andligt liv (2.o7-zt). Men en
sådan aktuell och pastoral inriktning har i grunden
också de mera exegetiska och historiska kapitlen
genom själva det sätt på vilket frägorna ställts: Om-
vändelsen i Gamla Testamentet (r9-28), Dopläran i
Jakobs brev (6r-67) och Dop, dagligt dop och syn-
daförlåtelse enligt Augustinus (83-94).

Festskriften har så blivit en värdig hyllning till en
man, som själv i sitt författarskap förenar vetenskap-
lig noggrannhet med blick för pastorala väsentlighe-
ter. Men inte bara en bok för festföremålet utan för
vida kretsar av präster och lekmän.

Alf Härdelin

Hans [Jrs von Balthasar: Diel(/abrheitistrym-
phonisch. Aspekte des christlischen Pluralismus.

Johannes Verlag, Einsiedeln r972, 161 s.

"Symfoni betyder att klinga tillsammans. Det som är
olika ljuder i varrannar.,' Så ungefår inleder von
Balthasar denna mycket innehållsrika (ibland kanske
alltför detaljrika) bok. Det problem boken behand-
lar rör alltså pluralismen i dagens kyrka. Redan defi-
nitionen av ordet symfoni såger arr författaren be-
traktar denna pluralism som något positivt, en dll-
gång. Men han är också medveten om att "symfoni
inte på något sätt innebär spänningslös harmonio.
Stor musik är alltid dramatisk. Att finna den rätta
balansen mellan den rationalism som enbart gör
kyrkan till en institution och den liberalism som
upplöser hennes konturer blir då huvudproblemet. I
en första del ges en översikt. Rundgang durch den
theologischen pluralismus, vilken sedan komplette-
ras med en andra del, Zugabe von Beispielen. Om
den första delen ger en intressant - nära nog veten-
skaplig - översikt kan den senare betraktas som en
andakts- och uppbyggelsebok.

Birgitta Vinbäck
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T. A. Burkill, Nett Light on the Earliest Gospel.
Seven Markan Studies. Cornell Univ. Press, Ithaca,
London r972, ! j.2o r.et. 27j s.

Renö Kief f er, Etsai de mltbodologie ndotesta-

mentaire. Coniectanea biblica, N. T. Series 4.
Gleerup, Lund r972,86 s.

De senaste femton åren har inom den nytestament-
liga evangelieforskningen i mycket präglats av s. k.
redaktionshistoriska undersökningar. Dessa tar i
regel sin utgångspunkt i den s. k. tvåkällshypotesen
(alltså uppfattningen att Mt och Lk var för sig bygger
på Mk och en annan kalla; och i de s. k. formhistori-
kernas arbete, där man söker komma åt evangelie-
traditionens historia i tiden före nedtecknandet.
Redaktionshistorikerna ställer frågan varför evan-
gelisterna redigerade var och en sitt evangelium så

som faktiskt skedde. T. ex. har man tyckt sig kunna
spåra någon avsikt bakom hur Lukas tycks ha ändrat
Mk r 3 (kapitlet om ändens tid). Genom att samman-
ställa en mängd detaljiakttagelser beträffande sådana
awikelser har man sökt bygga upp en hel lukansk
teologi. Förargligt nog stämmer dock resultaten som
olika redaktionshistoriker kommit till inte så väl
överens, och vi är f. n. utrustade med åtskilliga lu-
kanska och matteiska "teologier.

När man nu försöker ge sig i kast med Mk med
sarnma syfte och med samma utgångspunkt, blir lä-
get förstås än kärvare. Ty här måste man först söka
rekonstruera de traditioner som Markus övertog
och sedan utifrän de bearbetningar man tyckt sig
kunna finna konstruera en markinsk teologi. Profes-
sor Burkills uppsatser står inställda i den här sorrens
diskussioner. De torde tyvärr vara föga njutban
utanför det exegetiska skrået, men inom detsamma
har man all anledning att ta del av hans resonemang
(delvis förut publicerade i div. tidskrifter o. dyl.). En
fråga som emellertid inte bara en exeget kan ställa
inför arbeten av denna typ ir av mer allmänt princi-
piell natur, och skulle kunna formuleras så: Det är
en sak att försöka rekonstruera en rexts förhistoria,
men vad säger denna förhistoria om vad texten sade
de första Iåsarna? Dessa satt inte med en evangelie-
synops framför sig och jämförde Lk med Mk! Ska
textens första adressater lämnas ur bilden, när man
försöker finna ut vad en antik författare menade?

Sådana och liknande frågor diskuteras med ve-

) <a

derbörlig respekt i R. Kieffers "försök" till nytesta-
mentlig metodologi. Förf. är väl skickad att disku-
tera åmnet: en solid teologisk, filologisk och filoso-
fisk skolning förvärvad under studium på flera håll i
världen har via en doktorsavhandling om nytesta-
mentlig textkritik fört honom till en tiänst som do-
cent i exegetik i Lund. Det som är denna boks styrka
är i mitt tycke den öppna diskussionen av lingvisti-
kens bidrag till tolkningsproblemen. Ty också den
kommer in i bilden när man som förf. diskuterar de
olika faserna i ett exegetiskt arbete. Man ställs inför
problem som textkritik, bedömning av vad som är
relevant historiskt jämförelsematerial, avvågning av
texrens element i deras förhållande inbördes och till
helheten, frågor om ord, ordfält och ords betydelser
och innebörd, frägor om litterära genrer som inne-
hållsbestämmande osv.

Den hermeneutiskt intresserade skulle nog gärna
sett att den försiktige förf. vägat sig längre in också
på detta område, och någon kunde kanske också
önska att han slutat sin bok med att genomföra åt-
minstone en exegetisk skiss för att demonstrera vad
som vore eft sunt metodiskt arbetssätt. Men även
utan sådana extraturer är utan tvivel boken nyttig för
den "6tudiant avanc6>' den säges rikta sig till.

Lar: Hartman

Joachim Jeremias: Noglen til apostelen Paulut'
teologi. A. Frost-Hansens forl., Köpenhamn r97r,
Dkr 9.5o, 3r s.

S. Neill: Vad d aet omJesus? Verbum, Stockholm
r97r,9ts.
A. Eeg-Olofsson, R. Forsbeck: Eaangeliet och
nutidsnänniskan. Gtmmessons, Falköping t97 z,
Ca-pris inkl. moms kr 6: -, 4o s.

De här små häftena viLl alla var på sitt sätt öppna väg
för bibelläsare in till texten. Stephen Neill, som tidi-
gare skrivit bl. a. en monografi om hundra års exege-
tikhistoria, för med rakt och enkelt resonemang sin
läsare in i de frågor som väcks av exegeternas hård-
hänta historiskt-kritiska arbete med Nya testamen-
tet, där evangelierna vissedigen inte frånkännes en
funktion av historiska källor men också analyseras
och värderas som sådana. Detta gör att svaren på en
historiskt ställd fråga >>vad ver vi omJesus?> inte kan



besvaras med ett trosvisst ,' slä upp i evangelierna och
läs". Förf. försöker förmedla ett konsruktivt sätt att
göra rätwisa åt exegeternas åsikter och samtidigt ge
för kristen tro relevanta svar på den fråga som givit
häftet dess titel.

Joachim Jeremias' till danska översatta artikel har
egentligen ett liknande syfte: icke utan professorlig
elegans lyfter han fram signalorden Tarsus, Jerusa-
lem och Antiokia: var och en av dessa platser står för
sådant som varit av vikt för apostelns tänkande. Men
nyckeln till hans teologi är, menarJeremias, Damas-
kusupplevelsen; där finner förf. ursprunget till Pauli
bundenhet till Kristus, till hans soteriologi och eska-
tologi. Med all respekt för den lärde författaren kan
man kankse ändå undra om inte tesen är väl tillspet-
sad. Men häftet ger på få sidor läsaren väsentliga
insikter i paulinskt tänkande.

Det rredje häftet av de ovan förtecknade sysslar
inte med exegetik utan snarare med frågan om hur
Bibelns innehåll skall flyttas över och tillämpas i
nutid. Häftet i fr"aga dr tiilkommet i en kommitt6
tillsatt av Sv. Missionsförbundets styrelse med upp-
gift att göra ,,en kort framställning av hur nutids-
människan upplever och nås med evangelieto. Den
s. k. kerygmatiska teologien får ge nyckeln som
öppnar den dörr som annars skulle stänga in SMF:s
predikanter i "en till bokstaven bunden bibelsyn".
Utgångspunkten skall i stället vara budskapet, vilket
är knutet "till människans behov av frälsning", den
frälsning som genomfördes iJesu liv, död och upp-
ståndelse. Med detta som centralpunkt diskuteras
sedan praktisk homiletik, medlemskap, etik etc.
Den som läser häftet lär sig kanske inte så mycket
teologi och hermeneutik som fastmera en del om
SMF:s problem.

Lars Hartrnan

Barbara Albrecht: Eine Tbeologie des Katbo-
lischen. Einftihrung in das Werk Adrienne von
Speyrs. Bd r:Durchblick in Texten. Johannes Ver-
lag, Einsiedelo r972, 328 s.

Om Adrienne von Speyr säger tillförlitliga bedö-
mare att hon var en mystiskt benådad kvinna. Säkert
är atr hon förde ett intensivt andligt liv. Därför för-
tjänar hennes omfångsrika författarskap vårt intres-
se. Det är tacknämligt att Barbara Albrecht framläg-

Litterattr

ger ett systematiskt urval ur hennes ännu delvis
opublicerade skrifter. Ett andra band förbereds och
skall ge en sammanhängande framställning av Ädri-
enne von Speyrs tankevärld och teologi.

Det kan inte vara recensenrens uppgift at ffålla ett
omdöme om Adrienne von Speyr. Var och en som
söker andlig näring må ta boken och läsa den. Om
någon skulle vilja gå längre och skaffa sig klarhet om
var fru von Speyr egentligen stod och vad som var
hennes speciella budskap, skulle han kunna böria
med att granska vad hon menar med "katolskt".I varle fall tillmäter hennes tolk, Barbara Al-
brecht, hennes sätt att vara katolik stor bety-
delse. Bokens titel visar detta. Samtidigt ger fru
Albrecht i sin introduktion begrepper katolskt
en innebörd som kommer teologen art ställa sig
en aning frågande. Då hon berättar att Adrienne
von Speyr fann vägen från den prorestanriska
formen av kristendomen till den katolska kyr-
kan, tilläqger hon att hennes attityd inte hade
något "konfessionellt rrångt> över sig. Hon fort-
sätter med att prisa fru von Speyrs kristna rro som
öppen, som något som förmådde spränga gränser
och förena sådant som var skilt. Vad menar hon
med detta? Måsre det katolska visa sin äkthet ge-
nom att till varje pris vara öppet? Och för art föra
tanken vidare: kan möjligen någonting vara ka-
tolskt, även om det för tillfället inte skulle vilja
binda sig vid den katolska kyrkan i hennes histo-
riskt givna realitet? Eller lämnar den katolska kyr-
kan i sin konkreta exisrens det yttersta kriteriet för
katolicitet, även om hennes medlemmar och even-
tuellt även hennes ledare för tillfållet skulle vara
trångsynta? En principmedveten teologi tillåter ett
ja endast till det andra alternativet. Det är förresten
inte ureslutet att Adrienne von Speyr på den punk-
ten var mera klarsynt än sin tolk.

V. K,

Ivar H. Poöll, Sabsidiaritetsprincipen. Acta Äca-
demiae Aboensis, ser. A, vol. 44 nr t, Abo r973,
t6 s.

Ännu vid tiden för reformationsjubileet t917 prdg-
lades relationerna mellan evangeliska och romersk-
katolska kristna av en viss misstänksamhet. Freden
ett drygt år senare, som visserligen betydde ett slut
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på de öppna krigshandlingarna men knappast på det
intensiva hatet mellan de forna fienderna, födde hos
många kristna en alltför optimistisk tro på möjlighe-
terna att bortse från trosskillnaderna mellan de olika
konfessionern a för att i stället förena sig i praktiskt
kristna uppgifter, syftande till att förena de gamla
motståndarna och att hiälpa krigets offer. Mycket
uppnåddes, men flertalet förhoppningar visade sig
snaft ha varit för högt ställda. I stället kom 3o-talet
som inledning till historiens hittills kanske grym-
maste kapitel. I detta läge mingades kristna av olika
riktningar både till praktiskt samarbete och till ge-
mensamma insatser i livsåskådningsdebatten. Ännu
finns i Genöve, i Sigruna, i Soest och på andra ställen
dokument bevarade, som framgått ur denna sam-
verkan, däribland ett antal stencilerade uppsatser, .i

vilka romerska teologer granskade evangelisk-
lutherska försök att analysera denna epoks brän-
nande tidsproblem. - Sedan dess har nägraårtion-
den förflutit. Och numera sysslar lutherska fors-
kare med katolska vetenskapliga avhandlingar och
pävliga encyklikor för art ur dem hämta material,
som kan kasta lius över deras egna problem. Ett av
de märkligaste försöken i denna riktning är t. f.
Åboprofessorn Ivar H. Poölls helt nyligen utkomna
skrift om subsidiaritetsprincipen. Enl. denna be-
stämmes förhållandet mellan å ena sidan den en-
skilde och å den andra sidan kollektivet eller grup-
pen, som ofta är staten, så, att individen bör vara så

fri som möjligt och så bunden som nödvändigt ("so-
viel Freiheitwie möglich, soviel Bindungwie nötig>,
Poöll, s. 4z). Grunden för denna maxim återfinnes
främst i Pius XI:s socialencyklika Quadragesimo an-
no. Med utgångspunkt hdrifrän framställes denne
påve - eliest mest känd, eller rättare: missförstådd,
som opponent mot de ekumeniska mötena på zo-
talet - av Poöll som motständare till den fascistiska
korporationsstaten. Nästan dagsaktuellt känns i
fortsättningen hans eftemädares (t r958) krav att
staten bör skydda de privata skolorna (s. z8). Mottot
är ju: så mycket frihet som möiligt åt den enskilde.
Denne påve fritas också från de - naturligtvis
ogrundade - beskyllningarna att stillatigande ha

accepterat de fascistiska och nationalsocialistiska
sratsbildningarna. - Engagerande och lättläst är det
andra kapitlet i Poölls senaste verk, där läsaren får en
överskådlig historik över påvarnas inställning till de
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sociala problemen under det senaste århundradet
med dess intensiva industrialisering och dess sällsynt
grymma totalitära regimer. Även kurians ställning
till utlandsproblemen behandlas. Här känns det väl-
görande att från lutherskt håll få en mångsidig analys
efter alla de ensidigt uttolkade eller helt enkelt för-
vrangdapävliga uttalandena i p-medelsfrågan, som i
Lratal varit i omlopp. Därmed skall ingalunda vara
s^gt att t. f . ptof . Poöll delarJohannes XXIII:s åsik-
ter i debatten om befolkningsexplosionen (s. I f ). -
En avslutande exkurs i den här anmälda avhand-
lingen innehåller tankar, som uppvisar en del slå-
ende överensstämmelser med en utredning, som
prof. rJ7erner rViesner, numera Mainz, gjorde i det
ovan berörda samtalet mellan evangeliska och katol-
ska kristna, och som r938 redovisades i tryck under
titeln The Law of Nature and Social Institutions.

\{/alther Mann

B r i r a N o r d s t r ö m : S ka ll fam i lje n kros sa s ? Pro veri-
tate, Uppsala r973, rrr s.

Boken behandlar de betänkanden, som avgivits av
familjelagssakkunniga, familjepolitiska kommitt6n
och r 968 års barnstugeutredning. Tendensen är hela
vägen likartad: en uttunning av äktenskapet, en ned-
värdering av arbetet i hemmet, em tidigt omhänder-
tagande av barnen i samhällelig regi, allt i sista hand
innebärande en försvagning av familien. Att banden
mellan familiens olika medlemmar alltmer upplöses
är förvisso ingenting som gagnar vare sig föräldrar
eller barn, men ogynnsamma erfarenherer från annat
håll av art låta ett opersonligt samhälle överra föräld-
rarnas uppfostrarroll har ått väga lätt gentemor dok-
triner, som vuxit fram ur en överförenklad könsrolls-
uppfattning, en trend mot s.k. sexuell frigörelse
och kanske även en srarens önskan om ökad makt
över oliktänkande. Den aktion för att hävda famil-
jens betydelse, som Brita Nordström här represen-
terar, förtjänar uppmärksamher och sröd.

Srere Sören.ron



Politiske ideologier fra Plato til Mao, redigeret af
Svend Erik Stybe. Politikens forlag, Ks-
benhavn 1972,4oo s.

Professor Svend Erik Stybe, tidigare känd för sina
tvårvetenskapliga intressen, har samlat en grupp ex-
perter kring en problemkomplex som för dagen hör
till de mest aktuella. Forskningen och universitets-
livet har ju under de senaste åren på en del håll i
hög grad politiserats, samtidigt som radikala poli-
tiker vill emancipera sig från all rationell kontroll.
Den av Svend Erik Stybe utgivna boken ger en
överblick över de viktigaste systemen av politisk
teori historien igenom. Utgivaren har förbehållit
sig att skriva om de mänskliga rättigheterna. Här
ligger uppenbarligen hans personliga kärlek. Det
stats- och rättstänkande som vuxit fram i hägnet av
den katolska kyrkan har inte förbigåtts. Tvärtom
ger iesuitteologen, docenten Heinrich Roos en in-
gäende teckning av den samhällsteologi som Au-
gustinus och högmedeltida teologer har lagt grun-
den till och som under de senaste påvarnas med-
verkan har vidareutvecklats för att svara mot det
industrialiserade samhällets nya situation.

Professor Stybe vet att hans medarbetares egen
ståndpunkt inte undgår 

^ft 
göra sig gällande i deras

bidrag. När det gäller politik kan iu ingen förbli helr
oengagerad. All agitation har dock undvikits i Srybes
bok. Man år saklig information om de mest inflytel-
serika npolitiska ideologierna". Skickligt valda illu-
strationer åskådliggör rexten. Litteraturuppgifter
ger vägledning ät sädana som vill förkovra sig i
ämnet. Boken är lyckad. Okunniga kan lära sig nå-
got, kunniga kommer 

^ttl^saden 
med nöje.

V, K,

Hallvard Ri e be r-Mo hn : Vår t,ennJobannes. Av
och om påve Johannes XXIII. A. H. Aschehoug &
Co, Oslo r972, ro3 s.

I iuni 1959 fick den som skriver dessa rader ett
högtidligt meddelande från den Helige Faderns
första hovmarskalk ("il maes$o di camera di S. S.):
Hans Helighet behagade mottaga dott. rJ7ieselgren

från Sverige till audiens "con bacio di mano" (med
handkyss).

Litteratur

Vad skulle jag nu där att göra? Sedan åtskilliga år
arbetade jag pä en avhandling om centralorganisa-
tionens - kurians - roll i den katolska kyrkans
administrativa sysrem, en uppgift som inte var allde-
les lätt att slutföra, då de kuriala myndighetsperson-
ligheterna inte alltid visade sig från sin bästa sida, då
det gällde att lämna upplysningar eller besvara olika
intrikata frågor.

Någon gav migrådet art tala med påven själv, en
annan vän ordnade så att min ansökan bifölls och så
stod jag dår med ett femtiotal andra säkert mera
förtjänta katoliker och väntade på den knappast as-
ketiskt utseende man från en fattig by vid Bergamo,
som genom Guds vilja nu var Hans Ställföreträdare
på jorden och påve under namnetJohannes XXIII,
skulle ta emot oss.

F{ur den mannen var som vi då skulle fä möta -
inte bara utifrån hans officiella framträdanden -
utan som människa och präst under de mänga är,
som han knappast stod i offentlighetens mittpunkt,
har den norske dominikanpaters Hallvard Rieber-
Mohn velar redogöra för i en liten skrift med den
passande titeln >Vår vän Johannes. Diiri berät-
t^r h^n om Roncallipåvens märkliga levnadsbana
från bergsbyn Sotto il Monte till Vatikanen.

För fueber-Mohn är det väsentligaste Johannes
XXIII:s verksamhet som fredsstiftare i de olika
sammanhang och på de olika nivåer i kyrka och
samhälle, som denne kom att verka. Han ger också
en rad välvalda exempel härpå ur påvens levnad och
berättar levande om det intryck som denne gjorde
pä mänga av de människor han fick möta under sin
långa levnad.

Boken kompletteras med en rad utdrag avJohan-
nes XXIII:s många brev till sin familj samr ur hans
dagboksanteckningar. Boken avslutas med det be-
kanta avsnitt ur öppningsanförandet till det andra
Vatikankonciliet, i vilketJohannes XXIII så resolut
tog ställning mot de >olyckskorpar>>, som >endast
ser mörker och elände i samhällets aktuella situa-
tion>.

Men vad påvenJohannes tänkre om synden - om
det står det inget i denna bok. Men lag fick all frihet
jag behövde för att slutföra mina forskningar i Vati-
kanens byråer.

J o n P e t er'l(/ i et e I gren
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Litteratilr

F. J. Norstedt: Caporetta. Rab€n & Sjögren,
Stockholm r9j2,2oo s., Ca-pris kr r6:5o.

Bakom pseudonymen F. J. Nordstedt lär en ung
teologistuderande i Lund, Christian Braw, dölja sig.
Detta avslöjande gör inte förfararen mindre ano-
nym för läsarna, speciellt som hans två tidigare
böcker, Reta i tjänsten (rq6q) och Reuolutionen i
Sattland (r97r) båda var fingerade romaner och
sinsemellan så olika i stil och språk att kritikerna
fann det svårt att tro att böckerna hade en gemen-
sam författare.

ÄvenCaporetto är er mycket skickligt gjord pas-

tisch. Det ganska påfrestande svulstiga språket,
myllret av gestalter och beskrivningen av dessa med
hjälp av yttre iaktagelser för tankarna till en svun-
nen romangenre. Man har ibland svårr att tro att det
inte rör sig om en äldre översättning av en retoriskr
lagd italiensk författare. Förutom denna miirkliga
stilistiska begåvning visar författaren prov på mycket
goda kunskaper i Italiens historia rgro till r94o.

Den lilla staden Caporetto vid Isonzofronten har
fått ge namn åt det slag r9r 5 som innebar Iraliens
srörsta motgång under försra världskriget. Även för
huvudpersonen i boken, Ezio Carminiani, blir Capo-
retto en vändpunkt, eft sanningens ögonblick. "Ca-porefto var slutet på vår teater . . . Vid Caporetto
varallt sanning . . . Vid Caporetto kunde inget falskt
leva.t

Yi far följa Carminianis levnadsöde, som soldat
vid Isonzofronten och i österrikisk fångenskap, som
svarta börshai i d'Annuncios Fiume, som chef för en
blankenbyrå i Rom där han ansluter sig till fascismen
och slutligen som observatör i atd,ra världskrigets
Zagreb. Han flyr därifrån och hamnar åter i - Capo-
retto.

Carminiani är ingen h jälte i egentlig mening. Han
är moraliskt hållningslös. Trots att han upplevt ,san-
ningen ögonblick" vid Caporetto måste han efter
kriget livnära sig med hjälp av mer eller mindre
skumma metoder. Författaren fördömer inte hu-
vudpersonen, han rar över huvud tage t inte ställning.
Kanske vill förfanaren i skildringen av en enda män-
niska låta spegla det historiska skeendet, hela Itali-
ens öde. I undergångsögonblicket vid Caporeto
kunde även ett nytt Italien ha återfötts, men förned-
ring och resignation foljde istället.

Caporetto år en mycket skickligt skriven bok. Man
har en känsla av att segla ut på oväntade djup där
dunkla allegorier och litterära anspelningar skymtar
under ytan. Personligen känner jag dock en viss
distans till gestalterna i boken, de verkar inte psyko-
logiskt trovärdiga. Nordstedt beskriver ofta mycket
målande deras yttre, men på något sätt saknar de
ändå liv.

Cecilia Sidenbladh
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Till redaktionen inkomna böcker
Birgit Klockars: Birgittas värld. Geber-
pocket. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1973,
205 s.

Birgit Klockars:. Birgitta och böckerna.
Geber-pocket. Almqvist & Wiksell, Stock-
holm 1973, 261 s., ca-pris kr 18: -.
Thomas M erton: Sinfonie ftfu einen See-
vogel. Palmos, Drisseldorf 1973, 158 s.,
DM 14:-.
Marie Noel: Erfahrungen mit Gott. Topos-
Taschenbiicher 12. Matthias-Grtinewald-
Verlag, Mainz 1973, 160 s.

Ferdinand Kerstiens: Der Weg Jesu.
Topos-Taschenböcher 14. Matthias Gtiine-
wald-Verlag, Mainz 1973, 152 s.

Andreas Lindblom: Vadstena klosters
öden. Till 600-årsminnet av Birgittas död.
Distributör: Finspångs bokhandel, Finspång,
1973, 172 s., häft. kr 39: -, inb. kr 49: -inkl. moms.

Sigrid Gillner: Om välfärdssamhället blir
skräcksamhällef 7 CWK Gleerup, Lund 1972,
222 s.

Heinrich Zimmermann: Jesus Christus.
Geschichte und Verkrindigung. Verlag Katho-
lisches Bibelwerk, Stuttgart 1973, 319 s.

lvar Alm: Från Freud till Jung. Almqvist I
Wiksell, Uppsala 1973, 208 s.

Samfundet Örebro Stads- och Länsbibtio-
tekets Vännet Meddelande n:o XXXVlll,
1972,'lOO s.

Tom G. A. Hardt (utg.): S.'t Martin och
Draken. Dokumentation och kommentar
kring den svenska regeringens nederlag i

europarådsårendet rörande föräldrarätten och
religionsfriheten. Bokförlaget Pro Veritate,
Uppsala 1973,51 s.

Karl Ra h ner: Ist Gott noch gefragt ? Patmos-
Verlag, Dtisseldorf 1973, Paperback, 144 s.,
DM 14,80.

En rysk pilgrims berättelser. lnledning av
Tito Colliander. Natur & Kultur, 4:e uppl.,
Stockholm 1973, 208 s.

Brita Nordslröm: Skall familjen krossas?
Bokförlaget Pro Veritate, Uppsala 1973,
111 s.

Jordan Raditjkov: Bortom Ural. Pocket,
Rabdn I Sjögren, Göteborg 1973,256 s.

Emilia Fogelklou: Bhgitta. Med efterskrift
av Sven Stolpe. Aldusserien 391, Bonniers,
Stockholm 1973,231 s.

N i ls - O I of J aco bso n m. fl.; Meditationens
vägar, Nalur och Kultur, Stockholm 1973,
151 s.

Thomas Merton: Contemplative Prayer.
Darton, Longman and Todd, London 1973,
144 s.

lvar H. Poell; Subsidiaitetsprincipen. Acta
Academiae Aboensis, Humaniora, vol, 44
nr 1. Abo Akademi, Äbo 1973, 76 s.

Swami Nikhilananda: Sri Ma, Rama-
krishnas hustru. Med förord av Hjalmar Sun-
ddn. Proprius Förlag, Stockholm 1 973, 1 95 s.

Johannes Feiner, Lukas Vischer (utg.):
Neues Glaubensbuch, Der gemeinsame
christliche Glaube, Herder, Freiburg Basel
Wien, Theologischer Verlag Ziirich, Freiburg
1973, 686 s., ca-pris DM 35,-, SFr 40,-.
Sanningsord av den Heliga Birgitta, valda
och kommenterade av Herman Stolpe.
LTs förlag, Stockholm 1973, 87 s.
Karl Kautsky: Kristendom och socialism.
Från klosterkommunismen till Thomas Mrin-
zer. Tidens förlag, Stockholm 1973, 201 s.
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