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Cångfr�(lag ocb påsk i norröna diktning. 

Ur Epsteln Jlsgrlmssons �llja. 

49, Rasende löp de tor fierren at tinde, 
fandt ]Jam, grep ]Jam, slog barn og bandt ]Jam. 
1311nden ]Jan stod mellan ]Jcdning]Jundc, 
blottet ]Jan bleu og piskct og spottet. 
Dja:uelens bam 0111 hans signedc pande 
tuang den trange tornekrone, 
l\l'ist paa korsets tra: de naglet, 
jcrncne klang, og blodsd1·aaper haglet. 

5o. Jllle ui skulde med tro i' l)jcrtet 
tillidstulde din miskund söke, 
komme tll dig med uor la:ngsel, fie1'1'c, 
kalde paa dig tra sjrelens gl'llndc, 
Euig paa l)jertenes lousang du tronel', 
fra dine ]Jelllgc skape1"ba:ndc1" 
bölger lysets seiel'sflamme! 
Riker synker, - dit er det samme! 

52. Euig strnaler den uei, ]Jan uiste, 
kongcn ouer jord og himmel. 
Sor bue1· ussel tra:l som uildc 
slaa ]Jam, bölet han sit ])ode, 
stod der sagtmodig, taltc litet, 
da:mpet uar 1·östen, fagert l)ans aasy11, -
uimg tok han dödens pinc 
for at se-mig mcllem sine. 

54. filmlens dronning, s111e1·tetynget, 
bliiet, skja:luende i kualer, 
stod, ]Juor blodet frn de store 
uunder st1"ö111111et ned oue1· korset. 
13rystet suulmet, ])jertet ba:uet, 
trr1:t uar kna:ct, tungt ])1111 aandet, 
blikkets dype glans uar sluknet, -
öinene i taal'el' drnknet. 



58, 6rlmme mrend til !}enens lrebcr 

förtc galdedrlkken bitter, 

spottet, tnartcrt saa meget de kunde, -

mens det stönnet gjcnnem altet. 

Blaa blcu l)ans ])ud, i rynkcr laa pandcn, 

faa blcu hans ord og smaa l)ans k1·refter, 

til l)an löstes. ut fra kualen, 

l)e1·1·cn ouer bimmelsalcn. 

59, 3esus min! Barmbjertigc frelscr!· 

intet menneske skulde ])öre 

om din lidelses tunge timcr, 

uten at ])etc taarer strömmet; 

ti naturen ropte i rredsel, 

roptc o.g breuct,. mens. himlen so.rtnet, 

dcngang de baandene om dig snörte, -

jorden skalu, da dit dödssuk den l)örte. 

Bo. 3eg ])ar spurt, at i 3esu dö.dsstund 

llstet djteuclen sig til korset, 

€ndnu engang uildc han forskc 

efter en skygge au skyld hos 3esus. 

Glad jeg er, ti det l)aab, ])an gjemte, 

bleu ]Jam selu til bitter smerte; 

meget lJaaber ])an ikkc la:ngcr, 

ormen, dc1· krnm paa kroken !)an brengcr ! 
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62. fiuad er l)rendt? Beseiret er fienden! 

l}ucm uandt seiren? menncskencs skaper ! 

fiuad c1· l)rendt? De l)clllgc föres -

Jiullken uci? en .:erens bollg ! 

nuad, er, brendt? \Ji mcnneskcr ])ja:lpcs ! 

Jjuorfor? :Jesus ofrct sig for os! 

fiuad c1· l)rendt? Jjan l)jcm os byder! 

fiil dig, kors! som sjrelenc fryder. 

67, Seicrrik stod·kjrerllgbcts kongc 

op au grauen den bclllgstc söndag, 

uistc uerden, at midt i döden 

dödens mregtigc ])errc· uar han. 

Sh'ti gangc trendtes saa lyset, 

för ]Jan til böie, l)clllge Jjimle 

l).:euet det lcgem, maria jödte, 

bar de saar, som jo1· 111enncske1· blödtc. 

68, Cl gangc lnet solen 0111 landc; -

da sin aand, den l)clllge, t·cnc 

scndte ])an til ucn ten de t,jcrtcr, 

liuets, tjcnerc, sine disciplc, 

nu ued Guds l)öire l)aand ban sitter, 

straalende i euig !)reder, 

aapner faunen, som aldrig lnkkcs, 

kaldcr tll lyset, som aldrig slukkcs. 

Anm.: Lilja, den nordiska medeltidens skön�ste religiösa kväde, en Mariahymn med hundra 
vers, diktades omkring år 1350 a'I' en isländsk augustinermunk. Ovanstående utdrag är 
taget ur professor Paasches berömda, år 1915 utgivna översättning av detta diktverk. 



D1EN GAMLA ISLÄNDSKA KULTUREN. 

I programmet för Credos verksamhet 
under detta år angavs bland annat vår 
avsikt att visa hur välförenlig med katolsk 
åskådning den svenska kulturen är, sär
skilt då den ses i sill skandinaviska sam
manhang och med den fornnordiska och 
isländska odlingen som strålande bak
grund. En framstående lrnlolsk Jslands
kännare, pater J6n Svensson, S. J. skän
ker oss härnedan en sammanfattande bild 
av den isländska kulturen; skildringens 
höjdpunkt finna vi i slutet, där det på
pekas, vilken avgörande roll vår Kyrkas 
män ha spelat vid skapandet av den ldas
siska isländska litteraturen. Framställ
ningen har blivit ganska utförlig, emedan 
den fornisländska odlingen liksom dess 
betydelse för de skandinaviska ländernas 
kultur är så föga känd och värderad i 
nutidens Norden, en okunnighet, som sär
skilt är beklaglig hos oss skandinaviska 
katoliker, de andliga arvingarna till dessn. 
skatter. Denna artikel införes smntidigt 
i den tyska tidskriften »Stimmen der Zeil». 

När man talar om den gammal
isländska kulturen, åsyftar man 
därvid huvudsakligen elen gammal
isländska litterntllren edda-, 
skedde- och sagalitteratllren jämte 
de gammalisländska lagböckerna. 

Denna kultur är alltjämt det is
ländska folkets stolthet och oför
vanskliga ära. Ja, hur otroligt det 
än kunde låta för icke-kännare: på 
grund av sin insats i världslittera
turen har detta lilla öfolk av den 
lärda världen fått en plats bland de 
mest högtstående kultmfolk på jor
den - dock, så döma endast de 
lärda, den stora mängden vet om 
detta förhållande föga eller intet. 
Därför kommer det kanske för åt
skilliga bland läsarna av detta blad 

.- som ju icke är någon lärd fack
tidskrift - att. låta som en para
dox, som ett underligt, ja, ·nästan 
galet påstående, när jag här säger, 
att den fornisländska litteraturen 
har ett så högt värde att vår skan
dinaviska litteratur från de senare 
århundradena aldrig har �ppnått 
elen höjd, på vilken de gamla is
ländska stilkonstnärerna, historie
skrivare och skalder, stoclo under 
det tionde, elfte, tolfte och tretton
de seklet, att dessa alltså ännu stå 
som ouppnådda mönster. Ja, ännu 
mer, man kan t. o. m. påstå, ::itt de 

gamla islänclarnas litterära skapel
ser .j mer än ett avseende måste pri
sas som fullt jämbördiga med de 
mest högtstående folks litteratur 
överhuvud, att eddadikternas poe
tiska värde och sagornas framställ
ningskonst i sitt slag stå ouppnådda 
i hela världslitteraturen. - Detta 
är ju dristiga påståenden, men de 
uttrycka ett för de flesta okänt fak
tum, om vilka alla verkliga "kännare 
iiro eniga. 

Den fornnordiska litteraturen, 
som på Island nådde sin rikaste 
blomstring, är fördenskull de skan
dinaviska folkens högsta ära. I 
dessa yåra härliga och stolta litte
rära minnnesmärken från det gam
la Island återfinna vi elen ande, 
som besjälade våra .hjältemodiga 
förfäder, nordmännen, och drev 
dem till att fullborda bragder, vilka 
ännu den dag i dag ,kasta ett skim
mer av ära över hela vår skandina
viska Nord. 

Men hur var det överhuvud möj
ligt, att det ytterst lilla isländska 
folket kunde uträtta så förvånande 
mycket? Gynnsamma skickelser 
hava bland annat .mycket bidragit 
därtill. Några av dessa kunde vi 
nämna här. 

Vi \,eta, att Island under det nion
de århun�radet blev upptäckt från 
Norge och Sverige och huvudsakli
gen fick sina kolonister från Norge. 
Vilka voro clå dessa första koloni
ster? Till största delen nordmän, 
men icke de första bästa utan blott 
de mest bildade, ädla och duktiga 
sönerna av ett på den tiden utom
ordentligt energiskt ·och uppåtsträ
vande folk. Hövdingar, jarlar, skal
der, också män av kunglig börd 
lämnade sitt fädernesland, ·emedan 
de voro alltför stolta och självmed
vetna för att höja sig under konung 
Harald Hårfagers ok. Och så dro
go dessa hjältesläk.ter ,i stort antal 
som fria män till den nyupptäckta 
ön Island och grundade där en fri
stat, som snart uppnådde en häp
nndsvädrnnde blomstring. 



Det var en lycka för det unga is
ländska folket, att det blev smitt 
samman av så ädelt material. 

Lord Dufferin, under flera år 
brittiskt sändebud i Paris, god Is
landskännare och stor Islandsvän, 
skriver . härom i sin bok )) Letters 
from high latitudes>): ))Island blev ej 
från början - som det annars van
ligen sker med ett nyupptäckt land 
- befolkat av rövare, äventyrare 
eller dräggen av ett annat lands in
vånare; utan av de rikaste, ädlaste, 
mest bildade männen i hela det då
varande Norge. . . Till sitt nya fä
dernesland förde också dessa med 
sig all den kunskap och bildning, 
som deras tid besatt. >) 

Häri ligger en av grunderna till 
den oerhörda andliga energi och 
kraft, som den gammalisländska 
fristatens första invånare ådagalade. 

Från Norge hade de fört med sig 
ett härligt klassiskt språk, vårt eget 
oförlikneligt sköna nordiska mo
dersmål, norröna tunga, dessutom 
också några mycket högtstående 
litterära alster. 

· År 1000 beslöt det ännu till stör
sta delen hedniska folket efter hård 
kamp genom ett lagbeslut av all
tinget, Islands riksdag, att införa 
·r1en katolska tron som statsreligion. 

Med oförtruten, ja med växande 
iver fortsattes det andliga kultnrar
betet på den jungfruliga fredens ö. 
I varje ätt, på varje gård arbetade 
man outtröttligt, författade sagor 
och kvad, och sålunda uppstod 
småningom den ,,ärldsberömda is
läi1dska litteraturen. 

De nöjde sig emellertid ej med 
sina egna litterära skatter, som de 
från Skandinavien hade räddat över 
till Island eller också själva skapat 
på den avlägsna sagoön. Sönerna 
ur de förnäma familjerna sändes 
bort till fjärran länder för att vid 
de berömda utländska bildnings
centra, särskilt högskölm� i. �aris, 
tillägna sig även den grekisk-romer
ska kulturen. 

Denna främmande odling .skatta
de de visserfigen mycket högt, men 
gingo ej helt och hållet upp i den
samma utan hängde troget fast vid 
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modersmålet och den egna nordiska 
kulturen. I stället för att översätta 
sin egen skatt av saga och sång till 
grekiska och latin, som det skedde 
i andra länder, togo de utlandets 
litterära alstring, den grekisk-ro
merska liksom den kontinentalger
manska, med sig hem till Island, be
arbetade den självständigt efter sin 
egenart och översatte den till sitt 
eget språk. 

Sålunda kommo antikens skal
der och historieskrivare, filosofer 
och vältalare, också de stora .kyrko
fäderna, upp till )>Ultima Thule», 
och vid sidan av den inhemska, 
nationella diktningen uppväxte en 
utomordentligt rik översättnings
litteratur. De romerska sagorna 
framkomma under titeln )>R6mver
jasögur » liksom de grekiska som 
)> Tro jumannasaga ,, , vilken behand
lar Trojas fall efter flera olika käl
lor både på latin och grekiska; ock
så franska och germanska sagor 
märkas, t. ex. den långa Karlamag
m'1ssaga, som skildrar Karl den Sto
res liv, och otaliga andra. 

Men icke blott på det skönlitterä
ra området utvecklade sig denna 
beundransvärda andliga energi. 
Också eljest påträffa vi den allsidi
gast tänkbara vetenskapliga verk
samhet. Med ett överraskande all
mäninh'esse kastade man sig över 
så gott som alla då kända veten
skaper, från teologin ända till arit
metik, astronomi, fornkunskap, ·my
thologi, kalenderväsen, grammatik 
0. S. V. 

Huru långt utvecklingen hunnit 
på rättsväsendets område kan man 
finna av följande faktum. Jag an
för det här som ett kuriosum, vilket 
emellertid visar hur välordnat det 
isländska samhället måste ha varit 
på den tiden: en förträffligt ordnad 
brand- och olycksfallsförsäkring 
var då av lagen anbefalld i hela 
landet. Om en eldsvåda uppstod 
eller om boskapen ,omkom genom 
pest eller plötsliga oväder, så måste 
alla invånare i 'elen ifrågavarande 
frakten, . e1ivar e,fter storleken av 
sin förmögenhet, smula höp så myc
ket pe1�gar, . att den skadade fick 



mottaga en passande ersättning. De 
sorgfälligt utarbetade lagbestäm
melserna · togo hänsyn till de obe
tydligaste enskildheter, varigenom 
varje bedrägeri omöjliggjordes och 
de enskildas bidrag preciserades. 
Man tänke sig en så modern inrätt
ning som försäkringsväsendet orga
niserat - för så lång tid sedan. 

Om den andliga nivån bland då
tidens isländare skriver den förut 
nämnde lord Dufferin: »Andligt 
arbete bedrevs på Island efter en 
storslagen måttstock. Förhandling
arna mellan de nordiska hoven 
fördes under de äldsta· tiderna all
tid av diplomater, som man hade 
hämtat från denna ö; de äldsta to
pografiska verk, vi känna, har man 
isländare att tacka för; den forn
nordiska läran· om· världens upp
komst och Valhalls gudar har av 
isländare satts i system och noga 
redigerats. - Slutligen ät det första 
stora historiska arbete, som en 
europe har skrivit på sitt moders
mål en isländares verk; nämligen 
det storslaget anlagda och utförda 
»Heimskringlai, (Jordens krets) av 
S.norri Sturluson. » (Den behandlar 
helt och hållet Norges historia.) 

Om stilen · i Heimskringla säger 
lord Dufferin, att den i sig förenar 
hela den dramatiska kraften hos en 
Macaulay och hela den finhet och 
det ädla behag som man beundrar 
hos en Clarendon. 

Vi finna, säger han vidare, i dessa 
.gamla stolta hjälteskepnader hos 
Snorri Sturluson, liksom överhuvud 
i de övriga sagorna något så stor
slaget och ädelt, en så okuvlig ener
gi och kraft parad med ett så klokt 
beräknande förstånd, att det är 
omöjligt att genomläsa dessa be
rättelser om de gamlas liv och dåd 
utan att bliva gripen av -ett nästan 
lidelsefullt intresse. 

i,Aldrig,» slutar lord Dufferin, 
»hava de gamla saksiska krönister
nas .latinska skildringar på mig 
kunnat göra ett · liknande intryck. » 

Vad de övriga speciellt isländska 
talrika sagorna beträffar, så ha de 
ofta kallats för »de första noveller
na i världslitteraturen». Den hogt 
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ansedde litteraturhistorikern Baum
gartner karakteriserar dem sålunda: 
»De framtrolla utomordentligt 
märkliga kulturhistoriska bilder ur 
den egenartade vikingatiden för 
våra ögon och de äro alla fyllda• av 
den renaste, mäktigaste poesi.» 

Vi· betrakta dem med förvåning, 
dessa titanartade, jättestarka karak
tärer, dessa obändiga lidelser, män
niskohjärtats naturkrafter i hela 
deras styrka; här bliva vi vittne till 
förfärliga förvecklingar, fasaväc
kande dåd, skakande katastrofer. 
Men dessemellan upprullas också de 
lustigaste, vänligaste bilder av ·stora 
patriarkaliska familjer, muntra 
bröllopsfester och väldiga folkför
samlingar, lång;:i: sjöresor och' även
tyrliga vandringar, med ett ord, det 
duktiga, kraftfulla folkets hela liv 
och verksamhet. 

Allt berättas så naturligt, så en
kelt, så fängslande, att man väl kan 
förstå, huru just sagorna kommit 
att bliva hela vårt folks älsklings
läsning. Det är som kände man 
däri det starka nordiska folkets 
hjärteslag. 

Dock - den dyrbaraste klenoden 
icke blott i den fornisländska utan 
också i hela den ga.rnmalgermanska 
litteraturen är likväl - Eddan. 
Denna märkliga, enastående dikt
samling är det bindeled, som sam
manknyter den isländska litteratu
ren med det andliga livet i det öv
riga Europa. Alexander Baumgart
ner liknar Eddan vid en underbar 
blomma, vars djupaste rötter måste 
sökas i Orienten, vars skott sedan 
utbredde sig över Västerlandet för 
att till sist av de första norska ut
vandrarna planteras på isländsk 
mark. Här utvecklade den sig nu i 
norrskenets strålglans till de .un
derbaraste, sagolikt sköna former, 
överströmmad av liv och kraft.. 

Om Eddadiktningen i allmänhet 
döma alla kännare, att den i stor
slaget majestät, i kraft, schvung 
och framställningens livfullhet icke 
blott fullkomligt har ·uppnått utan 
också i många avseenden har över
träffat de mest högtstående folks 
bästa skaldeverk. I sin Världslitte-



raturens Historia skriver Baumgart
ner bland annat : »Utom de home
riska dikterna har den profana 
världslitteraturen · ingenting mera 
kärnfullt, ursprungligt och tillika 
upphöjt att framvisa än Eddans 
guda- och hjältesånger. Likt Nor
ges och Islands iskrönta bergkupo
ler skjuta de fram i vår överförfi
nade dagslitteraturs myrhop. » 

På grund av dess höga kultur 
kallade Grundtvig den isländska fri
staten »medeltidens största under». 
Under sin andliga odlings guld
ålder stod Island otvivelaktigt vad 
nationell diktning och litteratur 
öveJ"huvml angår i spetsen för alla 
det dåtida Europas folk - ett på
stående, som ingen sakkunnig be
strider. 

I de skandinaviska länderna har 
man alltid förstått att uppskatta Is
lands härliga forntid. Ibland var 
intresset för densamma mycket 
stort, så t. ex. i Sverige på 1600-
talet. Den lärde Islandsvännen I. 
C. Poestion berättar härom i 
sin utmärkta » Obersicht des Geistes
lebens auf Island»: Det var då 
så att säga modernt i Sverige, 
att sönerna ur förnäma hem hos en 
eller · annan isländare inottogo un
dervisning i hans modersmål. År 
1658 kapade svenskarna, som då 
lågo i krig med Danmark, ett skepp 
som kom från Island på väg till 
detta land. På detta funno de till 
sin stora glädje en isländsk student 
vid namn Jon Jonsson Rugmann. 
De · · toga honom tillfånga, men ge
nom vänlig behandling lyckades de 
helt och hållet vinna honom för sig. 
Han försonade sig med sitt öde och 
blev kvar 1 landet - längre fram 
anställd som 'adjunkt och översät
tare vid Uppsala universitet. Ge
nom · hans förmedling lyckas det 
också snart att få ·andra isländare 
över till Sverige som Gudmundur 
Olafsson, Jon Eggersson m. fl. 

Des·sa unga isländare måste un
dervisa · , svenskarna i sitt moders
mål, men blevo också upprepade 
gånger skickade upp till , sitt hem
land föt att samla värdefulla isländ
ska handskrifter. Särskilt Jon R11g-
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mann vandrade omkring på norra 
Island och köpte på bondgårdarna 
en mängd gamla pergament. Dessa 
skatter förde han så över till 
Sverige. 

I denna angelägenhet visade riks
kanslern greve Magnus Gabriel De 
la Gardie en särskild iver. Han an
lade en egen isländsk manuskript
samling, Alla dessa handskrifter 
bevaras ännu i dag dels i det Kung
liga Biblioteket i Stockholm, dels i 
den s. k. De la Gardieska hand
skriftssamlingen i Uppsala Univer
sitetsbibliotek. - Så var det på den 
tiden i Sverige. 

I våra dagar har ett liknande in
tresse för den isländska forntiden 
valmat också bland folk, som icke 
ha nordiskt blod i sina ådror. Sär
skilt i lärda kretsar förefaller detta 
just vara statt i stark tillväxt, fram
för allt i England, Amerika och 
Tyskland ( Credo tillåter sig här att i 
en parantes påminna om den ameri
kanska skalden Longfellows utpräg
lade . intresse för nordisk och forn
nordisk kultur ). Detta intresse har 
burit frukt i bildandet av föreningar 
för s. k. » Islandsvänner», 

I organet för en av dessa förenin
gar, »Mitteilungen der Islandfreun
de» (Diederichs, Jena), som med 
stor skicklighet redigeras av profes
sor Dr phil. Heydenreich, har på sis
ta tiden ( jan.--april 1922 ) en fram0 

stående lärd och fackman i gammal
germansk filologi Dr Gustav Neckel, 
professor vid Berlins Universitet, 
skrivit en artikel under rubriken: 
»Island och HeUas», i vilken han 
sammanställer fornisländsk och 
gammalgrekisk litteratur. 

Föl' icke-invigda är det överras
kande ting, som uppenbaras i denna 
uppsats. - Utrymmet tillåter mig 
emellertid blott att snudda vid pro
fessor Neckels intressanta artikel. 
Den lärde vetenskapsmannen påvi
sar bland annat, att den grekiska 
och den isländska klassiska kultu
ren i många punkter; av vilka han 
anför några, äro varandra så lika, 
att . man omöjligen kan betvivla ett 
verkligt historiskt · , . sammanhang 
mellan båda. · »Island och Grek-



land» ,  skriver han, »ligga mycket 
långt borta från varandra. Deras 
geografiska beskaffenhet, levnads
sätt och kultur, också folkens lynne, 
är mycket olika. Och likväl höra 
de till sitt inre nära samman: de äro 
de båda enda länder i Europa, som 
hava en rik och egenartad forntid -
'forntid' taget som helhetsbegrepp 
för de förkristliga livsformerna. -
Också andra länder äga betydande 
rester av sin nationella forntidskul
tur, men intet har till sitt förfogan
de ett material av sådan egenart och 
sådant värde som det grekiska och 
det isländska. Blott på Island och 
i Hellas ha vi folkets oavbrutna, 
beständiga liv i en klart utförd bild 
framför oss, och i båda fallen är det 
ett liv, som är fyllt ej blott au lcrnft 
utan oclcså au ande. »lslandsvän
skapenii har ett liknande kultur
historiskt begrundande som filhel
lenismen (entusiasmen för det gam
la Grekland) och något som verk
ligen motsvarar dessa strömningar 
kan man eljest icke uppvisa. 

Intet annat folk har så mycket 
sysselsatt sig med detta isländskt
grekiska broderskap som isländar
na själva. Högst begripligt. Gre
kerna stå ju för dem som den lyck
ligare brodern, som har blivit be
römd och beundrad av hela mänsk
ligheten, medan de själva känna 
sig orättvist tillbakasatta som Ask
ungen . 1

• • Om oss isfändsvänner 
vet 'den stora ial*1iänheten ingen
ting alls, medan greklandsentusias
terna på sin tid drogo till sig hela 
världens blickar . . . . Ingen lord 
Byron och ingen Wilhelm Miiller 
finnes bland oss. Denna olikhet i 
öde är delvis omöjlig att ändra och 
mycket naturlig, men endast delvis .  
Ty det är också okunnighet och 
fördomar, som stå i ljuset för oss, 
och dem kan man bekämpa . . . ii 

Därpå visar professor Neckel ge
nom talrika exempel det historiska 
sammanhanget mellan de båda 
gamla kulturerna, varpå han jämför 
konstvärdet i deras diktning. -
Han sammanställer Snorri Sturlu
son med de båda stora grekerna 
Thukydides och Herodotos, ii histo-
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rieskrivningens faden, jämför He
siodos' Theogoni, Ovidius' Meta
morphoser och eddadikten » Völu
spa» ,  varvid han kommer till full
komligt oväntade och för oss skan
dinaver synnerligen intressanta och 
glädjande resultat. 

En av hans slutsatser lyder : "De 
intima, sanningsmättade livsbilder
na i "lslendingasögur" (De isländ
ska släkts agorna) äro i sitt slag 
ouppnådda. Om vi mäta deras 
mänskliga halt mot hela den gam
malgrekiska litteraturen, från Ho
meros till komedierna, så måste de 
komma först i andra rummet. Men 
en dylik jämförelse vore orättvis, ty 
en så mångformig lrnlturutveckling 
som i Grekland är icke möjlig på 
Island. Taga vi de ogynnsamma 

· yttre betingelserna med i räkningen, 
så måste de gamla isländarnas stor
verk inklusive deras förfäders för
arbete därtill nästan synas ännu 
mera beundransvärda än grekernas 
trots det grekiska tänkandets flit 
och fruktbarhet, trots de strålande 
hellenska inarmorverken". 

Ja, vi skandinaver hava i sanning 
rätt att glädja oss över dessa gamla 
nordiska kulturskatter, ty de äro 
vår egendom. De utgöra vår andliga 
arvelott och ha frambragts av vår 
egen stam! 

Till sist en viktig fråga: Vilka äro 
de isländska sagornas författare? 
Med undantag av Snorri Sturluson 
äro de nästan alla svepta i ett oge
nomträngligt mörker. 

På den tiden var det ju präster
skapet, framförallt munkarna, som 
i alla andra länder voro så att säga 
de enda kulturbärarna. Den greki
ska och romerska litteraturen blev 
ju också räddad, bevarad och ut
bredd av flitiga ordensmän i medel
tidens talrika kloster. Vad däremot 
vår sagoö beträffar, så har man 
länge hållit före, att dess glänsande 
och rikhaltiga sagalitteratur som 
ett undantag från den allmänna re
geln härrör från konstnärer och mä
stare av lekmannaståndet. 

Ofta har man förvånats över 
detta egendomliga faktum. Hur 
skulle man finna någon sannolik 



förklaring til'l, att de isländska be, 
nediktiner- och augusti:riermurtkar
na, av vilka flera utmärkte sig som 
högtbegåvade skalder och som ägde · 
flera blomstrande kloster på ön, 
höllo sig fjärran från den stora and
liga rörelsen, som mäktigt hade gri
pit hela det isländska folket? Och 
hur kom det sig, att just i vårt land 
och blott här en härlig litteratur ute
slutande står som frukten av en rent 
världslig kultur? 

Numera är denna gåta slutgiltigt 
löst. Det kan nämligen antagas som 
säkert, att Island i själva verket ej 
utgör något undantag från den all
männa regeln, utan att flertalet av 
sagorna äro skapade i de isländska 
klostren och icke härröra från lek
män. 

Till detta resultat kommer också · 
den . utmärkte forskaren professor 
Finnur Jonsson i sitt stora arbete: 
"Den . oldnorske og oldislandske 
Literaturs Historie" . .  Bland annat 
skriver han följande: "Under loppet 
av det tolfte århundradet grundades 
på Island fem kloster, två i Nord
och två i Vestlandet, det femte i Syd
landet. Härtill kommer ytterligare 
ett i Nordlandet omkring, år 1200. 
Nu är det ett faktum, att dessa klo
sters belägenhet fullkomligt motsva
rar sagogrupperna." 

Man brukar nämligen indela nå
gra av de berömdaste nationella sa
gorna i grupper, vilka motsvara de 
trakter, där de äro skrivna eller om 
vilka de handla. Sålunda uppstå 
bland annat följande sagogrupper: 
1) Borgarfjord-Myre-gruppen, 
2) Bredefjord- och Isafjordgruppen, 
3) Den nordländska gruppen, 
4) Ö. fjordgruppen, 
5) De östfjordska sagorna. 

Finnur Jonsson uppmanar oss nu 
att beakta det betydelsefulla fak
tum, att dessa fem sagogrupper ha 
bildats just på de platser, där de fem 
klostren lågo, - och sedan det 
sjätte klostret hade grundats, bör
jade nya sagor att uppstå just i 
den landsdelen. 

Dessutom är det bekant, att de 
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allraförsta stora sagoskrivarna voro 
präster t. ex. Ari hinn Frodi, förfat
taren till den berömda "Islendinga
bok" och Siemund hinn Fr6di. 

Professor Finnur Jonssons resul
tat sammanfattas sålunda: "Jag 
tror, att vi äro berättigade till att 
draga den slutledningen, att den is
ländska sagoskrivningen, som ur
sprungligen påbörjades av präster 
och särskilt var knuten till sådana 
lärdomssäten som Siemund Frodis 
bostad Oddi och Ari Frodis ung
domshem Haukadal, till största de
len är knuten vid de isländska klo
stren, och att de enskilda sagorna 
antingen äro diktade där eller hava 
uppstått under stark och avgörande 
inverkan från det lärda och litterärt 
intresserade klosterfolkets sida. 

Naturligtvis kunde också särskilt 
begåvade lekmän, som voro utrusta
de med historiska kunskaper, ägna 
sig åt historiskt skriftställarskap ( t .  
ex. Snorri och Sturla), men vi torde 
knappast misstaga oss, om vi an
taga, att dessa bilda ett undantag 
från hµvudregeln, vilken är den, att 
sagorna till sitt övervägande fler
tal äro författade av isländska prä
ster och andlige. 

Detta författarskap med dess 
sinne för forntidens liv och den 
opartiskhet, med vilken hedendo
mens representanter omtalas, gör 
den isländska Klerus all möjlig he
der. Ingenstädes i de äldre sagorna 
finner man något bittert utfall, det 
tionde (hedniska) seklets händelser 
behandlas lika lidelsefritt, som det 
elfte (kristna) århundradets. Det är 
endast och allenast den historiska 
framställningen och den historiska 
sanningen, som man eftersträvar. 
Det är ett vetenskapligt mål, som 
sökes med tillhjälp av en veten
skaplig metod." 

Så Finnur Jonsson. Kunna vi 
vara stolta och glada över den forn
isländska odlingen redan som slwn
dinaver, så mycket mera måste vi 
älska den som skandinaviska kato
liker, 

J o n S v e n s s o n.  
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MEDELTIDEN FRÅN SVENSK OCH 

NORSK SYNPUNKT. 

Nyromantikens medeltidssvärme
ri var en praktblomma, dömd att 
hastigt vissna bort. Inte minst där
för, att den sög näring ur av
lägsna, sydliga länders kultur, vars 
färgrikedom och glödande intensi
tet blev tacksam nog i diktens jord 
även bland oss nordbor - men 
knappt kunde omsättas i verklig
het här. Denna flykt hän till något 
främmande, lockande fjärran var 
ju en yttring av nyromantikens hela 
väsen. Vi kunna inte klaga - men 
måste lämna den i dess värde, det 
estetiska. 

Åter har en världsförödelse ställt 
oss i reaktion mot ensidig rationa
lism, åter går mångens längtan till 
medeltidens innerligare livsformer. 
Skall denna längtan nu kunna ge
stalta sig till något mer bärkraftigt 
än romantikens »blaue Blume» ?  
Skall vår obestämda fjärrtrånad 
denna gång kunna omvandlas till 
något av medeltidens förmåga att 
aktualisera det hinsides, att dag
ligdags, - och utan stora later - se 
allt sub specie ::eternitatis ?  kort 
sagt, skola vi nu bli i stånd att upp
väcka medeltidens livsvärden'! Det 
kan måhända vara av vikt för en 
och annan att ta ställning till detta 
spörsmål. 

I motsats till nyromantikerna 
fråga vi därför: finns det väl möj
lighet för oss att söka tillbaka till 
en medeltid på nationell grund. 
» Nationell » då ej fattat som ett geo
grafiskt begrepp, begränsat av Kö
len och Öresund, men som det för 
vår nordiska läggning naturliga, 
»hemvana» .  En sådan möjlighet 
finnes helt visst, men Sveriges ställ
ning i detta fall ter sig tämligen 
olik de övriga nordiska ländernas. 

Från nutidens svenskar skiljes ju 
medeltiden framför allt av vårt 
storhetstidevarv, denna epok, som 
visserligen gav vårt folk europeisk 
ryktbarhet men också stämplade så
som något övervunnet, värt att för-

kvävas, det andeliv som besjälat -
just vår medeltid. Det är inte min 
sak att här söka orda om ett större 
eller mindre berättigande i detta. 
Jag kan blott betona faktum: stor
hetstidens nationella minnen ge åt 
svenskens syn på medeltiden nå
got - lindrigt sagt - främmande. 
Och om detta främlingskap kunde 
vändas i hemkänsla - » stora » min
nen skulle likväl stå i vägen. 
Ty samma krafter, som värjde 
svensk självständighet, ödde ju 
också det mesta och bästa, me
deltiden lämnat oss i arv. För att 
blott tänka på litteraturen. Det är 
sant: någon nationallitteratur i 
egentlig mening hade vår medeltid 
aldrig frambragt; men - det är ju 
inte en saga blott, att Vadstena 
klosterbibliotek var större, om ock 
ej värdefullare ,  än Vatikanens vid 
samma tid � - -

Annorlunda ter sig saken i vårt 
grannland Norge. Norges medel
tid är dess storhetstid, och när 
man i våra dagar söker med all 
makt stärka den norsk-nationella 
andan, så blir helt naturligt ett av 
de kraftigaste medlen härtill :  åter
uppväckande av denna medeltida 
storhet. Det var detta, som gick 
upp för Björnson, när han i Rid
darholmskyrkan med ens förstod, 
vad minnen betyda för ett folk . 
Men - och det måste man komma 
ihåg - i dessa minnen var det 
framför allt den nationella själv
ständighetstanken, som eldade norr
männens sinnen. Harald, Håkan, 
Olav, Sverre voro först och främst 
hövdingar, som »berget» och » ver
get » landet - som » talet Roma 
midt imod» .  Jag ,skulle mycket 
missta mig, om den Olav som i,ma
let korset med sit blod» genast vann 
samma vördnad. Om över huvud 
medeltidens andeliv fann en djupa
re förståelse under de första år
tiondena av norsk självständighet. 
Men i längden måste det ju bli 
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omöjligt1 atf 'stå främmuride for den ', 
andliga atmosfär, man mötte i Snor- . 
res kungasagor, i folkvis01'na öch . · .  
allt det, som fått tjäna till under-
lag vid förnyelsen. Och de:p.na at
mosfä1� · ä1: ,:__; nordi* rn;ede�tid i 
dess kraftigaste , ·  djupaste form. 

Norsk litteratur ,i våta dagar be- . 
handlar all�jämt gainmalnatio11ella 
motiv · - ' och mi',. tycks det, nied 
tyngdptmkten lagd just på den and� 
liga lniltui'en, det sedligt religiösa 
livet · i. Hei:tiiskringlakungarnas N or� 
ge. Irifresset föt · sagalitteratur och · 
ballader stiåcks nu även till hofui� 
lier; >igammel�orslrn» ' hymner och 
legend'er __'.. så mycket lättare som 
allt detta finns kvar i riklig mängd. 
Ja, själva synen på per�onHghete1> 
na tycks undei·gå förvandling. En . 
frihetsgestalt · söm . Sverre · tanktes 
nog J8r'1i.t' rätt lik vår Gustav Vasa 
- ·· :m�ri · def vill ' något'. 'sägU för 
medeitidsuppfattn,h1geii i . Notge, 
när 'niaii nu · framhållit, hur Sverre 
ej blotf »talet Roma midt . iinod» 
men fJ'amf Öl' allt lade vikt på för
djupande av medeltidens· sedliga 
ideal i ·  landet. (Se vidare, härom 

Paasche: , . Kong .· Sverre, : Kr : a, 
1920; samme förf. : . Sverre prest,· 
»Edda» 1:915. )  

Och _:_:_,_ det ej svagaste he'viset föl' 
levande infresse - inan reser pole
mik kring sp'örstnålet · om arten av 
denn:i medeltida kultur. Ät det så, " 
menar man, a:tt hedendömen ·vid 
medeltide11s inbrott bl6tt helt ' lätt 
kostY:merade om sig? ' ·  Eller · blev 
det - · kristendomen', som ·visserlige11 
upptog mången hednisk sedvänja, 
må1iget hedniskt' · begrepp men lyc-

. kades genoinSyra . och gö'ra det allt 
till sin . egendom} Som sagt; mati 
tvistar. · Mig förefalle1; det, soni 
kunde svaret egentligen ej bli mer 
än 'ett ·_;____ i stcwkyl'kOtnas land! 
Stavkyfäan, den norska bygdekul0 

turens största unäer, står där in
smält i fjällshipets skugga och här 
upp sin romanska arkitektur under 
»skyddande förklädnadi '  av en nor
disk gTan. Dess spets är verkligen 
svår att · på avstånd skilja från träd
topptti·n:a, des·s takavslutning • är 
ofta drakhiwudet - som på våra 

gainia g'11dåho'v : --:-' :  dess dötrar 
och korstolar ha sirats med forn-
1�ofdiska " sagomoti� - vad blir sen 
kvar för kristen känsla? Jo, det är 
kvar, att själv dessa mörka, brä.ck
liga väggar · 'formligen . andas kristen 
helgd! ' Inte en senare tillkommen 
helgd, mei1 · den, ur vilke1'1 kyrkan· 
Vll',:. i t. upp. · Stavkyrlrnn vid älven. 
i en norsk fjälldal - för mig per-: · 
sonligen kan ingenting tydligare tol-· 
ka den norröna lfristendome11s 
genomsyrande kraft. 

Vad s�avkyrkan är i Norges byg
deku:Itur, del är inom dess folk� 
diktning: »Draumkv:edi». Ingen 
nordisk 1folkvisesamling äger 'ma-< 
ken till det norska Draumkv:edi*, 
en visionsdikt, så mättad av poesi, 
etiskt allvar och intensivt målande 
kraft, att man knappast drar sig för 
en jäinfötelse med - Divina Come
dia. · Ja, finns ens i' Dantes dikt e11 
höl'selsensation av sådan ve1;kan 
som de underjordiska forsarna i 
Draulhkv:edi? Jag tror, man måste 
gå till Apokalypsens »brt1s a,f stora 
vatten» för ' att finna en motsvarig-· 
het. Volusp�; S6lorlj6d, Draum
kv:edi _, av de tre är Draumkv:edi" 
väl påtagligast influerat av det 
medeltida · Europas föreställnini!s
liv · men ' också djupa'st ro
tat i riordisk folksjäl. Det är dikt0 

ningens ' '  gotik, förenad med fors· 
och fjäll och ödemo till 'en exstas 
av· förmiderligt dyster kraft. · Att 
något därav kan tagas upp igen, 
det har Garborg visat i sin »Haug
tussa». · · 

I tidskriften »Edda» ( 1914 ) ,  fin� 
ner man en studie över »S :t Micha
el og- hans· ' engle » av Fr. Paasche, 
numera professor vid Kr:a  ·universi
tetet. · Där behandlas även Draun
kv:edi: .  Jämte den rent litterära 
analysen, -och oftast i samverkan 
med den·, går genom studien en 
ström av f Öl'ståelse· för det medel
tida ämnet, som - jag vågar sate 
sen _.:. ,  knappt vore möjlig hos 
oss. Samma reflexion tvingas man 

* I Liest0l og . Moe�. nyutkomna samL 
nr 1 ;  nr 7 i Landstads. Icke att förväxla 
med visan av 'sam'ma namn i saml. » Is
lenzk fornkvredi» . 



till inför professor Paasches av
handling »Kristendom og Kvad» 
{Kr :a  1914 ) .  Kanske smakar stilen 
väl mycket ))avhandling» - någon 
gång ren polemik - men den poe
tiskt · känsliga uppfattningen lär in
gen ta miste på. Här som i Draum
k vredi-studien är tendensen dubbel : 
att genom de »gammelnorske» dik
terna Geisli, Harms61, S6larlj6d 
m. fl. visa dels att medeltidens 
kristendom verkligen införlivats 
med fornnorsk anda - att » den 
religiöse diktning har utgjort en 
sterk gren av vor gamle litteratur» 
- dels hur detta skett : i ständig 
kontakt med den europeiska ut
vecklingslinjen. 

Det finns en dikt, som inte blivit 
behandlad i ))Kristendom og I{vad» : 
Eystein Åsgrimssons »Lilja)) ,  den 
isländska Mariahymnen. Professor 
Paasche har i stället översatt den 
till nutida norska - och med ett 
resultat, · som kommer Viktor Ryd
bergs Faust-översättning nära; man 
säger sig själv: så vackert är ej själ
va originalet! Skribenten hörde 
nyligen dikten åter av denna 
»Liljas » andre skald. Och det skar 
plötsligt genom mig en tanke: var 
ha vi den man, som med sin poe
tiska kraft gör en nordisk medel
tidsdikt till vår egendom - så? 

* 
Erik den helige - vad betyder 

han för svensken i allmänhet? Det 
första korståget till Finland - och 
där skymta kanske skepnaderna av 
biskop Henrik och den svekfulle 
finnen - överfallet av den danske 
Magnus - där springer källan fram 
i minnet - och slutligen hans ben 
och pannring i skrinet därframme i 
Uppsaladomkyrkans kor. En sägen 
bland många, intet mer. - Olav den 
heliges ben finnas inte kvar. Nid::t
ros' domkyrka, hans helgedom, ar 
halvt en ruin sen medeltidens slut, 
men ändå lever Olav i norskt med
vetande. Låt oss säga: han lever 
på nytt - liksom domkyrkan reser 
sig ånyo. 

» Där klockorna klämta 
av sig själva 
över skrinet. 
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Och var dag hör folket 
klockors klang 
över kungen > 

sjöng Torarinn Lov-tunga kort ef
ter helgonkungens död. Och man 
är frestad ge honom rätt den dag 
i dag. Förra sommaren firade Gud
brandsdalen niohundraårsminnet av 
sitt kristnande genom Olav. Det 
tycks ha artat sig till en allvarli.g 
folkfest. Långt inifrån Jotunhei. 
mens dalfören hade man sökt sig 
ner till festplatsen, Hundorp. Ocll 
jag hörde sen folket i trakten tala 
om Olav, kanske med alltför färsk 
kunskap*, kanske• med en fö.r till
fället stegrad stämning men 1 var
je fall med en vördnad, som sve1;1-
sken aldrig skulle ägna vare sig 
Sankt Erik eller Birgitta. Var det 
hövdingen eller helgonet, som hyl
lades så? Likagott - man visste, 
vad Olav, kungen, betytt för landet, 
man tog det naturligt, att ha!ls 
kamp lett till en helgonglona. 
Olavs gestalt - .och norrmännens 
betraktande av honom - är det 
klaraste exemplet på deri förening 
av nationell och religiös anda, som 
gör Norges medeltid mäktig att 
stiga fram på nytt. 

»Och var dag hör folket klockors 
klang över kungen. » Månne N or
ges klockor nånsin så ljudit geno� 
en diktskapelse som Just nu - 1 

Sigrid Undsets mäktiga roman 
» Kristin Lavransdatter» ? Inte en 
studie över medeltida motiv och 
gestalter, inte en mer eller mindre 
fri omarbetning, men en nyskapelse 
av märkligaste art. Skulle jag våga 
gissningsvis skissera Sigrid Und
sets intresseutveckling, så bleve det 
just på samma linje, som vi obs:r
verat för norsk.beten i gemen: fran 
nationellt historisk medeltidsidea
lism-närd av kungasagor och bal
lader-fram till det egentliga from
hetslivet ; i en tidskriftsartikel har 
Sigrid Undset själv indirekt pekat 
på de »gammelnorske » homilierna 
och bland legender Maria-sogu så-

* Paasches till högtiden utgivna bok om 
Olav (intimt stödd på Snorres Olavssaga) 
låg på varenda lantbyhandlares disk. 



som källor. Sedda utifrån -»Kristin» 
te sig Undsets föregående böcker -
så fina i och för . sig - nästan blott 
som förstudier till detta verk. För
studier i »människokunskap» och 
människoskildring från vår tid av 
den, som har i sinnet att ge liv åt 
en gången tidsålder. Ty liv äger 
denna roman. Jag har inte kunnat 
freda mig för en oupphörlig associa
tion med Shakespeare's historiska 
dramer ; om dem påminner även 
det kärleksfullt skapande intresset 
för bipersoner. Romanens närma
ste förebild är väl annars kunga
sagorna. Man tycker sig spåra 
Snorres sätt att föra in personerna 
och under händelsens gång ge
nom ständiga utvikningar ge 
skildringen bredd och grandiositet. 
Mest frapperar måhända den be
gränsade användningen av direkt 
själsanalys - men är inte det ett 
fullkomligt riktigt grepp? Själv
reflekterande i högre grad voro väl 
1300-talets människor sällan; ett 
undantag som Birgitta kan blott 
bekräfta regeln. Karaktärerna ges 
här i stället genom en slags liv
full plastik; deras förmåga att fin
na sig tillrätta i situationer och 
stämningar. 

Kristins utveckling dominerar 
knappast; man kan tveka mellan 
henne och fadern som huvud
person. Faderns, Lavrans', själs
liv låter oss nästan ana en la
tent helge Olav. Men han är and
ligen i släkt också med sitt namn
helgon. Skildringen av Lavrans' 
givmildhet och ödmjukhet mot stac
kare leder gärna tanken till legen
dens ord: » Laurentius uppsökte dag 
och natt sjuka och fattiga . . .  tvåd
de deras fötter och gav dem all
mosor». En smula egendomligt kan 
det ju förefalla, att ett världsfrån
vänt väsen uteslutande faller på 
männens lott. Kvinnan är antingen 
barn eller - kvinna. Aldrig skym
tar en drömmande, skär jungfru
gestalt. Men nog skulle t. ex. den 
dödsmärkta Ulfhild fått mera skim
mer över sig, om hon glatt sig åt 
något annat än vackra kläder och 
smycken. 
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Likaså kunde väl ändå Kristins 
årslånga vistelse i Oslo kloster gi
vit anledning att skildra en nunnas 
själsliv - ja, varför inte extas -
såsom medeltiden älskade att tän
ka sig vägen till helgelse. Nu nöd,. 
gas författarinnan kontrastera Kri
stin 111ed en typ, som smakar , äl 
1uycket av flickpension. På denna 
punkt tycks Sigrid Undset vara 
bunden av verklighetsmaterial -
eller rättare: brist ,på verklighets
material - mer än som är riktigt 
lyckligt för tidsmålningen. Men så
dant försvinner i den stora, rent 
symfoniartade samverkan av män
niskor och stämningar. 

Likt trådar av guld i en mörkare 
vävnad te sig en Fra Angelico
Franciskusgestalt som broder Ed
vin, en romerskt fintbildad klerk 
och själasörjare som Gunnulf -
av romanens naturer, en bland de 
få verkligt splittrade. 

Rent underbart verkar ofta stäm
ningsgreppet. Exempelvis den epi
soden, när liten Kristin förvirrad 
vaknar i den främmande bondgår
den, förvirrad av - klockspelet i 
Hamars domkyrka. Det är något 
där av en skum, frostig morgon i 
advent - men också något mycket 
mer. Och detta »mer» kommer 
just av skildringens medeltidston. 

Kristins pilgrimsfärd till Nidaros 
är vävd samman av verklighet och 
vision. Märk, vorden botgörerska 
får den unga kvinnan ge oss bokens 
enda, harmoniska madonnafram
ställning - man nästan rycker till 
inför en slik levandegjord etik. 

Någon gång har författarinnan 
dock skjutit över målet. Så vid Kri
stins ensamma besök i Husaby ka
pell, då det säges, att där slog emot 
henne den luft, som kommer av in
stängd, kallnad rökelse. Det ver
kar onekligen en smula överdrivet 
att förknippa den iakttagelsen -
fast Kristin själv ej uttrycker den 
- med kvinnan på 1 300-talet. Må
ste inte för henne den rökelsemätta
de luften vara ett med kyrkan? 
Men en anmärkning som denna kan 
ju blott visa, hur bortskämd man 
under läsningen blivit att finna fullt 
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naturlig proportion mellan männi
skorna och deras erfarenhetssfär. 
Så till den grad inlemmad med 
detta släkte, att man instinktivt rea
gerar för en enstaka modernitet.. 
Det är för övrigt fåfängt att dra 
fram detaljer av ett eller annat slag. 
Såsom en ung norska nyligen skrev: 
» Den boken er saa mer kelig at. jeg 
synes det er flaut at uttale sig om 
den».  - ))Kristin Lavransdatter» 
måste levas igenom; och det sker 
under nästan andlös beundran för 
den .identitet, författarinnan äger 
med medeltidens andeliv. 

Vår svenska litteratur saknar ju 
visst inte medeltidsskildringar. Vi 
ha t. ex. en fin kännare som Emilia 
Fogelklou. Men hennes psykologi
ska - att ej säga patologiska 
- framställning är knappast den, 
som lättast får förståelse i vidare 
kretsar. 

Med psyko-patologiska elementer 
opererar också Strindberg i t. ex. 
))Folkungasagan». Och här kom
mer det stora diktargreppet till. 
Men Strindbergs intresse för medel
tiden var ju den gången ytterligt 
subjektivt, uteslutande grundat på 
hans egen Inferno-ockultism och 
» Inferno-teologi» .  Och »Svanevit» 
åter är för ensidigt ljust. Att vid 
Strindbergs hand söka på allvar 
tränga in i medeltiden - det skulle 
således ej, trots all estetisk njut
ning, ge vare sig det sannaste eller 
sundaste resultatet. 

När Levertins trubadurläggning 
visade honom hän till medeltiden, 
så var detta alldeles naturligt. Men 
lika naturligt att han då . sökte upp 
Frankrikes och Italiens medeltid, ej 
vår. 

Per Hallströms diktning med po
lerna Purpur och Thanatos kan 
tyckas särskilt lämpad för medel
tida motiv - men ett glödande 
färgsinne för då även honom söder
ut. 
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Nå, Heidenstam. Han har givit 
oss, inte en dramatiserad Folk
ungasaga, men pompösa skildrin
gar från östgötajarlarnas bygd. Kan
ske är det ytterst individuellt, men 
för mig blir hans framställning 
mycket av målning, litet av liv. Jag 
har svårt att i Bjälbojarlen se 
annat än en pose av den ståtliga 
människomodell, som också näm
nes - karolinerna. Åt Birgitta har 
ju Heidenstam rest ett litterärt mo
nument - men nog måste man 
medge, att ))Birgittas pilgrimsfärd)) 
inte främst går ut på att skildra 
medeltidskvinnan Birgitta. 

Och allt detta är lätt att förstå. 
En äktsvensk skald har ingen an
ledning att inom vår historia taga 
fram just det, som utgör medelti
dens storhet. Att leva sig in i det. 
Vårt )) stora)) finner han på närmre 
håll. 

Men nu kunde man ju tänka sig 
en svensk, som inte vill släppa )) me
deltidens livsvärden» .  V ad skall 
då han ta sig till ? - När en medel
tida norrman inte fann jordmånen 
villig för sina ideer i hemlandet, så 
gav han sig ej sällan iväg till 
Sverige. Snorre kan väl blott antyda 
norrmannens utveckling här - men 
ett är säkert: till Norge vände 
han åter - med sinnet mog
nat, viljan i form. - Jag ämnar 
nu inte ex analogia sluta: för 
en svensk medeltidsidealist i våra 
dagar återstår intet annat än att ge 
sig iväg över Kölen! Neij, men hans 
litterära intresse skulle inte ta ska
da av någon tids vistelse i den nor
ska litteratur, som på nationell 
grund gjort medeltiden tilll sitt fält. 
Det skulle kunna hända, att hans 
sinne där finge mognad, viljan 
form, att han blev lyhörd för äkta 
medeltidsklang, lärde att med våra 
mindre medel söka fram det, som 
jag vågat kalla »medeltidens livs
värden». 

-a -m 
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CREDOS BÖCKER. 
Fastän vi i regel på grund av vår tid

skrifts ytterst knappa utrymme ej kunna 
recensera icke-skandinavisk litteratur, ha 
vi likväl ansett oss böra frångå denna 
princip, då det gäller ett högaktuellt 
arbete av pater H. Grisar, som på ett så 
välvilligt sätt föregående år visade sitt in
tresse för Credo genom att sända oss vär
defulla originalartiklar. 

Grisar, Rartmann-, S. J. 
L u t h e r  z u  W o r m s  u n d 
d i  e j i.i n  g s t e n  d r  e i J a  h r
h u n d e r t f e s t e d e r R e
f o r m a t  i o n. (Luther-Stu
dien ) .  Freiburg '1921 Herder 
M. 14 .  

Grisar H. n. Franz Heege, 
S. J. P a s s i o n a l  C h r i s t i 
u n d A n t i c h r i s t i. Er
öffnung . des Bilderkampfes 
1521 .  (Luther-Studien ) . Frei
burg 1921 Herder M. 14 .  

Den bekante författaren till det 
stora Lutherverket offentliggör nu 
nya »Lutherstudier » .  » Samlingen är 
tänkt som komplettering och ytter
ligare förklaring till sagda verk 
och skall huvudsakligen beröra de 
nutidsfrågor, vilka nu på grund av 
den pågående inre krisen inom pro
testantismen uppstå i så stort antal 
och under så brännande form» ,  så 
kännetecknar Grisar själv sina 
» Lutherstudien» .  De tre epokerna, 
Luthers uppträdande i Worms, 
uppbrännandet av bannlysnings
bullan samt hans vistelse på W art
burg, vilka på senaste tid firats med 
stora Lutherfester, framföras här i 
första häftet i deras historiska för-

lopp. Särskilt välgörande verkar 
den lugna och förnäma sakligheten 
i motsats till hätskheten i alla de 
många utfall mot katolska Kyrkan, 
som med anledning av jubileums
festerna funnit uttryck vid offent
liga möten, i kyrkliga föredrag samt 
i dagspressen. Mången vältalighets
fras från dessa dagar brister här 
under Grisars kritiska sond som en 
skimrande såpbubbla. Intressant är 
till exempel hans fastställande, att 
det bekanta uttrycket : »Hä.r står jag 
och kan icke annat, Gud hjälpe 
mig, amen» ,  aldrig uttalats av 
Luther i denna form och framför 
allt aldrig med den patetiska ton, 
man blivit van att föreställa sig. 

Det andra häftet börjar med 
framställningen av, huru Luther 
använde sig av illustrationen som 
kampmedel. »Användandet av ond
skefulla foarikatyrer i den religiösa 
kampen var mycket mera utbredd 
och hänsynslös på katolikfientligt 
håll än man vanligen tror » ,  skriver 
Grisar i sitt företal. Detta häfte 
lämnar en fördjupad inblick i de 
metoder, med vilka den nya trons 
män sökte vinna folket och utgör en 
vältalig kommentar till Luthers ord: 
att han hade uppnått sin storartade 
framgång hös folket endast med an
vändande av andliga medel. Ifrå
gavarande karrikatyrer äro delvis 
så grova och stötande att man 
knappast dristat sig omnämna dem 
i de otal av populära skrifter, som 
utgivits över Luther. 

• 



I ·  de svenskamerikanska luthera
nernas tidning Aågustana för den 
12 januari detta år förekominer ett 
brev från den svensklutherske ärke
biskopen N'athan Söclerbloni HU en 
ledahde amerikansk lutheran, proa 
fessor Youngert, vilket -ur mer än 
en synpunkt kunde vara av intresse 
för Credos läsekrets. Ett vårt föregå
ende; nummer meddelade, (sid. 49) , 
att en f. , d. katolsk gammal kyrka i 
Riga . · .av · lettiska regeringen snart 
skulle överlämnas tiH stadens kato
liker. • Det är denna händelse som 
givit anledning till den söderblom
:ska episteln. De romerska katoliker
na � heter det i detta brev - ha va: 
för det första i den -lettiska huvud
staden jämföi'elsevis flera kyrl(or 
än · lutheranerna, de förra en för 
varje 4,000 . medlemmar, de senare 
en för varje 9,000 medlemmar. 
(Samma faktum återfinnes i flera 
:andra större eller mindre : städer • 
jorden runt. Vilken ,kan väl orsa
ken, vara? . [Credos anm.}) . Vidare 
är den ifrågavarande kyrkan, Jako- · 
buskyrkan, »belägen mitt emot 
parlamentsbyggnaden . och övriga 
regeringsbyggnader » , ·  ja, ,, den· för0 

nämsta· och mest centralt belägna 
kyrkan» i hela Riga. Och nu skall 
den » förrädiskt . överlämnas åt 
Rom » ,  oeh detta just i å11 »300 år 
efter Gustaf Adolf kom· till Latvia» 
och Jakobuskyrkan, » som, har varit, 
evangelisk ända sedan· refortnatio� 
nen och som jesuiterna hade för en 
kort tid bemäktigat sig, blev åter
ställd för evangelisk gudstjänst,, av 
nämnde konung, · Allt detta har 
» det tyranniska Rom, som är en 
skicklig och väl · känd mästare' ( an 
accomplished and well known ar
tist) i alla slags politiska intrigen, 
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lyckats utverka hos .den lettiska re
geringen, som politiskt- » är ,bero
ende » av landets . katoliker. 

Brevskrivaren . vädjar j · denna . 
dystra situation till » de amerikan
ska : . luthenmerna, som hava givit 
så mycket understöd åt Latvia» .  
Någon luthersk organisation , i  Arne •. 
rika » kunde insända en ' protest, 
eller om möjligt sända en person 
till Riga i syfte att förhindra att· 
edert storartade understöd blir be-. 
lönat på ; ett så vanhedrande sätt, 
eller åtminstone genast avsända ett 
telegram» till den lettiska republi
kens regering. Den ivrige och be
kymrade svenska statskyrkomanneh . 
lämnar t. o. m. ett förslag till for- , 
mulering av sådant telegram: -»Är 
det sant att J akobuskyrkan skall . ·  
överlämnas från protestanterna till 
de romerska,L Detta eller .n�got 
liknande ' » skulle hava en förträff-, 
lig verkan» . Slutligen beldagas ,  att 
»tävlan mellan kristenhetens avdel� 
ningar skall föras med s�daiia ;hän,. 
synslösa politiska meto<ter, _i _stället · 
för . att bedrivas med. ren,_t . cmdligq 
medel» .  

Tidningen Augustana ,meddelar. 
sedan den hugnesamma nyheten, att 
" telegram avsändes genast till . ve
derbörande myndigheter i Latvia" 
och hoppas, att " dessa telegram 
hava åsyftad -verkan» .  Meningen 
torde vara att sända den nödställda . 
lettiska· staten en . understucken i ho. 
telse: » Om . Ni inte gör som .vi -vill, 
så är det slut med, vår hjälp ,,.. Om 
detta skall räknas till de, » rent ande 
liga medel» ,  som det citerade bre
vet rekommenderar, frågar man . 
sig med en stilla undran. Och de . 
tusen sinom tusen härliga gamla 
tempel, som på så många olika sätt 
ha »överlämnats " - från de romerska 
till protestanterna - togos , de all- : 
tid av sina nuvarande ägare med 
så »andliga medel» ?  För övrigt fin
nes det i ·  Förenta Staterna mycket . 
fler romerska katoliker än luthera
ner. Även de förra äro således en 
faktor att räkna med. 

En minan bekymrad . skandina
visk luthersk kyrkoman är profes-



:sor Andreas Bmndrud, som i de 
norska modernisternas avisa: Norsk 
Kirkeblad (sid. 106) på tal om 
»Paveskiftet» med en viss melanko
li skriver » i öieblikket er det kato
licismen som har overtaget. Ikke 
blot politisk». (Förf. har förut på
pekat att »protestantismens förer
makt Tyskland ligger i stövet». ) 
»Nei, også åndelig. Europas trette 
folk sukker igjen efter de faste au
toriteter og mystikk. » Credos upp
fattning :är 'likväl, ,att dylika be
kymrade farhågor verka ganska 
överdrivna. Nutidsmänniskorna äro 
dock ännu till största delen behär
skade av indifferentismens och ma
terialismens makter och ingenting 
är ovissare än den närmaste fram
tiden. 

Enligt nr 10 av Nordisk Ugeblad 
for katholske Kristne förbereder 
man sig nu som bäst i Danmarks 
katolska kretsar för bildandet av ett 
Katolskt Landsförbund, som sär
skilt skall arbeta för »större aan
deligt Samkvem mellem Hovedsta
den og Provinsen». Bland annat 
önskar man upprätta »en Central 
for Afholdelse af Foredrag, der skal 
holdes omkring i Provinsbyerne ,, 
och hava till ändamål »Oplysning 
om Kirkens Trosliv, Historie, Li
turgi o. desl. » Vidare skulle det 
föreslagna landsförbundet arbeta 
för: »Forberedelse og Indbydelse til 
et aarligt ellier hverandet aarligt 
S0mm�1·möte, der kan viekke Sam
fölelse og foröge Trosiveren blandt 
de danske Katolikker. » Slutligen 
finnes en tredje uppgift för den nya 
organisationen: »Overvejelser an
gaaende andre Frellesopgaver, saa
som: Ungdomssagens Fremme, Til
vejebringelse av Samarbejde mellem 
Menighederne . . . ; Oprettelse af en 
Forsvarscentral mod Pressangreb 
o. s. v.» Onsdagen den 22 februari 
hölls ett möte i Köpenhamn för dem 
som särskilt intressera sig för sa -
ken. På förslag av länsgreve Hol
stein-Ledreborg beslöto de närva
rande, att alla landets katolska för
eningar skulle inbjudas att deltaga 
i valet av en »Katolsk Centralkom-
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mitte», som skulle bestämma om 
grundandet av det Katolska Lands
förbundet. Man må hoppas, att 
den planerade organisationen, som 
har så många , praktiska; klokt ge
nomtänkta punkter på s1tt program 
snart måtte blfra till levande verk
lighet. 

En stor och smärtsam förlust,, 
vari Credo på det varmaste delta
ger, har drabbat den katolska verk
samheten i Skandinavien genom 
den apostoliske vikariens för Dan
mark och Island Mgr von Euchs 
nyligen timade frånfälle. I följande 
nummer hoppas vi utförligare kun
na skriva om den bortgångne dan
ske biskopens person och livsverk,, 

Den bekanta schweiziska tidnin-, 
gen Basler N achrichten har om 
Benedictus XV:s pontifikat skrivit 
följande: » Under Benedictus XV 
har ledningen av Kyrkans angelä-
genheter skötts av säkra händer, 
och den katolska Kyrkan befinner 
sig vid slutet av hans pontifikat i 
t'll mycket fastare ställning än före 
detsamma. Benedictus XV har åter 
försäkrat Kyrkan om den moraliska 
och religiösa ledareställningen 1, 

världen. 
Benedictus XV har mobiliserat 

sin Kyrkas universella inflytande, 
för det stora verket att försona fol
ken. Under det att protestantismens 
exklusivt nationella karaktär, dess 
splittring i en mängd av småkyrkor 
hindrade fredsvännerna i dess lager 
att verksamt arbeta för folkens bro
derskap, har Roms mäktiga stämma 
ljudit högre än krigets buller och 
har tvingat världen att lyssna till 
dess maning att arbeta · för kristen
hetens solidaritet i arbetet för 
världsfreden . . . 

Benedictus XV har ofantligt stärkt 
sin Kyrkas moraliska och religiösa_ 
prestige. Sådan är frukten av hans 
pontifikat. Alldeles som under forna 
tiders krigiska omvälvningar har
man nu sett det stora löftet till den 
katolska kyrkan uppfyllas : »Helve
tets portar skola icke varda henne, 
övermäktiga». 



Man vet nu att 60 stater sänt kon
doleansteleyrnm till Rom. Bland 
dem återfinnas även Danmark, 
Norge, Finland och Lettland. Även 
Japan och flera muhamedanska 
stater ha i varma ordalag uttryckt 
sin sorg över den älskade fredspå
vens död. 

Benedictus XV: s  död har gjort ett 
djupt intryck även i Konstantinopel. 
Söndagen den 22 januari spredo 
kyrkklockorna sitt klagande ljud 
över den gamla kejsarstader,. På 
alla de utländska beskickningarnas 
hus svajade fanorna på halv stång. 
Den turkiska regeringen beslöt, att 
på den avlidne påvens begravnings
dag det skulle naggas på halv stång 
också på de offentliga turkiska bygg
naderna. Det är första gången som 
den turkiska regeringen officiellt 
deltager i sorgen över en påves död. 

Genom den apostoliske nuntiens, 
Mgr Dolcis, frikostighet har nu den 
katolska domkyrkan i Konstantino
pel de två största kyrkklockorna i 
staden. De utmärka sig genom sin 
fulltoniga klang, sina smäckra for
mer och de vackra bilder i relief, 
som finnas på dem. Helt nyligen 
har deras »dop» företagits under 
stora högtidligheter och en ofantlig 
tillströmning av människor. 

Under rubriken »Kyrkan och 
framtiden» har pater P. Baille hål
lit apologetiska föredrag i den fran
ska legationskyrkan S : t  Louis i 
Konstantinopel. Föredragen hand
lade om Kyrkans framtid, Kyrkan 
och vetenskapen, Kyrkan och rel'i
gionernas framtid. 

Den katolska verksamheten i 
Konstantinopel är så viktig, emedan 
där två religiösa världar samman
stöta, som det gäller att vinna: den 
grekiskt-ortodoxa kyrkan och den 
islamitiska religionen. 

De tyska katolikernas 62 : a  all
männa kongress kommer detta år 
att äga rum i Miinchen från den 27 
till den 30 augusti.· För deltagarna 
kommer en egen framställning av 
passionsspelen i Oberammergau att 
äga rum. Förfrågningar och anmä
lan om deltagande sändas till 
adressen: Deutscher Katholikentag, 
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Miinchen, 1922, Herzogspitalstrasse 
12, - Auslandskommission .:.,....Post
checkkonto Miinchen Nr 36693 . . 

I Berlin1 har en ny katolsk propa
gandaverksamhet inletts. Både ka
toliker och protestanter ha inbjudits 
till ett apologetiskt föredrag, efter 
vilket skriftligt avfattade frågor om 
den katolska religionen skulle be
svaras. Under 3 timmar hunno ett 
40-tal frågor att behandlas. Därmed 
har en lovande början gjorts till 
flera föredrag i samma stil. 

En resande vän till Credo skriver 
i ett meddelande från Freibm·g in 
Breisgau bland annat: »D,et gör en 
gott att se, hur folket level' i sin 
Miinster. Det var torgdag, och de 
kommo och gingo i kyrkan med 
sina korgar på armen. I en annan 
kyrka var på kvällen Mariaandakt 
för män, omkring 500 stycken, vil
kas röster kunde lyfta taket.» 

Den nästa stora holländska kato
likdagen kommer att äga rum under 
pingstveckan den 6-8 juni i Nim
wegen. 

l Holland hålla dominikanerna 
föredrag, bestämda för icke-katoli
ker. De finna så stor anklang, att 
de måste hållas på alltjämt flera 
platser. Den rent positiva, från all 
polemik fria framställningen av de 
katolska sanningarna mottages med 
allt större sympati. 

Pius XI har kort före sin upphö
jelse på S:t Petri stol om den katol
ska pl'e-ssen yttrat följande: »Pres
sens betydelse är så stor, att varje 
sak, också den minsta, som göres 
till förmån för den goda pressen, 
alltid är en stor välgärning, emedan 
den kommer att bära goda frukter. 
Allt som man gör för den goda pres
sen skall jag betrakta såsom gjort 
mot mig själv. Ty den goda pressen 
ligger mig varmt om hjärtat och jag 
väntar mycket, mycket av den.» 

För att fira 300-årsjubileet av 
upprättandet av Congregatio de pro
paganda fide skall detta år i Rom 
hållas en internationell missio1is
kongress, i vilken representanter 
för alla katolska missionsinstitut i 
Yärlden komma att deltaga. 
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FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR. 

11ater Angelica t· 

Djup sorg och saknad drabbade våra 
i Stockholm och landsorten verkande 
Elisabethssystrar, då deras provinsial
föreståndarinna Mater Maria Angelica 
Fiillegrabe den 25 mars avgick med dö
den. I deras saknad deltaga Biskop, 
prästerskap och församlingsmedlemmar i 
och utom Stockholm samt många utom
stående, som lärt känna och värdera 
Mater Angelica och hennes mångåriga 
hängivna och uppoffrande verksamhet 
för de sjuka och nödlidande i Sverige. 

Mater Angelica föddes i Berlin den 22 
maj 1842 och inträdde i »de grå systrar
nas av S :ta Elisabeth» kongregation den 
30 augusti 1864. Under åren 1870-71 
var hon verksam på olika krigslasarett i 
Tyskland och förvärvade sig genom plikt
troget, uppoffrande arbete förtjänstmedal
jen. Till Stockholm anlände hon år 
1875 för att här öppna en filial för ambu
lerande sjukvård. Verksamheten begyn
te1l under mycket små förhållanden, 
men den vann snart beaktande och er
kännande av såväl läkare som allmänhet. 
På detta erkännande gåva bl. a. de två 
basarer glädjande bevis, vilka i de för
sta åren till stärkandet av Systrarnas 
ekonomi anordnades och vilka rönte en 
verkligt storartad anslutning från all-
mänhetens sida. 

För 19 år sedan utnämndes Mater 
Angelica till provinsialföreståndarinna i 
Sverige. Med stor klokhet och oför
tröttad iver har hon utfört sitt värv som 
sådan och med vemod beklagas nu hen
nes bortgång. För sina systrar var hon 
alltid en god moder, för de fattiga, sju
ka och nödlidande var hon en hjälparin
na och tröstarinna, ständigt redo och med 
samma goda hjärta klappande för alla. 
Under hennes sjukdom och vid hennes 
bår visades också ett innerligt deltagande. 
Även H:s Maj :t Drottningen har vid från
fället genom sin statsfru till Systrarna 
framfört sin kondoleans. 

Den 29 mars ägde begravningen rum 
under stor tillslutning av Elisabethssystrar 
från de olika stationerna samt av för
samlingsmedlemmar. Vid den högtidliga 
begravningsmässan i S :ta Eugenia kyrka 
höll kyrkoherden d:r Wessel ett gripan
de tal, tackande den bortgångna för hennes 
hängivna arbete i barmhärtighetens och 
kärlekens tjänst. Stoftet fördes sedan till 
vila i St. Elisabethssystrarnas vilorum å 
församlingens kyrkogård. R. I. P. 

Sanld Ansgars sal. 

Den .1 mars föreläste pastor Paul Klein 
över Glaubensbegriff in der katholischen 
Kirche, varvid han särskilt framhöll, hur 
fast begrundad också ur ren vetenskap
lig synpunkt den katolska tron är, upp
byggd som den är på Jesu Kristi genom 
oförnekliga underverk bekräftade förkun-

nelse och en ofelbar Kyrkas instiftelse av 
samme Jesus Kristus. Vår tro är sålunda 
ingalunda blind eller byggd på några obe
stämbara känslor och upplevelser utan 
förnuftig och förnuftsbegrundad. Talaren 
omtalade mot slutet av föredraget sin av
sikt att grunda ett församlingsbibliotek 
med gedigna och filosofiska böcker för 
dem som djupare önska tränga in i den 
katolska trons rika och härliga sanningar. 

Den 8 och 15 mars talade pastor Ansgar 
Meyer över olika punkter i Friedrich Hei
lers egenartade »katolicism» ,  som för när
varande vinner så mycken tilltro i vårt 
lands protestantiska kretsar. I första före
draget: Ät katolsk fromhet ytlig? tillbaka
visades det så ofta hörda och av Heiler 
upprepade talet om det blott yttre form
och gärningsväsendet inom den katolska 
Kyrkan; i det andra: Lag och evangelium 
i lwtolicismen undersöktes sanningshalten 
i Heilers påstående, att den romerska tron 
är en sträng och trång lagreligion, en »ju
daism», som icke låter evangeliet komma 
till sin fulla rätt. 

Den 22 mars avslutade pastor B erndt 
David Assarsson sin föreläsningsserie om 
Den lcatolska skandinavismen med ett 
föredrag, som under genomgående av de 
stora huvuddragen av Sveriges historia 
påvisade, hur svårförenlig en katolsk vär
desättning av vår historias olika perioder, 
ledande personligheter och avgörande hän
delser är med en icke-skandinavisk svensk 
värdering av densamma. Särskilt utför
ligt uppehöll sii.; talaren vid Gustaf Vasa� 
och Gustaf II Adolfs ingripande i den hi· 
storiska utvecklingen. 

Elisabethsföreningen 

som sedan 35 år är verksam för ett ordnat 
välgörenhetsarbete inom Stockholms katol
ska församling har i dagarna utsänt sin 
årsberättelse för året 1921.  Föreningen 
bestod vid årets slut av 80 aktiva och 
passiva medlemmar och ha tretton all
männa och tre syrelsemöten hållits under 
fjolåret. Under sammankomsterna har 
föreningens ledare, kyrkoherde E. W esse! 
hållit föredrag över kyrkliga och sociala 
ämnen. Fyra av kyrkoårets högtider ha 
av medlemmarna firats genom gemensam 
kommunion. Den 4 november lästes den 
årliga själamässan för föreningens avlidna 
medlemmar, välgörare och skyddslingar. 
Bland årets inkomster märkes också en 
gåva från »Credos Soiree» på Grand Hotel. 
Medlemsavgiften är 10 kronor. S äkert 
förtjänade denna anspråkslösa, men under 
lång tid så välsignelserikt verksamma för
ening mera beaktande och flera medlem
mar. 

Concordia Catholica 

hade torsdagen den 16 mars allmänt sam
manträde i föreningslokalen. Sedan ord
föranden öppnat sammanträdet och hälsat 



de närvarande välkomna föredrogs proto
kollet från föregående sammanträde. Frö
ken M. Foss hade på grund av resa avsagt 
sig ledamotskapet i syrelsen och valdes i 
hennes ställe fru M. Öhrberg. 

Härefter höll <lir. F. Cormery ett med 
största intresse åhört föredrag om S : t  Sig
frid, hans liv och verksamhet i Sverige. 
Talaren lämnade i detta sammanhang 
även några intressanta upplysningar om det 
efter den helige Sigfrid uppkallade S : t  Sig
frids Gille i Växiö, den första kända ka
tolska föreningen i vårt land. 

Följde så några musiknummer av fru 
G. Kihlgren (piano) och herr E. Astedt 
(violoncell) ,  vilka ,mottogos med stort bi
fall. Härefter vidtog supe och koi·dialt 
samkväm. 

Vid det sedvanliga torsdagssamkvämet 
den 30 mars hedrad.es föreningen med be
sök av Pate1· M. Hery från Versailles, vil
ken för tillfället vistas i Stockholm, där 
han hållit en serie föredrag på franska i 
S :ta Eugenia kyrka. För att hälsa den 
för sina föredrag högt uppskattade patern 
hade ett stort antal föreningsmedlemmar 
kommit tillstädes. 

X. 

i\lalmö. 

Länge har man i Malmö katolska för
samling önskat få till stånd en förening 
i syfte att samla dess medlemmar till så
väl uppbyggliga som sällskapliga möten. 
Den 6:te mars blev denna önskan till verk
lighet i det en katolsk familjeförening stif
tades och antog namnet S :t Laurentii gille. 
Ett 50-bl medlemmar antecknade sig och 
i sty,elsen invaldes följande personer: 
kyrkoherde W. Meijerink (ordf.) ; ingen-
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jör Milbers (v. ordf.) ; kassör C. D. Jör
gensen (kassör) ; fröken H. Dahlberg 
(sekr.) ; samt fru Ida Sjöberg. 

Söndagen den 26 mars ägde fi\reningens 
första möte rum. Därvid höll kyrkoherde 
\V. Meijerink ett mycket intressant och 
medryckande föredrag över S : t  Laurentius, 
den hel. martyrpåven Sixtus' unge nitiske 
diakon, hans i kärlek till Gud och de 
fattiga helgade liv och hans hjältemodiga · 
martyrdöd. 

Av flera bland föreningens medlemmar 
utfördes sång och mu!,ik för piano och 
violin, varefter ett glatt samkväm kring 
kaffebordet vidtog. Hälsrringstelegram 
avsändes till Hans Högvördighet Biskop 
Bitter. 

K A. V. G. 

Credos fond. 

Transport kr. 5,904: 44 
Baron G. Armfelt . . . . . . . . . . . .  ; , , 100: -· 
Pastor H. S. T. . . . . . . . . . . . . . . 50: -
Herr \V, Roeger, Gävle . . . . . . . . 15 :  -
Prenumerant i Holland . . . . . . . . 5: -
Ungdomsföreningen Lretitia . . . . 25: -
Herr 0. Forsell, Convent, New 

Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fröken A. Hamilton . . . . . . . . .  . 
Grevinnan M. Kennedy . . . . . . .  . 
Nils och Gunilla Bielke . . . . . . . . 

64: 60 
10: -
20: -
10: -

Summa kr. 6,204: 04 

Bidrag till Credos fond mottagas tack
samt av redaktionskommitterade eller kun
na insändas till Credos exp. Biblioteksga
tan 29, Stockholm, med angivande av att 
medlen avse nämdna fond. 

· , 1 I 



Om bikten, 
"Människan pröve sig själv", säger 

aposteln Paulus till Korintierna, då 
han omtalar i vilket själstillstånd 
man icke får mottaga Herrens leka
men och blod. Dessa ord har Kristi 
Kyrka, enligt kyrkomötet i Trient 
alltid förstått i den meningen, att 
den som känner sig skyldig till svår 
synd skall, innan han begiver sig till 
Herrens heliga bord, rena sig genom 
en ångerfull bekännelse i botens h. 
sakrament. Botens sakrament är 
således ett bote- eller läkemedel. 

Dopet, bekräftelsen, altarets h. 
sakrament hava sina uppgifter i det 
mänskliga liv�t, vilket kallas .en 
strid. Icke allai gå fullt friska och 
osårade ur denna strid. Den helig
görande nåden, mottagen i dopet, 
styrkt och ökad genom bekräftelsens 
och altarets sakrament, bevaras icke 
alltid så fullkomligt som sig bör. · 
Men skadan kan helas, såren kun:ri:a 
läkas. Därtill hava vi just boten, 
som är ett behov för människan, 
om den också endast betraktas 
såsom bikt eller syndabekännelse, 
frånsett nådens meddelande, vilket 
gör den i många avseenden till ett 
oeftergivligt livsvillkor. 

Om biktens nytta och nödvän
dighet upplyser oss förståndet, sam
vetet, hjärtat. 
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Det frivilliga bekännandet av ett 
fel, ett misstag, till och med ett brott 
tillerkännes av hela världen en för
sonande kraft, en viss rättighet till 
förlåtelse eller åtminstone en minsk
ning av straffet. Med rätt ser man 
däri, att någon nekar sin skuld eller 
sin delaktighet i ett brott, en förhär
delse i det onda, men däremot i be
kännandet av sin skuld ett uttryck 
för ångerfull bättring, 

Det är av största vikt för ett lyck
ligt liv att människan känner sig 
själv med alla sina böjelser och 
svagheter, som kunna vara eller 
bliva till fara. Men människan är 
mycket benägen till att för sig själv 
dölja och ursäkta sina fel. Därför är 
det nödvändigt att en annan tillför
litlig person får kasta en blick i 
människans innersta. V ad den ene, 

, ·höjd . till ursäkt, icke ser hos sig 
själv; ser en annan med opartisk 
blick bättre. Så blir bikten den 
bästa skolan till självkännedom, till 
självuppfostran. Att detta är själv
klart, säger oss förståndet. 

Även samvetet fordrar bikten. 
Synden har sina behag ; de äro 
skenbara, . bedrägliga, men de 
locka och draga människan. 
Knappt har dock människan syndat 
förrän synden ter sig i en annan 
gestalt, under en annan fo�m. Lyc-



kan, Vi sökte, flyr bort med över
trädelsen. Samvetets kval och agg 
fräta riu som en syra och lämna in
gen ro. Vad hjälper det oss om män
niskorna anse våra fel vara ringa 
och garna ursäkta ·oss! Samvetet 
låter ingalunda vilseleda sig. Ofta 
just då vi tycka oss hava nedtystat 
samvetets röst gör den sig ånyo hör
bar, låter den oss på nytt erfara fö
rebråelsens tyngd. Städse skall 
denna omutliga anklagare, som bor 
i vårt innersta, följa och förfölja 
oss med sina förebråelser, när vi 
överträtt Guds lag: Vem skall då 
återskänka oss frid? 
' Shakespeare, deriberömde engelske 

författaren, visar oss den kungliga 
mörderskan lady Macbeth, plågad av 
samvetets mask. Utan rast och ro 
irrar hon omkring under natten, och 
hon söker rentvå sina händer från 
inbillade blodfl'äcka'TI. Ka1Had ,till 
henne giver läkaren detta råd: Här 
behöves mera en biktfader än en lä
kare. 

I lekamliga plågor och lidanden 
kan läkaren hjälpa med sina läke
medel men vid samvet.skval ä,ro 
hans läkemedel maktlösa. Där for
dras någonting annat, där fordras 
en makt, som i Guds namn kan säga 
till själen : Gå i frid, dina synder 
äro dig förlåtna. Detta ord "förlå
telse", uttalat genom Guds ställföre
trädare, gjuter tröstande balsam i 
det plågade samvetet. Gå i frid. 
Detta glada budskap, detta fridens 
budskap sände Gud till människan 
i Botens h. sakrament. 

Vårt hjärta slutligen kräver bik
ten. Med högspänd · förväntan 
börjar ynglingen, un�mön, sin van
dring genom livet. Ögat ser endast 
rosor, intet moln fördunklai· lyckans 
sol. Dock huru få förhoppningar 
bliva · till verklighet ! 

För mången är livet endast en 
oavhruteri · följd ,  a'v ' missräkningar. 
Många· råka. näua : misströstan och 
förtvhrlan, då · de: icke se en· enda 
ljuspunkt i den dystra natten. Var 
skola de hämta . rn,od och tröst ? 
Var finna de eH vän, som icke blir 
en förrädare,? . , ·  Hä1· kan endast den 
vän hjälpa, till vilken, ,de kunna slu-
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ta sig med obetingat förtroende, 
vissa om att förtroendet icke miss
brukas. Här äi· sålunda hikte11 en 
tröstekälla för det sargade männi
skohjärtat, eri sista · tillflyktsort för 
den olycklige, som ser inisströ'stans 
avgrund vid och under sina fötter . 
Här har bikten en oskattbar :. bety-
delse .  · 

Må vi giva akt på självniordssta
tistiken. · Höjt över allt tvivel står 
fast, att hos katoliker firines det 
minsta antalet självmord. Och sta
tistiken fö1ner orsaken härtill i ho
tens sakrament, som give1; den· ka
tolske kristne tillfälle att utgjuta sitt 
hjärtas bekymmer i en väns hjärta, 
ett hjärta, öppet för att mottaga be
kännelsen men sedan stängtmed ett 
gudomligt insegel. Denne väns 
hjärta och mun · känner och finner 
ord av tröst och uppmuntran för 
den bedrövade, för syndaren, för 
den skeppsbrutne i samhället. Do
maren, som giver utslag i hotens sa
krament, i nåderis domstol, äi· en 
fader, en bildfader. - Där de1ina 
instiftelse finnes, där öppnar man 
ej så snart den dörr, som· leder från 
livet till döden, deri dörr, som i 
stället för �tt giva befrielse, för till 
evigt fängelse. 

Kraftigare skall ynglingen kämpa 
mot livets svårigheter och motgån
gar, när han kan lätta sitt bekym
merfulla hjärta hos någon, som all 
tid bevarar hans förtroenden som i 

. en sjufallt förseglad bok. Intet enda 
säkert fall är att anteckna, då en ka-

. tolsk präst brutit mot biktens hem
lighet. Icke ens ur en avfällings 
mun har man någonsin hört 
en bekännelse mot biktens in -
segel . Man har aldrig vågat fram
kasta dylika beskyllningar emot 
präster, icke ens i en tid, då man 
eljest aldrig tycktes upphöra 1ned 
att säga och offentliggöra ont mot 
dem, såsom i den franska revolutio-

. 11�JJ.�·):id. Väl hava däremot katol-
1-ka . präster offrat livet for · att ej 
, fön:åda en hemlighet. 

Bjktens djupa betydelse bestyr
kes för resten av många son� l�va 
utanför kyrkan, och söin a';uridas 
oss denna välsignelsebringande .in-
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stiftelse. Vad Tefärmationen en 
.gång ofärsiktigt eller i Ö�'e11mod för
kastade har ofta önska'ts tillbaka. 
Därom vittna otaliga försök au åter
införa bikten ( enskilt sanital med 
prästen ) i Sachsen, i England, icke 
minst ·hemma hos oss i Sverige. 
Därmed 'bekräftas också huru bik
ten har sin rot i djupet av männi
skohjärtat. - År det ·någon skillnad 
mellan denna mänskliga instiftelse 
utan övernaturlig karaktär och 
Kristi anordning med den Helige 
Ande, som ledare:  "Mottagen den 
h. Ande",  med makt att binda och 
lösa, att behålla och förlåta? -

Bilden är nödvändig. Därför har 
också Gud, som bäst känner männi
skan, låtit henne bikta. Adam har 
biktat när Gud kallade honom till 
ansvar för budets överträdelse. Den 
samaritanska kvinnan har biktat 
vid Jakobs brunn när hon :inför den 
allvetande Frälsaren berättade hela 
sitt syndfulla levnadslopp. Rövaren 
på korset har biktat när han åkal
lade Guds barmhärtighet för alla 
begångna :fel och missgärningar. 
Detta göra även vi gärna och enligt 
Guds anordning var gång vi bekän
na våra synder för att av prästen få 
förlåtelse. 

Botens sakrament står alltjämt 
till vårt föl1fogande. Det säger oss 

.nu åter ,påsk.tiden, •som eui1uar •oss 
·om Kyrkans bud: Du ·skaU .åtmin
stone en gång om året bifota dina 
synder inför en förordnad präst. 
Må vi tacka ,den gudomlige läka11en 
för vilken intet sår är obotligt, ooh 
,,�ilken ,i . alla tider ,·erbjuder detta 
himmelska läkemedel. Utan mått 
är hans föarmhärtighet ,och outtöm
ligt är lmns medlidande med vår 
svaghet. :på Petri fråga huru · ofta 
·man skall förlåta sin broder, sva
rade Jesus: Jag säger ·dig icke ända 
Nll sju gånger, utan ända till sjuttio 
gånger sju. Det är otaliga gånger, 
alltid. Så föresk11iver Gud åt män
niskan samma förfarande som :han 
själv följer . gentemot oss. 

Möjligheten att få syndernas för
'låtelse är en av de hädigaste fruk
ter eller segrar av den på korset dö
ende Frälsaren. Hans dyra blod 
renar oss från all skuld, genom 
hans sår bliva vi helbrägda. 

Jviå vi då erkänna vad som länder 
till vår frid, till ett säkert sjähibe
segrancle genom s självförnedring i 
botens h. sakrament. Det är ett 
gott samvetes frid, en frid som 
Kristus själv bragt världen för att 
leda till den eviga frid, som ingen 
tager ifrån oss. 

':T o 'h. v a  n G i j s e  I. 

BÖNESUCKAR VID BIKTEN. 

Svenska böner från medeltiden. 

0, Herre Gud! Endast ett ord har 
jag att säga dig :  �'1isskunda dig över 
mig för din stora barmhärtighets 
och din bittra pinas skull. Amen. 

0, ljuvaste Jesus, värdigas skän
ka mig en droppe av ditt allraheli
gaste blod, med vilken jag må kun
na uppfriska mitt usla hårda hjärta, 
som är som en sten, till att gråta 
över mina synder. Amen. 

0, allra starkaste Jesus, jag syn
dare beder dig för dina bojors skull, 
att du värdes lösa ·mina syndabojor 
och binda mitt hjärta, mitt samvete 
och min själ med outslitliga band 
vid din brinnande kärlek. Amen. 

0, gode Jesu Kriste, jag lovar dig 
och jag beder dig, att du för mig 
ville tillfyllestgöra för allt vad i mig 
är som idke täckes dig. Amen. 
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JF)fRA. P'.ASSIONS::SONETTER. 

11
• SKÄRTORSDAG. 

Jenrnalom, din dhg; mot· afton skrider, 
Den afton, som skall skapa kval och ue 
Med blodirt svett uti- Gctsemcme, 
Då Frälsam kämpar sina ångest-�tric/er. 

Men först till avslced, innan kvällen lider, 
Han vill ett· h eligt under låta. ske, 
Och Offret rena, kärlekens ide, . 
lnstiffm: han för alla. f.olk och tider. 

Han 11nder bröd . oo/z. vin· sin mandom 
döljer 

Och uti jor,disk dräkt sin Guc/donv höljer, 
Oss /Jlända skulle ]wl'flighetens skrud: 

0 kärlek djupa, himmelska och 1:ena, 
För dig. i, stoftet liär vi oss förena, 
Tillbedjande vår Herre och uår Gud/ 

IT. LANGFREDAG. 

Se, jorden bävar, grauen återlämnar 
Sin rov ur sarkofagens huggna sten. 
På himlavalvet sole,n mist sitt siren, 
Och templets förlåt nu i tu elen remnarc 

Med skräck och fasa själv naturen hämnar 
Ditt brott o Jwcla, som på korsets gren 
Hw·· spikat Den, uars blod oss tuager ren 
Och så uår frälsninysväg till himlen 

jämnar. 

0 skåda hit, hit . upp mot korsets stam, 
Här hänger Fdilsw;en, Guds rena Lamm, 
Vars hjärta hm: /öi: dig i döden domnat! 

För · dia, för dia hem korsets smälek led· 
Och törnekrönt sitt /zmmcl liöjde ned, 
För dig han rnckade: »Det iir fullkomnat» ! 

11'1'. PASKLORBAG. 

I arla uäkten se, uår /i/la, kyrka, 
A u  moruonsolens r1ulc/ /zon strå/tu· glad/ 
De fromma böja Jcnä, bland bänkars rad, 
I påskliinlagens andakt Frälsam dy.rka. 

], dag, som• h elga, traditione1· yrlw, 
Se, prästen träder. ftmn i Herrens stad 
Att· signff eld oclt ljus oclt dopets bad, 
Till helgedomens ultms och själens sturlai. 

Hur aningsfull är denna morgonstund! 
Li-k stålets gnista den ur, hfärtats grund 
Slår f;.am en påskeld tiden·  icke släcker. 

Brinn ljuua eld uti mitt hjärta, brinn, 
Hör, påskens ulac/a klockor ringa in 
Den m orgonstund, som gravens. segel 

bräcker! 

IV. PÄSKDAG. 

Vad jubelsång utöver uärlc/en klingar, 
Att Christus är uppstclnden ur sin grav; 
Han rövat har förgängelsen dess. glav, 
Och döden bortuänd flyr på svarta vingar. 

I himmelskt majestät och glans betvingar 
Han ondskans makter med sin allmakts 

stau 
Och öser kärleksfull ur livsens. hav 
Den uattuström, som uärlden frälsning 

bl'ingar. 

Du jord, kläd dig i helig /zögtidsskllud, 
Du /zcw, låt sua/la lzöut din böljsångs ljud 
AU Christus Triumfatorn uittne bära, 

I liimlar, J!l'isen den i höjden bor, 
Med C/zernbim och Sernfim i c/zor 
l,rmsj1111uen euiut den &jipstclndnes ärn! 

M. K. 



APRI L 

Lördag. Ferialdag. 
Söndag. Passionssöndagen, 
Måndag. Feria,ldag. 

4. Tisdag. St. !sidor. Bisk. Kyrkolär. 
5. Onsdag. St. Vincentius Ferrer. Bek. 
6. 'I'orsdag. Ferialdag. 
7. Fredag. Marias sju smärtor. (Jesu 

hjärtas Fredag.) 
8. Lördag. F.erialdag, 
9. Söndag. Palmsöndagen, 

10. Måndag. 
} 11. 'I'isdag. Dagar inom Dymmelveckan. 

12. Onsdag. 
13. Torsdag. Skärtorsdagen. 
14. Fredag. ,Långfredagen, 

Kring de flesta äldre kyrkor finner man 
ofta begravningsplatsen belägen. Bedan i 
de äldsta kristna tiderna blevo de krist
nas döda kroppar begravna på ärevördiga, 
genom bön och kyrkliga välsignelser in
vigda platser och vigdes till den sista 
vilan under Kyrkans heliga ceremonier. 
- Som ett särskilt privilegium ansågs att 
få vila inom själva kyrkans helgade mu
rar, vilket ju endast kunde bliva få till 
del. - Kyrkan ser icke blott i den döda 
kroppen alltjämt Skaparens mäs terverk, 
kallat en gång till evig uppståndelse, utan 
ser även däri den ·helige Andes tempel, 
på mångahanda .sätt helgat ·  genom de he
liga sakramenten. Liksom kyrkorna äro 
samlingsplatserna för de levande troende 
så äro kyrkogårdarna samlingsplatser för 
de avlidna kristnas kroppar. Så snart 
kristendomen fritt kunde framträda bör
jade man (efter alt förut ha begravt de 
döda i de underjordiska katakomberna) 
anlägga begravningsplatserna kring själva 
gudshuset för all låta de döda vila där de 
i livet mottagit andligt liv, samt för att 
påminna de kvarlevande, innan de beträda 
kyrkan om plikten alt i bönen minnas sina 
döda. Genom begravningsplatsens anläg
gande vid själva kyrkobyggnaden ville 
Kyrkan även åskådliggöra trosläran, att 
de levande såväl som de döda tillhöra ett 
samfund i Kristus: » Jag tror på de heli
gas samfund». - l\fitt på de katolska be
gravningsplatserna befinner sig mestadels 
ett stort kors med den Korsfästes bild, 
bäst vänt mot väster, så att de i gravarna 
vilande skåda mot öster, mot ljuset och 
mol H ouom som är ljuset och leder oss, 
:>per erucern ad luccm» genom korset till' 
ljuset. Del häst passande monumentet på 
en kristens grav är korset, frälsningens 
och hoppets tecken. l tron på den kors
fäste ha de avlidna gått hädan och · i hop
pet på hans löften förbida de uppståndel-

15. Lördag. Påskaftonen. 
16, Söndag, Påskdagen. 
17- 22. Dagar inom påskoktaven, 
23, Söndag. Första efter }Jåsk. (Vita Sön

dagen.) 
24. Måndag. St. Fidelis från Sigmaringen. 

Martyr. 
25. Tisdag. St. Markus. Apost. Evangelist. 
26. Onsdag. St. Kletus och Marcellinus. 

Påvar. Martyrer. 
27. Torsdag, Ferialdag. 
28. Fredag. St. Paulus a Oruce. Bek. 
29. Lördag. St. Petrus. Martyr, 
30, Söndag. Andra efter päsk. 

sens morgon. Prä� terslmpets uppgift är 
det alt vaka över att smaklösa eller okrist
liga grnvvånlnr icke tolereras på  en ka
tolsk kyrkogird, där man, dock många 
gångm· knn påträffa istället för trons, hop
pets och kiirlekens sinnebilder gravvår
dar vilkas motiv äro hämtade från heden
domen, t. ex. avbrutna pelare, slocknande 
lampor, askurnor och dylikt. - Ofta åter
finner man i katolska länder . som en till
lalawle sym]Jol för den kristliga uppfatt
ningen av sorgen konstnärliga framställ
ningar av Krisli srnärtofyllcla moder Maria 
med den från korset nertagne, döde Fräl
saren i sina armar (pieta) . - På varje 
katolsk begravni11gsplats finnes en av
skild, ej vigd plats där de odöpta barnen 
jordas sam_t en annan dylik plats för själv
spillingar. När Kyrkan vägrar en själv
spilling den kristliga, högtidliga jordfäst
ningen i vigd jord, så tillåter hon sig där
vid dock icke en förkastelsedom över den 
avlidnes själ eller ett omdöme om dess 
lillståml cf1.rr ,löden utan är denna åtgärd 
fas tf)1er en disciplinåtgärd och en varning 
för dP. levande för att avskräcka från det 
sviira brottet a l l  laga sitt eget liv. Av 
rent natudi11a skiil torde det väl för öv
rigt vara 1iwtbjuda11de att vid en själv
spilliugs sorgliga hädanfärd bjuda samma 
hiigtidliga ceremonier som eljest. - Katol
ska kyrkogårdar kunna aldrig upplåtas 
för hegravandet av personer tillhörande 
annan trnslwld'.nnelse, ty därigenom skulle 
<le förlora sin konfessionella karaktär. 
Fcir familjer, c1i;1 medlemmarna tillhöra 
olika trosbekännelse, men önska en ge

·lll(:n.sam familjegrav, miistc denna förläg
gas till en J-,egr,1rning,plals, som ej är 
uteslutande Leslföncl för den ena eller ar
dra bekännelsens 1t1edicmmar. I ett så
dant fall v iilsignris först och inviges själva 
gravplabcn genom I• yrkans böner och 
ceremonil'r. S. N - k. 

Linkoln Blqms Boktryckeri A.-B., S tockholm 1922. 


