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MED ANLEDNING AV CREDOS
25ze

ÄRCÄNG.

f, n dag i september 1974 wnder förra världskriget kom allas vår vän
l-) fr"t.r Påtzold, S:ta Eugeniakyrkans sakristan, fram och frågade, om

icke friherrinnan Armfelt ville hälsa på en polsk dam, som satt i kyrkan
och nyss kommit till Stockholm, där hon ej hade några bekanta. Damen
var grevinnan Julia Ledochowska, tillhörande den frejdade polska släkt,
som skänkt Kyrkan en jesuitgeneral (hennes broder) och en kardinal
(hennes onkel), ärkebiskopen av Gniezno-Poznan1, gr€v€ Miecislas Ledochowski, vilken av Bismark under kulturkampen blev satt i fängelse I874
och samma år i fängelset kreerad till kardinal av Pius IX; frigiven 1876,
kom han till Rom, där han fån 1892 till sin 'död 1902 var prefekt för
Congregatio de Pr,opaganda Fide med ledning av alla missionsländer, även
Nordens.

Grevinnan Ledochowska, en sällsynt vinnande person, som talade ett
tiotal språk och var en glänsande confdrenciöre, vann inom kort talrika
vänner i Stockholm, både bland katoliker och icke-katoliker. Med sina
trosfränder diskuterade hon åtskilliga fr&gor, som föreföllo henne av
synnerlig vikt i ett missionsland, bl. a. möjligheten att få till stånd en
katolsk tidskrift.
Biskop Bitter visade sig intresserad för saken och inom kort fingo församlingsmedlemmarna göra bekantskap med små periodiskt utkommande
häften, som buro titeln Solgli.mtar och som genom sitt livfulla, värmande

innehåll gjorde

allt skal för namnet. De utgåvos under

grevinnan

Ledochowskas ledning. Men som hon icke behärskade svenska språket,
anförtr,oddes de redaktionella bestyren it doktorinnan Lilly Sundström2,
mycket verksam inom katolskt församlingsliv, särskilt i Birgittaföreningen,

vars uppgift ju år att utgiva och sprida katolska skrifter. Och två av
hennes närmaste vänner, ett par katolska damer, som alltid visat stor
generositet vid katolska företag, uppträdde även vid detta tillfelle som
välgörarinnor.

1 Ärkebiskopen av Gniezno-Poznrn ät primas
av Polen, Gniezno (Gnesen) polska rikets
äldsta huvudstad, till tloo-talet de polska konungarnas kröningsstad. Se Polen nu ocb
i forna dagar av J. Armfelt och V. de Pomian (Stockholm 1977, sid.42).
' Doktorinnan Lilly Sundström avled 7943 vid 93 års ålder.
r
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Gastaf Armfelt
Solglimtar verkade även livgivande och stimulerande på den allt starkare
framträdande önskan att kunna få till stånd en ännu större katolsk tidnågot i samma stil som Nordhkugeblad for Katholske Kristne
skrift
(Köpenhamn)
och St. Olau (Oslo). Men var finna medel därtill? och
huru övervinna de svårigheter, som härrörde från våra katolska försam-

lingars heterogena karaktär? Sist, men icke minst, var finna en lämplig
redaktör?

Det ekonomiska problemet ordnades av välgörare, och biskop Bitter,
som med sitt koncilianta väsen var van att lotsa mellan Scylla och
Charybdis, ansåg sig kunna våga försöket med en svensk katolsk månadsbetecknande namnet Credo. Till redaktör
utsåg biskop Bitter en ung svenskfödd präst, B. D. Assarsson, författare

skrift. Den erhöll det vackra,

till boken Fädernas Kyrka, som utkom 1918 en programskrift, slutan.de
med maningen: >>Måtte Nordens folk för en gångs skull samla sina tankar,
vända sig bort från det moderna livets innehållslösa buller och begrunda,
vad Gud den Högs'te äskar av dem. Ja, måtte de en stund lyssna till den
starka strömmens gamla, men evigt nya sång: 'Nordens folk, Guds folk.
Nordens folk åter förenade i Fädernas Kyrka!'>
Flemmahörande i det gamla minnesrika Lund, under medeltiden ända
från 1103 Nordens andliga metropolt, filosofie kandidat vid Alma Mater
Carolina i Lund, som med Tegnörs berömda hälsningstal till Oehlenschläger vid magisterpromotionen i Lunds domkyrka fu 1829 blev Skandinavismens högborg, strävade Assarsson att. läta Credo bliva organ för hela
Norden. De katolska överherdarna i Skandinavien gynnade hans strävan,den, och under årens lopp har Credo haft förmånen att. bland sina förnämsta medarbetare räkna Johannes Jprgensen, Mgr dr Kjelstrup, Lars
Eskeland och Sigrid (Jndset, alla fyra konvertiter. (Norge har som bekant
också tidigare haft framstående konvertiter, bl. a. den 1911 avlidne teo>en av Skandinaviens mest fremragende
logie doktor Krogh-Tonninga
Teologer>5.)

Många katoliker i Sverige hava med sina pennor varit verksamma i
Credo, bl. a. tre numera hädangångna konvertiter, dr Josua Linders, professor i statistik vid Uppsala universitet, den bekanta författarinnan
professorskan Helena Nyblom samt, ej till fArglommandes, Erik Vimmerström, vars uppsatser alltid lästes med intresse. En redaktionskommitt6,
utsedd av biskop Bitter, bestod av pastor B. D. Assarsson, ordförande,
pastor S. Nordmark, kandidat Edvin Sandqvist, magister Bertil Bodström
och redaktör P. Lindblom.
3
n

Prof. Curt Veibull: Enbetstanken i Norden (Stockholm 1941, sid. 10).
Krogh-Tonning: En Konaertits Erindringer (Köpenhamn 1906).
i en nekrolog över dr Krogh-TonninC (F. F.

u Berlingske Tidende, 20 febt. 1911,
Maurer: Veje til Moderhirk"en, sid. 160).
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Åven katolska skriftställare i Frankrike, Tyskland, Holland och andra
främmande länder hava under tidskriftens fem lustra bidragit med värdefulla artiklar. över sina in- och utländska medarbetare hade Credo under
många är pä frarnträdande plats en förteckning, som på sitt sätt utmärkt
belyste tidskriftens ställning.
Credo och dess läsekrets står i stor tacksamhetsskuld till biskoparna

Bitter och Miiller, vilka i ord och handling bistått tidskriften, och till
de präster, som verkat för dess spridning och bidragit med så värdefulla
artiklar. I enlighet med 'det lysande föredöme, som givits av påvarne,
vilka gång på gång energiskt hävdat den katolska pressens utomordentliga
vikt och betydelse, hava vära biskopar och präster varit angelägna, att
också här skulle finnas ett låt vara ringa instrument i den stora konsert
av katolska tidskrifter och tidningar, vilkas antal illustrerades bl. a. av
de internationella katolska presskongresserna i Bruxelles 1930 och i Rom
7936.6 Mänga av dessa katolska organ äro för nårvarande tyvärr brakta
till tyscnad av diktaturer, men de skola nog åter bliva hörda, då man, som
vi hoppas, på dem kan tillämpa romareskaldens ord: >Durate et vosmet
rebus servate secundis,rrT
När nu så många katolska röster äro tystade,

är det av ännu srörre

darf Ar kan varje katolik i sin mån
bidraga genom att hörsamma de maningar, som ofta riktats av vår vördade

vikt, act Credos mätte fä höras. Och

överherde, biskop Miiller: att talrikt prenumerera pä Cred,o och värva
abonnenter för densamma, i synnerhet vid dess 2l-årsjubileum, som infaller samtidigt med att katoliker i olika länder göra förberedelser för
högtidlighållande av 10O-årsminnet av John Flenry Newmans upptagande
i Kyrkans sköte den 9 oktober 184I.
Att öka Cred.os spridning är nog ett effektivt sätt att hedra och ädagalägga vår tacksamhet både mot den förste, högförtjänte utgivaren, Monsignore B. D. Assarsson, och mot dess nuvarande, dr J. Gerlach, som med
sin stab av yngre krafter så förtjänstfullt leder densamma under synnerligen svåra tidsförhållanden.
Vid uttalande av tack gä vära tankar osökt till den, som i Solglfuntar
väckt Sveriges första katolska organ till liv och därmed gav impuls till
Credo
grevinnan Julia Ledochowska, ännu mer verksam i Polen, i synnerhet -genom den av henne stiftade, av Pius XI stadfästa, på olika sociala
och karitativa områden utomordentligt aktiva kongregation av församlingssystrar, vilken vid hennes död raknade 1,000 medlemmar med 29
hus i Polen, 2 i Frankrike och 2 i Italien.8
u Se Credo 1937, sid. 701.
? Virgilii Aeneid I:207.
" Se Credo 7940, sid. 117.

Berndt Dauid

Assarssoru

Hennes livsverk är lamslaget genom inkräktarnas blodiga religionsfördet katolska Polen, som vår Helige Fader Pius XII ägnar
följelse i Polen

-

en hyllningsgärd i sin första encyklika av den 20 oktober 1939, i det
han skriver: >Många människors blod
även deras, som dödats, fastän
- ropar i sorgsen klagan. Framför
de icke tillhörde militära formationer
- av sin ståndaktiga trohet mot
allt från det älskade Polen, som på grund
Kyrkan och sina lysande förtjänster vid försvaret av den kristna och
borgerliga kulturen
bragder som i evärdelig tid stå skrivna på hävdernas
blad
med all rått fordrar mänsklig ,och broderlig medkänslal och som
i förtröstan
på Jungfru Maria, 'de kristnas hjälp', bidar den efterlängtade
dag dä det i överensstämmelse med rättvisans ,och den varaktiga fredens
principer slutligen en gång tär äteruppstå välbehållet, räddat ur förtvivlans vågor.>>e
Kulla i Odensvi, Kalmar län.
Kyndelsmäs sodagen 1944.
Gustaf Arntfelt.
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nu kan Credo så småtr börja att. tänka på sitt tjugofemårslubileum. Ty hela året L9l9 förbereddes vår tidskrift och stod redan
som förberedd i medelpunkten för mångas uppmärksamhet. Det var
motstånd av olika slag, som måste övervinnas. Det var allehanda praktiska detaljer, sem måste ordnas. Det tog tid, innan vi nådde fram till
det efterlängtade målet. De som fingo vara med och samarbera för den
goda saken under detta det glada grundläggandets år skola helt säkert
aldriglyckas att glömma det. Vi kände oss nästan som ett slags konspiratörer, då vi samlades i >Credos Hus>, som i den nyktra verkligheten tillhörde Franska Skolan, låg vid Döbelnsgatan ,och hade en lagom forntidsromantisk utsikt över Johannes' kyrka och kyrkogård. Har bodde redaktör Petrus Lindblom, och här samlades vi unga och ganska oerfarna
entusiaster, som fingo vara med att grundlägga det verk, som av konstnären Lennart Nyblom döptes med det vackra och välfunna namner
Credo. Katolsk Ti.d.skrift. På sommaren utsändes listor för tecknande
av årliga bidrag till Sveriges första katolska tidning. De utdistribuerades
edan

till våra små församlingar och kommo snart dllbaka med överraskande
glada budskap. En uppmuntrande frikostighet och ett intresse, som var
vida större än vi väntat, säkrade det nya företagets ekonomiska existens.
Enskilda katoliker tecknade både två- och tresiffriga årsbidrag. Den av
'
4
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XII:s första encyklika (Stockholm 1940, sid. 36).
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baron Gustaf Armfelt ledda Birgittaföreningen för spridande av katolsk
litteratur i Sverige visade sig från första början som en både trofast och
verksam vän till den planerade publikationen. Katolska affärsinnehavare
understödde oss med väl betalade annonser. Senare anordnades också
basarer för Credo. Grunden lades till och med till en Credos Fond, som
sedermera varit oss till rätt mycket hjälp. I den svenska katolska aktionens

historia kvarstår är 1919 som en tid full av nästan ogrumlad grundläggareglädje. I >Credos Hus>> inrättades även en >>Sankt Ansgar Salr>,
där föredrag regelbundet höllos, första tiden till och med varje vecka!
Ännu efter snart tjugofem år kan man nästan förnimma hur vår gladje
kändes, då det första numret, av Credo Katolsk Tidskrift omsider var
färdigtryckt ,och kunde utsändas till den med spänning väntande läsekretsen. Det var prytt med bilden av vår vördade biskop Albertus Bitter,
som >med en faderlig önskan om en lycklig framtid> gav den nya ddningen sin välsignelse.
Det är ganska nöjsamt att nu studera de stämningar, som värt, Credos
framträdande väckte i olika kretsar. Till och med bland våra katoliker
fanns det sådana, som närmast verkade förskräckta. Det var fralr..f.ör
allt sådana, som sågo upp till det omkring fu 1940 här i landet så populära >tigeridealet>. Blott de själva fingo leva ostört, lugnt och bekvämt
var allting bra. Att bekänna sin här så impopuläratro, att strida för den
kristna sanningen, att bekämpa nedbrytande och folhfördärvande 1äro.
satser, att försvara Kyrkan mot alla de orättvisa angreppr som i vår omgivning så att säga h<;rde till ordningen för dagen, foref<;lI dem alltför
bistert och påkostande. De hade tydligen fått för sig, att de hörde till
den tigande och ej till den stridande kyrkan. Ävenledes överdrevo de i hög
grad riskerna av den offentliga diskussion i de konfessionella frågorna,
som blev en ganska vanlig företeelse i 1920-talets Sverige. Icke minst var
under denna period Suenska. Dagbladet markerat antikatolskt under ledning av sin mångkunnige och verksamme medarbetare Gustaf Stridsberg.
Också den s. k. liberala teologins tongivande kretsar omkring ärkebiskop
Söderblom och domprost Pfannenstiel arbetade med stort kraftuppbåd
mot >den katolska faran>. Nu efter ett kvartssekel kunna vi finna all
denna uppskrämdhet ganska roande, ja, åven på sät't och vis löjeväckande.
Både i det katolska och det protestantiska lågret funnos personer, som
tycktes vänta både snabba och iögonenfallande verkningar av en liten
katolsk framstöt också i vårt land och vår tid. De förra voro merendels
idealister av det mest renhjärtade slaget, som inbillade sig att alla andra
människor voro likadana. De hade ej hunnit märka, aft det i själva
verket är ytterst få människor i denna ofullkomliga vårld, som verkligen
söka orientera sig i tillvaron, som söka sanningen med stort S och icke vila,

Berndt Da"-id

Assarsson

förrän de funnit syaren på de stora livsfrågorna. Ej heller hade det gått
upp för dem, hur tanklösa och okritiska människor dessutom i allmänhet
äro just på det religiösa området, att det i själva verket blott är en försvinnande bråkdel av mänskligheten, som ser sig om efter objektiva skäI,
verkliga grunder och fasta, pålitliga garantier för sin religiösa övertygelse.
De senare, d. v. s. de oroade protestanterna voro mestadels av den typ,
som känner katolska kyrkan mer ur böcker än ur det levande livet och
d;rf.Ar sitter inne med en alltigenom verklighetsfrämmande uppfattning
av denna Kyrkas hemlighetsfulla ,makt> och av katolikernas oerhörda
>>iver>> att utbreda detta maktområde med allehanda farliga och försåtliga
medel. Ja, det skrevs verkligen icke så litet i våra svenska tidningar på
L92}-talet om den hotande >katolska faran>, som slagordet då löd. Nu
ha vi hunnit in ett gott stycke pä 1940-talet, och vad har egentligen hänt?
Framför allt måste de oroade sjåLarna besinna, att en katolsk framryckning fordrar människor, som äro väl disponerade, djupt och verkligt
kristna, som är.o villiga att övervinna sig själva och den onda vädden
och icke tillåta något kompromissande i de stora livsavgörande frågorna.
Just nu förefaller det, som om vårt land snarare avkristnades än tillkristnades. Kanske kan man till och med säga, att, alla de olika religiösa samfund som arbeta i Sverige måste göra sig beredda på en svår tid, en period,
då man måste försöka att övervintra. Sådana tider kan åtminstone den
katolska Kyrkan taga med lugn. Den år jt patiens qaia oetern6., tålmodig,
därför att den är evig.
Men har då vårt Credo, när allt kommer omkring, ingenting alls uträttat, ingenting betytt? Katolska pessimister av den konservativa skolan
kunde hälsa dess födelse med frågan: >>Ja, vem vet hur länge den tidningen kan fortsätta?> Här har den följande tiden givit ett kraftigt
svar. Credo fick ju rätt snart ett tått så livskraftigt andligt barn i >Hernnet ocb Helged.omen. Katolskt Försatnlingsblad>, som kunde börja sitt
verksamma arbetsliv är 1926, Därefter fortsatte vår tidning, som alltsedan sitt första framträdande haft en starkt nordisk inställning, som
skandinaviskt organ med redaktioner både i Danmark, Finland, Island
och Norge. Och när sedan krigets makter gjorde det omöjligt för oss
att komma vidare fram på denna väg, ucgavs Credo som kvartalsskrift.
Och som sådan lever den ju och verkar ännu.
Vi kunna emellertid också utan överdrift tillågga att vär tidskrift i
all sin anspråkslöshet icke blott har €xisterat utan också hunnit uträtta
åtskilligt. Vi som började med Cred,o kommo icke utifrån och behövde
ej först taga itu med den svåra uppgiften att sätta oss in i det svenska
kulturlivet. Själva hade flera av oss gått i Uppsala och Lund och icke
blott studerat vtan också själva genomlevat de andliga problem, som
6
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vår svenska samtid. Också gåvo vi i vår tidning under dess
första år ordet åt typiska repr€sentanter för olika av 1920-talets svenska
kulturriktningar: en Albert Lysander, en Lydia Vahlström, en Alf Ahlberg, en Annie Åkerhielm. Ännu efter snart tjugofem år kunna deras
ord till den börjande tidningen läsas med utbyte. Vi ville stå i levande
kontakt med vår svenska samtid. Men huvudsaken var naturligtvis den,
att vi fått vårt eget.organ; en röst hade höjts, som sedan ständigt kunde
deltaga i den offentliga diskussionen. En svensk katolik som under denna
första ti'd flitigt hjalpte Cred.o med sitt ritstift uttalade i ett privat samtal
under tidningens startår de betecknande orden: >Jag tycker 'det är som
en stum, som fått igen talförmågan.>>
Om man ville fortsätta denna liknelse, kunde man kanske gä ytterligare ett steg vidare och säga: >Den katolska Kyrkan, som ända frän 829
sysselsatte

till 1t27 varit så levande i

Sverige, var sedan under en lång tid icke blott
blott svårt sjuk utan snarast att förlikna vid en död. Sarskilt
gäller detta perioden från omkr. 1600 till omkr. 1800. Men den som
under en så lång tid varit död och borta återvänder inte så snabbt till
livet som den döda i Kaj Munks bekanta drama 'Ordet'. Det tar lång,
lång tid. Det går långsamt steg för steg. Först fingo enskilda katoliker
i vårt land en begränsad religionsfrihet, så fingo de efter många, långa
år också tillåtelse att uppfostra sina barn i den katolska lann. Katolska
svenska familjer blevo sålunda åtminstone en möjlighet. Enskilda svenskar
kunde övergå till den katolska Kyrkan, också enskilda intellektuella. Så
srum, icke

slöto sig dessa tillsamman och så framväxte långsamt, långsamt en säregen

katolsk kultur på svensk botten.> Framtidens historiker kunna utforska
i alla dess detaljer. Men man kan redan nu fråga
sig, om de icke komma att såtta ärtalet 1920 bredvid ärtalet, 1781, den
första religionsfrihetens år, och 1823, det är dä vär katolska Stockholmsförsamling kunde hälsa sina egentliga grundläggare, den unge prästen
Studach och drottning Josefina välkomna till Sverige. För det omfattande
grundläggnings- och konsolideringsarbete som vår kyrkliga ledning utfart. pä 1920- och 1930-talet var Credo och den verksamhet som växte
fram kring vår tidning helt säkert både en värdefull förberedelse och
denna utyecklingsgång

ett välkommet stöd.
Den 1 januari (eller åtminstone i januari) 1945 kunna vi alltså fira
vår tidnings tjugofemårsjubileum. Yttre festligheter tänker nog ingen
på. De betyda ju också mindre. Men under hela det år s,om föregår minnesdagen ha vi stor anledning att tånka både på det minnesrika år då
Credo grundlades och på den tid dä Credo fätt vara verksamt i vårt land
och tacka Gud för att vi fätt vara rned i detta glädjande arbete.
Berndt Dauid Assarsson.
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"CREDO" VÄN TIDSKRIFTS LÖSN,X.
f >Anmälan>) av Credos första nummer (januari 7920: 2 ff.) jämföres
I tidskriften med >en såningsman som gick ut till att så>. >>Framför
allt vänder han sig till våra svenska katoliker. Dem har han särskilt
mycket att säga. Ofta vill han beråtta för dem om den sköna forntiden,
om det gamla katolska Norden, om Kyrkans underbara öden i vårt land.
Men ännu mera vill han tala till dem om nutiden, verka till upplysning
och uppbyggelse. Han vill åter så den ofelbara sanningens, den äktkristna
fromhetens sådd över den svenska marken.,
Men såningsmannen vänder sig också till >våra troende protestantiska
landsmän>>, som >>ofta äro fulla av misstro och fördomar mot den gamla
ärevördiga Fädernas Kyrka, som de egentligen på sätt och vis ha att tacka
för all den goda säd, som ännu växer på 'deras marker. Denna deras motvilja mot katolsk kristendom har emellertid till rot ren okunnighet och
en förvänd uppfattning av vår Kyrkas lära, särskilt beroende på skoltidens
partiska historieundervisning. För Credo blir det därfOr en helig och kär
uppgift att efter förmåga rätta deras felaktiga föreställningar. Icke genom kiv och strid, icke genom ofruktsam polemik vill han övertyga den
om sanningen. Med saktmod och kärlek, med förståelse och deltagande
vill den stillsamme såningsmannen visa dem katolsk tro i dess verkliga
gestalt, hänvisande dem till dokument och förstahandskällor.>
>Till och med den religiösa likgiltighetens målsmän har han ett ord
att säga. Han vill övertyga dem om deras dårskap, som fullständigt försummar det som a I I e n a år värt allt vårt intresse, människans måI,
livets mening, svaren på de stora frägorna . . . Också till den rena förnekelsens män vänder sig Credo. Såningsmannen kan möta dem på deras
egen mark. På sitt stilla sätt kan han visa dem, att religionen är bättre
begrundad än de inbilla sig och att deras inr'ändningar mot den kristna
tron ingalunda våga så tungt som de själva tyckas mena.>)
Ja, det var ett stort och omfattande program, som tidskriften uppställt
och fortfarande vill hålla fast vid. >Det. var en väldig massa
- skrev den gången prosten Alb. Lysander frän Malmö (Cred'o
uppgifter>,

för sig

Ni lagt för Eder i Anm ålan och en nästan otrolig
Credos
torn. Ni måtte vara starka och långsyntakarlar
utsiktfrån
i redaktionen. Äro Ni skåningar allaT>>
1920226),

>>som

Nej, det var de nog icke, men de var entusiastiska katoliker, som litade
på den kraf.t, den övernaturiiga kraft, som uttryckes genom det lilla ordet
j^g tror som den ena, heliga, katolska och apostoliska Kyrkan
>>Cred.o
tror>.
8
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>Crcdor>

uår tidskrifts löscn

Detta >>Credo>> var denna vår tidskrifts särmärke bland alla de andra
tidskrifterna här i landet, och skall också förbli det, så länge den får verka.
>>Cyed.or>

år vär tidskrif

>Credor>

vill först

ts lösen!

och främst uttrycka, att vär lösen är: Fides diaina!

tro som lämnar den absolute, personlige Guden fritt tillträde
den andens sfär inom oss, vi kalla förstånd; en tro som förvandlar även den mänskliga tankens höga pelarsal till ett tempelrum, där det
d. v. s. en

också

till

fria jaget i sann ödmjukhet och helig vördnad hyllar och tillber den
gudomliga sanningens oändliga majeståt., Denna tro erkänner Gud icke
blott som det enda i full mening absoluta värdet, som vi måste bejaka
och söka mer än allt annat, utan även
och detta före det andra
den enda i full mening absoluta sanningen, som aldrig kan misstaga sig
eller leda i villfarelse. Denna vår tro inger oss för den skull en övertygelse,
starkare och säkrare än all rent mänsklig insikt, och öppnar för oss nya
varldar bortom vär andliga horisonts naturliga gränser.
Det är en tro som kommer vär andliga vanmakr till hjälp och lårer
oss se
visserligen pä ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, och genom en
kunskap, som är styckverk
värt jordelivs mening och måI, och allt det
vi en gång pä andra sidan graven skola fä kånna till fullo genom arr
skåda ansikte mot ansikte.
Att stå i detta >Credos> tjänst betyder alltså, att efter bästa förmåga
skaffa denna gudomliga sanning gehör hos de

frågande, så
>Credo>

att

vill

rådvilla, de sökande och

de

mörker blir ljust>.

>deras

vidare uttrycka, att. vär lösen är: Fid.es catbolica!

tro vars föremål är Guds uppenbarelse, Guds talade ord, som riktats till oss ifrån vårt släktes begynnelse, framför allt genom det Gamla
Förbundets fäder och profeter, fram till fullandningen i och genom Jesus
Kristus och som slutgiltigt anförtrotts hans apostlar och hans Kyrka; en

d. v. s. en

uppenbarelse alltså som

varken är riktad

till

de enskilda av oss direkt och

omedelbart eller till allmänheten genom förkunnare, som äro oberoende
av Kristi kyrka eller komma med nya budskap utöver det evangelium

han förkunnat, Denna

tro

säger alltså

ett f.ullt. ja till den

apostoliska

traditionen.

har vår tro den allmänneliga kristna låran, allDen vet med sig att äga den uppenbarelse,
som Gud givit oss genom Kristus och hans apostlar, hel och oförvanskad,
i kraft av den Helige Ande, sanningens och biståndets Ande som verkar
i Kyrkan. Denna vår tro är övertygad om att denne Helige Ande begagnar
Som sanningskriterium

männelig både

till tid och rum.

l.
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sig av Kyrkans läroämbete under alla tider, för att, rätt och ofarfalskad
bevara samt ofelbart förkunna den kristna tros- och sedeläran; i ständig
tillämpning på de enskilda, skiftesrika världssituationernas krav.
För den skull ar denna tro också ett fullt ja till den dogmatiska utvecklingen genom tiderna, genom alla tider intill världens ände. Den vet
att uppenbarelsens oföränderliga innehåll skall preciseras allt klarare och
fattas allt djupare. Den kastar sitt övernaturliga ljus upplysande och vägvisande också över de områden av det mänskliga livet, som icke omedelbart
beröras av Guds uppenbarelse. Även där ger oss denna tro principer och
riktlinjer, som ofta äro mycket klarare och bestämdare än den mänskliga
insiktens egna, och hjälper oss på så sätt skapa en sann mänsklig ordning
i det privata livet såväl som i det offentliga, i samlivet både bland 'enskilda
och sociala grupper, ja, folk och nationer emellan.
Att stå i detta ,>Cred.os> tjänst betyder alltså, att. elter bästa förmåga
vara ett levande vittne för denna katolska sanning i den tid och i det
land man är inställd in i, medveten om det heliga ansvar man bär icke
blott inför gångna och kommande släktled utan även, ja än mer inför
världshistoriens domare och människosläktets, alla de enskildas och alla
folkens Kristus.

vill slutligen uttrycka, att vär lösen är: Fid.es romana!
d. v. s. en tro som i biskopen på Petri stol i Rom ser >Försynens man>,
>Credo>

den av Kristus själv lagda klippgrunden under Kyrkans byggnad, den
grund som ger denna orubblig stadga och en i det väsentliga oförstörbar
hållbarhet genom alla sekler, ondskans och otrons starkaste makter till
trots.
Det är en tro som erkänner biskopen i Rom som den kristna trons
härold och den uppenbarade sanningens väktare. Till hans röst lyssna vi
mera.
också när han icke talar ofelbart i sitt ämbetes fulla makt
-tillitsfullt än till andra jordiska stämmor, emedan Kristus har satt- honom
till folkens religiöse lärare och andlige ledare, till den kristna enhetens
synliga medelpunkt.
Att stå i detta >Cred.os> tjänst betyder alltså, att, .vitt öppna vår tidskrifts spalter för den Helige Faderns vägvisande, manande, varnande och
tröstande ord.
Den tidskrift som valt >Cred.o> till sin lösen, kan icke ha som avsikt att
blott underhålla eller blott tjäna förströelsen. Den måste fastmer först
och främst tänka på den heliga uppgift, som vår nuvarande Helige Fader
en gång betecknat som de katolska akademikernas främsta: >att upplysa
andra, att tänka för andra och att vägleda dem i livet>; att efter bästa
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landskt samhälle. Rom vakade under kott'-mande sekler över denna utveckling och gav den sitt mäktiga stöd. I 'den katolska Kyrkans
hägn mottog vårt land under hela medeltiden starka impulser från
Europas kulturcentra och sammansmälte dem med den på egen grund
spirande odlingen. Av Finlands skilda stammar, av egentliga finnar,
tavaster, karelare och finlandssvenskar, blev ett folk. Detta folk förvärvade en fast andlig grundval i den kristna världsåskådningen och gav
med Kyrkan som läromästarinna de första uttrycken för sin kulturella
skaparkraft
Finland har legat i utkanterna av den västerländska kulturkretsen, det
har stundom stått på sidan om de andliga strömningar som livat den
europeiska kontinenten, det har ofta gätt miste om kulturens yppersta
btromster, men landets utsatta läge, dess ställning som ett kastell i västerlandets limes, i förening med ett djupt medvetande om det kristna kulturarvets förpliktelse har skärpt blicken för många väsentliga värden, som
i civilisationens mitt drunknat i ett hav av stridiga viljor och intressen.
I Finland tänker man i de stora politiska och kulturella frägorna mera
västerländskt och europeiskt än i många rikare benådade länder, där
rivaliteten mot medtävlarna skymmer blicken far de dödliga faror som
hota hela den kristna civilisationen. Det år dtuför ingen tillfällighet att
vi ännu i dag, fyrahundra är efter'den andliga skilsmässan från Rom,
kunna konstatera en överensstämmelse i åskådning mellan kristenhetens
överhuvud, påven, och vårt eget folk: denna överensstämmelse bottnar
i en gemensam syn på historien. På samma sätt som Finlands folk i dag
ser endast sin egen kamp som ett bellum instum, och icke har någon
förståelse för västerlandets tragiska inbördeskrig, måste också den Helige
Fadern i Rom, som med samma karlek ornfattar alla kristna nationer,
med smärta se dem sönderslita varandra, hetsande mot varandra onda
krafter, som en dag kunna bli alla p^rter övermäktiga.
En gammal tradition beråttar, att Finlands apostel, biskop Henrik av
Uppsala, till bOrden engelsman, 1112 kom till Norden i följe med den
påvlige legacen Nikolaus Breakspear, kardinalbiskop av Albano. I varje
fall kan man se konung Erik den heliges och biskop Henriks korståg till
Finland nägra är senare som en direkt följd av denna beskickning.
Andra gången ingrep Rom i vår historia då påven Alexander III den
9 september ll72 riktade den av de larde mycket debatterade bullan
Grauis adtnoilutn till Sveriges konung och jarl, för att de skulle hjalpa
den kristna Kyrkan i Finland, som både hårt ansattes av fienden i öster
och sveks av landets egna hedniska eller halvhedniska invånare.
Då Sverige i slutet av 1100-talet på grund av inre strider trädde tillbaka som'aktiv faktor i den kristna östpolitiken, var det i stället Dan-
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,>Credo>

uår tidskrifts

lösen

förmåga bidraga till att i vår tid och i vårt land allt klarare >derta trons
ljus måtte stråla, som icke förödmjukar anden utan gör den, även om den
manar den att falla pä knä, desto större inför den uppenb arande Gudens
sanning och sannfärdighet> och låter den >i den underbara överenssrämmelsen mellan förnuftets vetenskap och Guds vetande stiga upp till ängIarnas höjderr.
Det måste vara vär främsta uppgift att, såsom Pius XII fortsätter, >till
många hjärtan bana väg för denna segervissa tro och att slå bro över den
f<;rdärvliga klyftan, att äterstålla kontakten med och att återknyta förbindelsen mellan dessa båda andliga områden: trons och vetandets, och
att på så sätt säkerställa det ömsesidiga utbytet bland dem. . . Kyrkan
har aldrig varit en fiende till vetenskap och konsr, rvärtom hon älskar
dem .och skapar för sig själva centra av hög andlig odling, som fritt och
helt kunna ägna sig åt sin gärning. Men hon kan därfAr icke vara likgiltig
för att den sanning, vars väktare hon är, förblir främmande och utan
inflytande vid de andra centra, vilkas organisation mer eller mindre tar
avstånd från den katolska ståndpunkten. Just ni, i vilka denna sanning
lever och verkar genom tron och kärleken, ni som glädja eder åt att äga
denna sanning, ni måste bära den in överallt, låta den lysa överallt, så
att den blir efterlängtad, älskad och omfattad> (Credo 1942:92).

l.
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oCH FINLAND

GENOM SEKLEN.
famförelsevis senr gör Finland sitt inträde på den historiska skådebanan.
Medan Europas gamla kulturländer äga djupa rötter i den klassiska
antiken, drö.ide det många sekler innan det väs,terlähdska, krisrna kulturinflytandet nådde upp rill länderna norr om östersjön. Finland som
politisk och nationell enhet är en skapelse av kristendomen. Förur var
landet blott ett vidsträckt område bebott dels
som Åland
av väster- fastlandet
ifrån komna skandinaviska kolonister, dels - som det finska

J

av söderifrän inflyttade finska stammar.- Rom var det, som målmedvetet
verkade för Skandinaviens inlemmande
i den kristna kulturenheten. Rom var det även som i vår historias begynnelse gav upphovet till den katolska Kyrkans nya plantering i österland, ur vilken Finland småningom framväxte som ett kristet, väster-
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mark, och framför allt ärkebiskopen av Lund i kraft av sin värdighet
{ör nägra decennier övertog dess roll. Det är troligt
att rcdan den av ärkebiskop Eskil på 1160-talet invigde missionsbiskopen
Fulko haft sin verksamhet forlagd till Finland. Krönikorna tala i varje
fall om'danska korståg hit 1191 och 1202, och Innocentius III b,emyndigade är 1209 ärkebiskop Andreas Sunesen 'att
sedan den tidigare
biskopen i landet avlidit utan att få någon eftertrådare
tillsätta en
man, som befunnits lämplig för ämbetet.
Efter detta danska rnellanspel erhöll Sveriges konung Erik Knutsson
1216 äter en påvlig bekräftelse av sin rätt till det land hans förfäder
erövrat från hedningarna och ärkebiskopen av Uppsala bemyndigades
att 'där tillsätta en eller tvenne biskopar. I själva verket knöts Finland
under den följande tiden i ett närmare förhållande till den Heliga Stolen
än någonsin tidigare. Den karclska expansionsrörelsen i länderna norr
och öster om östersjön ingick i sitt kritiska slutskede och påven ingrep
personligen upprepade gånger i händelserna. Det var under dessa årtionden som Vilhelm av Modena verkade som påvlig legat först i de baltiska
länderna, senare också i Skandinavien. De fortsatta inre striderna i
Sverige hänvisade även Finlands biskop Tomas att i sin kamp mot den
hedniska reaktionen och det ökade ryska trycket söka stöd både hos
Svärdsriddarsorden i Livland och hos kristenhetens överhuvud. Sålunda
tog påven Gregorius IX genom en bulla av den 23 januari 1229 Finlands
biskop, klerus och folk under den Apostoliska Stolens särskilda beskydd
och forbjOd samtidigt köpmännen i Riga, Visby och Lybeck att idka
handel med ryssarna, så länge dessa antastade de kristna i Finland. Senare
uppmanade påven även svärdsriddarna att bistå finnarna i deras kamp
mot Ryssland och utlyste slutligen korståg mot trons fiender i dessa
trakter. Den gemensamma aktion som sålunda åstadkoms misslyckades
dock
den l5 juli 1240 blevo finnar och svenskar slagna vid Nevan
av den ryske fursten Alexander, som sedermera fick segernamnet Nevski,
och halvtannat är senare besegrades också Tyska ordens trupp€r av novgoroderna på Peipussjöns is. Biskop Tomas avsade sig sitt stift 124i och
drog sig tillbaka till dominikanerna i Visby, hos vilka han tre år senare
som påvlig legat, som

avled.

Den katolska kristendomens och samridigr der svenska väldets ställning
Finland befästes definitivr genom Sveriges jarl Birgers korståg till Tavastland 1249. Samma är f.örnyade påven Innocentius IV sin företrädares
skyddsbrev. Även en annan betydelsefull händelse intråfrade detta år
grundläggandet av det första finska dominikankonvenrer i Åbo.
Den katolska missionens försök att, frän Estland intränga i Karelen
måste under de följande åren skrinläggas
ett på detta håll upprättat

i
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>karelskt> biskopsstift blev aldrig mer än en episod. I stället fick Finland genom det tredje korståget och Viborgs grundläggning L293 en
viss avrundning mot öster, som stadfästes genom Nöteborgsfreden trettio
år senare. Karelen forblev dock delat, dess östra halft drogs in under
ryskt skismadskt herravälde.
I stället intog den katolska Kyrkan en allt centralare ställning i Finlands kulturliv. Det dominikanska inflytandet befästes genom priorn
Johannes i Sigtuna, som 1286 blev biskop av Åbo. Han avled fem år
senare i Provins i Frankrike på väg till den påvliga kurian för att söka
bekräftelse på sitt val till ärkebiskop av Uppsala. Domkapitlet i Åbo
hade redan tidigare kommit till, den helige Henriks reliker överfördes
till biskopsstaden och jubelåret 1300 invigde Finlands förste infödde
biskop Magnus den nya katedralen i Åbo till den Saliga Jungfrun Marias
och den helige biskopen och martyren Henriks ära. Ett kvarts sekel
senare stadfäste biskop Bengt predikarbrödernas ordinarium som rättesnöre för gudstjänstlivet i det finska stiftet.
Centraliseringen arr den kyrkliga administrationen under det fjortonde
seklet knöt nya band mellan Finland och Rom. Bland de skandinaviska
penitentiarier som under denna tid handlade botärenden för sina landsmän vid den påvliga kurian i Avignon och icke sällan kommo att framstå
som företrädare för nordiska intressen överhuvud taget, voro även tvenne
finska predikarbröder, Johannes >>Abbo>, som fungerade

i

ämbetet 1333,

fräo 1338 till sin död
1347. I synnerhet 'den sistnämnde var en märklig man, som hade vänskapsförbindelser överallt i Norden. Sålunda vill det synas som om biskop
Hakon Erlingsson och biskop Jon Halldorsson av Skalholt på Island, två
av tidens mest framträdande och lärda prelater, varit hans vänner från
och Petrus de Abo, som var penitentiarie åtminstone

studieåren

i

Paris.

Det finska biskopsstiftets avlägsna läge försvårade mycket förbindelserna med kurian. Åbobiskoparna voro ofta nödsak ade att, göra sina
visitationer ad limina apostolorum genom ombud, Icke sällan besökte
de själva dock påvestaden. Biskop Hemming företog 1346-47 en resa
till Avignon, dels i den heliga Brigittas uppdrag för att. framlågga hennes
uppenbarelser för påven Klemens VI, dels för att utverka en korstågsbulla
mot ryssarna. Denna senare mission sammanhängde med det krig som
konung Magnus Eriksson planerade i avsikt att fullfölja Karelens erövring.
Kriget borjades även 1348 med en h;rf.ard till Nevan. Trots att påven
även i fortsättningen gav företaget sitt stöd, rann det dock efter tre års
ansträngningar ut i sanden, främst på grund av digerdödens härjningar,
ekonomiska svårigheter och hot från Danmarks sida. Ännu halvtannat
sekel senare, då ryssarna å sin sida vintern 149r-96 med brand och
t4
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det var då Alexanplundring pä nytt ryckte in i Finland, var påven
icke sen att med korstågsavlat understöda landets försvar.
der VII
Biskop- Flemmings efterträdare, Flenricus Ffartmanni, konsekrerades
1366 i Avignon. Likaledes veta vi, att biskop Bero Balk mottog sin
vigning i Rom 138i. Den påvliga kurian hade då redan återvänt till
den Eviga staden och Finland höll liksom Sverige under den stora påveschismen till en början fast vid den romerska obediensen. Beros efterträdare blev Finlands kanske märkligaste rnedeltida personlighet, Magnus
Olavi Tavast. Om honom vet biskopskrönikan berätta, att han l4l2
vigdes i kyrkan S. Catenna i Rom på uppdrag av påven Johannes XXIII.
Efter konciliet i Pisa hade de nordiska länderna övergått att stöda den
där valde motpåven och hans efterföljare. Det är möjligt att biskop
Magnus även senare besökt Rom, bland anr,at dä han l4L9-20 företog
en pilgrimsfärd till det Heliga landet.
Också de två följande Äbobiskoparna sökte själva konfirmation för
sin utnämning vid den påvliga kurian. Olavus Magni, tidigare i flera
repriser rektorn vid universitetet i Paris, vigdes sålunda den 4 januaå
1450 i Rom >tempore jubilei>. Konrad Bitz, vars studier fört honom till
Leipzig och Bologna, konsekrerades däremot i juli t+ro i Siena, där påven
Pius II då vistades med sitt hov. De följande oroliga tiderna vållade stora
svårigheter fc;r fullgOrandet av liminavisitationerna. Vi känna i detta
sammanhang absolutioner och dispenser, meddelade av Åbobiskoparna.
Vanligen torde besöken i Rom skett genom ombud. Sålunda representerade
Olavus Magni, då ännu domprost, 1441 sin biskop vid kurian. Vid detta
tillfälle utverkade han även påvlig stadfästelse för den i Finland sedan
mer än ett sekel rådande dominikanska liturgin. Också biskop Magnus
Särkilax vistades som domprost i Rom 1465-66 som ombud för Konrad
Bitz.
Genom den katolska Kyrkan trädde Finland även i en levande kontakt
med västerlandets andeliv. De gamla medeltida universitetsmatriklarna
uppta1a halvtannat hundrade namn på finnar, som besökt kontinentens
högskolor. På grund av matriklarnas ofullständighet kan man räkna
med att det verkliga antalet varit långt större. Alla Finlands biskopar
under medeltidens sista två århundraden ha förvärvat magistergraden,
sju av dem i Paris. Lärdomsgrader innehades även av majoriteten av
domkapitlets medlemmar.
Ett synnerligen starkt kulturutbyte ha de religiösa ordnarna förmedlat.
I synnerhet predikarordens inflytande trängde djupt; dominikanerna förblevo i ett och ett halvt sekel landets enda orden. Konventet i Åbo var
.y'ämsides med katedralskolan Finlands första teologiska och filosofiska
läroanstalt. Omkring 1400 inkommo även franciskanerna i landet och
1t
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under biskop Magnus Tavasts tid grundades birgittinklostret i Nådendal.
Framför allt de bäda tiggarordnarna med deras cenrraliserade författning
voro ägnade att stärka bandet mellan Finland och Kyrkans högsta ledning.
Genom de årliga generalkapitlen förmedlades impulser från kristenhetens
medelpunkt till de olika provinserna, och provinsialkapitlen bidrogo i sin
tur att föra dem u,t till de enskilda konventen. Den ström av studenter,
som gick till ordenshögskolorna på kontinenten, är alls icke noterad i
bevarade matriklar. Vi veta endast att alla konventslekrorer och säkerligen också de flesta priorer eller gardianer bedrivit studier utomlands.
Först i slutet alr 1400-talet öppnades möjligheter till högskolestudier i
Skandinavien. Två finska män förtjäna i detta sammanhang nämnas.
Den ene var broder Stephanus Laurentii av mindrebrödernas orden, som
1478-93 verkade som provinsialminister i den skandinaviska provinsen
och t48t under en Romresa av påven kreerades till d,oktor i den Heliga
Skrift, den ende finne som under medeltiden nådde den högsta teologiska
lärdomsgraden. Den andre var Martin Skytrc, kanik i Åbo och senare
predikarbroder, som under det femtonde seklets sista decennium bedrev
studier för doktorsgrad i Neapel innan han blev prior i Sigtuna. Det var
samma Martin Skytte som 1528, dä redan gammal och bruten av åren,
på konung Gustavs befallning vigdes till biskop av Åbo utan påvlig
konfirmation.

Det är ett misstag att tro, att förbindelserna mellan Rom och Finland
skulle inskränka sig endast till det högre prästerskapet och till ordnarna.
Att också menige man fann vägen till apostlarnas trösklar, där,om vittnar
redan behovet av penitentiarier vid den påvliga kurian. Ett särdeles märkligt fall omtalas i den heliga Brigittas uppenbarelser frän tiden omkring
13J0. En man från Åbo stift hade nämligen gjort sig mödan att vandra
den långa vägen till Rom. Där stod han dock alldeles rådvill, då han
icke kunde göra sig förstådd, tills den heliga Brigitta rog sig an honom
och gav honom ett råd, så att han med fredat samvete kunde ätervånda
hem. Den lilla episoden står som ett vittnesbörd om karaktärsegenskaper
vilka också en senare tid lärt sig betrakta som finska.
Trots senmedeltidens allmänna andliga förflackning, rrots förhärjande
krig mot Ryssland och Danmark bildade det finska biskopsstiftet vid det
sextonde seklets ingång en blomstrande provins i den katolska kristenhetens utmarker. Hit kommo de revolutionära lutherska idderna som en
utländsk importvara. Krigen avbröto förbindelserna söderut och krossade
hierarkin. Konungamakten rev ned den ekonomiska basen både för det
kyrkliga och det kulturella livet. Med den gamle Martin Skytte utslocknade 1lI0 den apostoliska successionen, vars sista representant passivt
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måste bevittna sönderfallet. Denna tids enda vinning var det finska
skriftspråket, som Mikael Agricola skapade på basen av medeltida traditioner genom sin översättning av Nya Testamentet och sina andra litteråra
arbeten.

Det sätt på vilket den religiösa revolutionen genomfördes i Finland
förklarar även varför den katolska reformationen i detta land fick ett
starkare stöd än i det övriga Norden. De politiska omständigheterna
vållade dock att försöken att återförena de skandinaviska länderna med
den katolska Kyrkan kvävdes i sin linda. Då hertig Karl 1lI9 erövrade
Finland och därmed den katolske konung Sigismunds sista stödjepunkt
i det svenska riket var även den katolska saken definitivt förlorad. Det
har dock sitt intresse att notera, att bland de skandinaviska ynglingar,
som under dessa decennier sökte sig till katolska högskolor och därefter
vandrade olika lidandets vägar i landsflykt eller till stupstocken utgjorde
finnarna en väsentlig del. Många av dem funno vägen ända till Rom,
dar Collegium Germano-Flungaricum var deras måI. Bland de mer kända
äro Valentinus Thomae, en av de första skalderna på finskt språk, senare
hovkaplan hos konung Sigismund i Polen, och Johannes Jussoila, som
efter avslutade srudier följde nuntien Antonio Possevino tillbaka till
Sverige och 1 i 8 i framgångsrikt disputerade med det i Stockholm församlade lutherska prästerskapet, men sedermera gick i landsflykt till
Polen och som prost i Pernau blev tillfångataSen av hertig Karl, för att
1604 dö martyrdöden i ett svenskt fängelse.
Un'der flera hundra är voro därefter förbindelserna mellan den Heliga
stolen och Finland helt avbrutna. Då de på nytt upptogos i vårt eget
århundrade, skedde det på en helt annan grund än tidigare. Finland
var nu sedan lång tid ett i huvudsak protestantiskt land. Den nya kontakten blev därfor framför allt av kulturell och ideellt politisk art. Det
var under Pius X:s regering som finska vetenskapsmän för första gången
lockades till Rom av de skatter som lågo förborgade i Vatikanarkivet.
Främst bland dem var den alltför tidigt bortgångne historikern Henry
Biaudet, som ägnade sig åt studiet av relationerna mellan den Heliga
stolen och Sverige under senare hälften av 1100-talet. I hans spår följde
många andra, varigenom i synnerhet det medeltida materialet uttömmande
blivit hopsamlat och utnyttjat.
Den första politiska kontakten skedde den 2 mars 1918, då Benedikt XV
mottog en finsk delegation som notifierade den Heliga stolen om Finlands

självständighetsförklaring. Påven tvekade icke

att i ett hjärtligt

anfö-

rande hälsa Finland välkommet i de suveräna nationernas krets och uttalade sin tillfredsställelse över att rätten här segrat över våldet. Sexton

år senare, den 8 januaÅ 1934, uppvaktades påven Pius
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finsk delegation under ledning av professor Rolf \flitting, medlem av
Finlands regering, vilken hyllade den Heliga stolen som en företrädare
för freden och rättvisan.
Sedan den nu härskande påven Pius XII vid sitt jultal tlll och senare
vid flera tillfällen givit Finland sitt moraliska stöd i dess kamp mot överfall och våld, skred Finlands regering till upprättande av en egen beskickning vid den Heliga stolen, och den 31 juli 1942 kunde även minister
G. A. Gripenberg framlämna sina kreditbrev vid en högtidlig audiens"
Den fullständiga överensstämmelsen i ideellt politisk åskådning mellan
den katolska Kyrkans överhuvud och det lilla protestantiska Finland har
därefter vid många tillfällen kommit till offentligt uttryck.
larl Gallön, Fil. mag.

VÄSTGÖTSTN LOKALHELGON.
I.

SANKT TORSTEN

I BJURUM.

fohannes Vastovius, en av de landsflyktiga svenska katoliker, vilka till döJ d"" voro konung Sigismunds sak trogna, har i sin helgonkrönika Vitis
aquilonia (>Det nordiska vinträdet>>, tryckt i Köln 1623) ätergivit den
folkliga legenden om S:t Torsten, vallgossen, som blev martyr för sin
kristna tro. Den av Vastovius meddelade legenden lyder i översättning
från latinet sålunda:

Torsten var fäherde hos en rik man i Västergötland. Han hade för
gick i vall med sin boskapsh.iord, att släppa den lös på egen
hand, rnedan han genom fält och lunder vandrade bort till en sten, som
han hade utvalt till sitt altare. Där brukade han tillbringa nästan hela
dagen med böner till Kristus, och när kvällen nalhades, återfann han alltid
boskapen välbehållen och oskadd. Men Torstens husbonde var hedning
och hade misshag till sin vallgosses kristna tro. Han begärde att fä se en
tjur, vilken han själv hade bundit fast vid ett träd inne i skogen, och
när tjuren ej återfanns, fick han därigenom en förevändning att falskeligen anklaga herden för att ha försummat boskapen. Husbonden dräpte
sedan Torsten på stenen, som ett offer åt Kristus. Men brottet förblev
icke ostraffat. Kreaturen började efterhand försvinna, så att matmodern
icke tvekade att tala därom med sin man och att kalla den dräpte för ett
helgon. Så hände det, att husbonden tillredde en stor kreatursslakt, och

sed, då han
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framf}r sig en oxe, som iust holl på att slaktas och flås till föda
åt husfolket. Då han nu hörde sin klagande hustru fortfara med att lov'
prisa Torsten och rikta förebråelser mot honom själv, blev han vred, brast
ut i hånskratt och sade: >Din Torsten, som du anser vara helig och leva i
himmelen, håller jag f<;r lika levande som denne oxe, vilken du nu ser sönderskäras i stycken!> Och si: knappt hade han talat ut, förrän oxen
omedelbart reste sig på sina fötter och blev levande, till häpnad och bestörtning f.ar alla de närvarande. Ett kapell har sedan. blivit rest på

han hade

platsen, och där ha många under skett,

i

synnerhet helbrägdagörande av

sjuk boskap

Enligt Vastovius skall Torsten ha lidit martyrdöden vid samma tid
som den helige Botvid, alltså i början av 1100-talet. Detta Vastovii antagande f.är väl stå för hans egen räkning. Det torde vara omöjli gt att
avgöra, när Torsten kan ha levat eller när legenden om honom uppkommit.

S:t Torsten år ett västgötskt lokalhelgon. Vid Lilla Bjurums gård i
Vättlösa socken, Kinne håradt, har det åt martyren helgade kapellet
stått, och i närheten av kapellet har en ryktbar offerkälla legat. Vastovii
ord ge oss anledning att förmo da, att denna källas vatten ansetts vara
särskilt hälsosamt för sjuk boskap. Efter reformationen fick det lilla
när vi 1707 åter se det omtalat i skrift, heter det, att
templet f.Afi.alla
blott >rudera> (ruiner) återstå dårav.
Platsen har dock tilldragit sig uppmärksamhet av stormaktstidens
lärde. Ofierkallan har rönt hedern att bli avbildad i Erik Dahlbergs stora
planschverk Suecia antiqua et bod'ierna. Den presenteras där under nam-

net >Torstani fons>>; den bifogade texten förmäler, att källan fordom
varit berömd för sin gäva att bota sjuka, att votivgåvor (d. v. s. penningar och andra metallföremål) offrats där och att folk vallfårdat dit
från när och fjärran. På kopparsticket, som är utfört 1693, ser man
en vackert lagd, på mitten utbuktad stenmur, innanför vilken källan
ligger. Denna är överbyggd av ett spånklätt sadeltak, som uppbäres av
fyra hörnstolpar. I närheten stå några kors. Utanför stenmuren vidtager den lummiga skogen. Bilden är i och för sig ståtlig men torde, som
Vidden anmärker, överdriva proportionerna och i vissa detaljer vara föga
sannfärdig.2

Är

1707 hänvände sig den berömde lärdomshistorikern och universi-

' Bjurum med kringliggande gårdar bildade under medeltiden en egen församling, ursprungligen kallad Birum eller Byrum; senare blev denna församling införlivad med grannförsamlingen Vättlösa. (Se S t y f f ez Skanclinarien under uni.onsticlen, 3 uppl. 1911,

s. 1Ii.)

" Harald \fi d6en: KringSankt

Torstens käIIa ocb

kafell. Skrtr
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'(sedermera

tetsbibliotekarien Erik Benzelius d. y.
ärkebiskop) till dåvarande prosten i Götene, Sven Bjerchenius, {ör att få upplysningar om S:t
Torstens kapell och källa. Den 24 oktober samma år svarade Bjerchenius
på Benzelii förfrågningar med följande brev3, vilket ger en rått. god före-

ställning om hur den gamla kultplatsen med offerkälla och kapellruin
tog sig ut vid 1Z0O-talets början:
>Jag hade väl långt för detta bordt besvara den påminnelse, som Högl.
H. Prof. genom H. M. Rhyzelium gjordt om S. Torstens Kiellas beskaffenhet, men såsom jag 14 dagar efter Mag. bref hade ärnat mig uti et
bonde gästabud icke långt ifrån Kiellan anstält, menandes mig då få
tillfalle med gamle bönder om bem:te Kjella at tala, sä ock Kjellan af
nyo besiktiga, det jag ock gjorde, men kunde ingen underrättelse derom
bekomma, än at de hafva fordom offrat penningar uti samma kjella
af allahanda gammal mynt, så ymnigt, at der i kjellan hafver legat quarter
djupt med penningar, hvilka en fjollig dräng hafver tid efter annan uptagit och kjöpt sig tobak före. Bemälte kjella är belägen vid Bjurum
uti Kinnehärad och Vätthalösa Sochn uti Skogen, är så stor som er Embar
i fytkant, stensatt uti botn och runt om, dock icke med huggen s.ten,
är knapt en aln djup, med rent och klart vattn, fryser intet om vinteren.
En mur har varit om henne, intet murat, utan af kullersten tillhopa lagt,
nu aldeles nederfallen. Der inne för muren hafva varit månge gran och
aleträn som tillika med svedjelandet, som brede vid är, afbrånde äro och
stubbar qvarlemnade. Vid pass stenkast derifrån hafver fordom varit
en Kyrka, som rudera utvisa och folket berätta. Der finnes gamla Män om
70, 80 år, men ingen af dem vet beråtta om någon i deras tid hafver dervid eller uti kjellan ofrlat, utan såja allenast, at det varit en ofierkjella.>
Dessa Bjerchenii upplysningar kommo till nytta för den nya och kommenterade upplaga av Vastovii Vitis aquilonia, som Benzelius utgav år
1708, I komrnentaren till Torstens-legenden heter det nämligen: >Ruiner
av ett kapell, fordom bygst och helgat till Torstens ära, visas ännu i
Kinne hårad, I Västergötland, i Vättlösa församlin g, nära Bjurums gård.
Där finnes en stensatt källa, som ännu bär Torstens namn och vari den
vidskepliga hopen offrat icke litet penningar, enligt vad den berömde och
i svensk fornkunskap synnerligen hemmastadde Sven Bjerchenius meddelat mig.>
På Bjerchenius bygger också Lindskog

i sin bok Försök till en korrt bedär det i kapitlet om Götene pastorat heter:a
>Twänne Oferkillor finnas: en vid-\ilTesterby i Götene Socken, S. Helenas kålla kallad och beskrifven i berörde disputation, den and,ra kallad
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S. Tborstens kalla vid lilla Bjurum, en half aln i fyrkant, stensatt i bottnen och rundt omkring och hvaruti penningar fordom blifvit ofrrade,
derom Prosten Sv. Bjerchenius uti bref af. d. 24 Oktober 1707 lämnat
berättelse. Den har varjt omgifven af €n mur och ett stenkast derifrån
har varjt en kyrka eller kapell, som rudera utvisat och gammalt folk berätta. Dennakyrka kallas Birum eller Bjurum.>5
Platsen för S:t Torstens offerkälla blev så småningom totalt glömd, tills
man helt nyligen, skriver Harald Vidden är 19346, >vid trädfällning i
Kapellmarken c:a 1 km väster om Bjurums gård, strax norr om landsvägen mellan Bjurum och Vättlösa, observerade en stenkantad grop med
bottenlös gyttja. Kring denna plats löpte en väldig, mossbelupen ringmur, byggd av kullersten.>> En obetydlig rest återstår av själva kapellet.
>Den som i dag reser ut dll Torstens källa, finner strax invid landsvägen,
något söder om offerkällan, en liten ruinkulle, omgiven av en delvis tydlig kyrkogårdsmur. Här ha vi Lindskogs rudera ay ett litet tempel inför
våra ögon. Dess murar torde ännu stå kvar till någon meters höjd under
rasmassorna, och byggnadsmaterialet är gråsten och huggen sandstenl
tegel kan även spåras.>?

Det må i detta sammanhang nämnas, att det även i Skåne funnits
ett S:t Torstens kapell ,och en åt S:t Torsten
eller, för att. använda
den skånska namnformen, Tosten
helgad -källa, nämligen i Grevie
socken i Bjäre hfuad. I den s. k. Prousternes
Beshriuelse ouer Ska.ane, tillkommen på 1600-talet på initiativ av Kristian IV och utgörande de äldsta
skånska folkminnesuppteckningarna, läsa vi följande om S:t Tosten i
Grevie:8

>Der sigis, att ett piilschud fra denne kierke haffuer verrit enn gammell idololatria om S. Tosten (aff munckenis dicte), buis ki.lde ebr at
find,e itt. piilschud fra kierken hoes ett thorp Quindebysche kaldit, huor
till haffuer verrit stor anlOb vdj formaals thid. Samme S. Tostens Kiercke
och capell haffuer och verrit paa denne kierckegaard, dogh det ehr nu
nesten affbrut, och nogle rudera igienstaaer.> Det berättas, att källans
u Detta Lindskogs påstående,
atr Torstens kapell även tjänstgjort som sockenkyrka i
Bjurums församling, går igen även hos Vidden. Varholm hävdar däremot (förmodligen
med rätca), att sockenkyrkan och helgonkapeller varit tvä olika helgedomar (V a r h o I m:
Några små anteckningar otn Götene rueil tillhörantle socknar, JulhäIsningar till församlingarna från prösler
o a. e. sid.2.

i

Skara stift,

l9t3).

" a. a, sid. 3.
" Skånska folkminneruppteckningar från 1600-talet (Skåask"a folhninnen,ärsbok

sid.23.

1929),

o Folktraditionen om
S:t Torsten och den åt helgonet ägnade kulten uppfattas således
här som en skapelse av den katolska kyrkan och ej, såsom förhållandet verkligen är, av
allmogen.
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vatten skall ha haft en sådan undergörande verkan, att en blind, som
strukit av v^ttnet på sina ögon, därigenom fått sin syn igen.lo
Med all sannolikhet har den skånske S:t Tosten intet att göra med
det västgötska helgonet. Något samband mellan de båda kultplatserna
i Skåne och Västergötland kan icke rimligen antagas.

II.

SANKTA INGEMO
I Dala socken i

I

DALA.

Gudhems härad, Västergötland, har fordom legat

ett kapell, helgat åt en Sankta Ingemo11, och ännu i dag kunna vi därstädes beskåda S:ta Ingemos källa, en av landskapets märkligaste offerkallor. Den gård, på vars mark det nu försvunna helgonkapellet legat,
heter ännu Kapellet, och mellan dess boningshus och ladugård, nära dennas västgavel, ses en stenhög, som uppgives vara grunden till det lilla
templet.l2 Offerkällan ligger ett stycke öster därom, på motsatta sidan
av landsvägen mellan Dala och Ljunghem. Den är numera stensatt och
har tak av en kalkstenshall. Fordom var den övertäckt av ett tråtak,
liksom fallet. var med S:t Torstens k;lla i Bjurum och flera tndra ofrerkallor i Sverige. Liksom S:t Torstens kultplats har även S:ta Ingemos
blivit avbildad i det stora bildverket från stormaktstiden, Suecia antiqua
et bod.ierna, och även i riksantikvarien Johan Peringskiölds stora arbete
Montnnenta szr,eo-gotbortl1n, som stammar från samma epok, finnes en
bild därav (Tom. IX, sid.64). Peringskiölds teckning visar till vänster
den överbyggda källan, ur vilken en kraftig vattenström flödar, och till
höger, pä andra sidan vägen, synes en muromgiven lund, i vars mitt står
ett av stenar kringsatt kors. Ännu vid mitten av 1700-taIet omgavs
lunden av samma kullerstensmur, och inom denna stod ett kors av järn,
men vid början av 180O-talet var muren förvandlad i ett stenrör.13
När den heliga Ingemo levat, när hon börjat åkallas som ortens skyddshelgon och när hennes kapell blivit rest, därom veta vi intet, >Flelgonasagan om den heliga Ingemo finnes ingenstädes antecknad, och hennes
'o Sktinsk-a oferkällor, av
sid. 16.

Pehr Johnsson

(Skånska folkminnen., ärsbok 1927),

tt I(vinnonamnet Ing;emo (utspt. lngentod) synes ha varit rätt sällsynt, men det är
dock säkert belagt. Det förekommer t. ex. i vår äldsta förteckning av svenska personnamn, Grubbs Praenomina sueogotbica, Linköping 167t (avtrycktiNyare bid.rag till
lzännedon. orn de saenska landstnåIen,YI 7). Om namnets förekomst se vidare: Danmarks
gamle Personnaane I: Fornavne (udg. af Knudsen-Kristensen-Hornby, 1936) och

e n-B r a t e--L in d: Saenslza Personndmn från medeltiden (1592-L934).
m. fl.: Gudhems härads fornminnen (Skövdeortens hembygds- och
'Sahlström
fornminnesförenings skriftserie 3,1937-32), sid. ltl fr.
" L i n d sko g: Försök" till en korrt beskrifning om Skara stift, del i, sid. 56.
,,)
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lefnadshändelser äro länge sedan förgätna>>, säger folkloristen Afzelius.la
De folkliga kultbruk, som varit knutna till platsen, sträcka sina rötter
ända ned i förkristen tid men ha blivit upptecknade först halvtannat århundrade efter reformationens införande. Kyrkoherden Ericus
Christophori Scarinius ger i sin är 1667 avgivna redogörelse för fornminnena i Dala en något naiv beskrivning av den åt Ingemo ägnade helgonkulten, vilken han helt enkelt stämplar såsom avgudadyrkan. Ingemo
var en kvinna, som bodde i Borgunda by, berättar han. >FIon hafwer
waret dyrkat för en Gudinna(!) i sin lijfztijd, och sedan när hon dOdde,
hafwa dee som tå lefd förferdigat itt Capell nederst hår i Daala sochn,
der om en kyrkiogård opmurat, huilkens rudera ännu synas, och lijket
der nedersatt, och mycken afgudadyrkan der wid föröfwat. Sedan haf.wa
tå the förförde, sin widskepelse mera fullfölgdt, bemelte Ingemodz lekamen
uptaget inn till Daala fördt sampt Capellet, der wedh dock aldrigh någon
afgudadyrkan är föröfwat, uthan sochnen hafwa bruket det huuset till
att insättia der uthi kyrckiones reedskap, såsom lijk bårar etc. Der neder som Capellet stodh förr, är något skogachtigh marck och besynnerligen står på kyrkiegården någre stoore biörcksträäd, hvilka af gemene
man så heelige hållas, at ingen fördristar sigh någon quist af dem at afbryta. Floos samme kyrkiegård upspringer och en flytande kiella, till
hvilken månge enfaldige ännu åthskillige tijder om åhret löpa, och för
månge siukdomar penningar, nåålar etc. uthi kiällan offra, men på kyrckiegården upsättia dee nye Trååkärsz, sampt allehanda kläder både gamble
och nye på dem uphängia.>15
En annan skildring av det pittoreska kultlivet på S:ta Ingemos gamla
kyrkogård lämnas oss i den redogörelse, som avgavs av sockenmän i Dala
vid biskop A. A. Omenius visitation i socknen år 1681 och som lyder:t6
>Af våre fArfeder hafva vi hört, att samma Ingemo hafver i sin tid
varit hållen för en helig qvinna och hafver på det rummet blifvit dad
'o A f zel iu s: Staenska folkets sago-bäfd.er, 3 lppl.,del 3 (136I), sid. 149.
'" Bruket att efterlämna bindlar och bandager vid källorna har varit vanligt runt om
i Sl<andinavien. I August F. Schmidts undersökning Danmarks Helligkilder
(Danmarks Foll<eminder 33, 1926) läsa vi (s. 70): >Hvis det var en udvendig Sygdom,
Kilden besögtes for, blev Töjet, som var bundet eller svöbt omkring det syge Sted, efterladt, vel som et Slags Offer. Töjet laa ofte og raadnede ved Kilden, ofte blev det gravet
ned elier braendt.
Vår det en Busk eller et Trae i Kildens Naerhed, haengtes Töiet
- Traeet kunde efterhaanden blive helt overhaengt med Klude.>>
derpaa, saa Busken- eller
Schmidt har f. ö. även påpekat brukets förekomst i Tyskland och England (se härom den
utförliga litteraturhänvisningen på sid. zl).
I Pehr
Skånska ofer- bindlar, somJohnssons
källor, s.9, hämta vi upplysningen: >>Trasor och
man vid tvättningen använt,
brukade man, enligt äldre personers berättelser, hänga upp i de buskar och träd, som
växte vid källorna. När tygremsorna torkade, trodde man att solen drog till sig sjukdomen, varigenom h.jälpsökande, efter hand som detta skedde, kände sig bättre.> Jfr
även B a n g: Norgas hellige Kilder ef ter Ref onnationen (Forhantllinger i Yidenskabsselslzabet i Cbristiania l8t^5).
'o Citerar eft'er Lindskog, a. a. del 3, sid.92 f..
23

Tryggue Lundän
och begrafven, der källan och lunden nu är, men hennes lik sedan fördt
derifrån och på Dala kyrko gärd begraf.vet. Källan anbelangande, så är hon
uti Ljunghems Socken17, men Lunden är uti Dala socken. Och har uti
många tider varit vidskepelse brukad vid samma källa och lund, men
mer i förriga tider än nu, sålunda nämligen, att de först gått några
resor oinkring lunden, och sedan till källan, somlige hafva druckit af
dess vatten, men somlige hafva tvättat sig deruti och strax offrat något
i källan, antingen penningar eller något ar,fl t' såsom nålar, hakar, eller
och ett stycke bröd och återigen gått uti lunden, der vid en stubbe fallit
på knä, gjort sin bön och sedan uppå stubben ofrrat, nägra kläder18, dem
de sjuke människor förr hafva brukat. Uti vår tid hafva vi försport
många utan vidskepelse dricka af det vattnet och tvätta sig deruti, det
vi och nu på nästförlidne Pingesdagsnatt med våra ögon hafva sett, hvarföre ock i förige tider hafver fallit mer offer hos kallan stundom 2 d:lr
k:mt, stundom mindre, men denna gång allenast 9 öre k:mt. Att detta

är sannfärdigt, kunna vi med våra namn och bomärken intyga. Dala
den 23 Maji anno 1681. Olof Torbjörnsson, Håkan Jonsson, Svening
Håkansson m. fl.>
Den bön, som brukade läsas vid Ingemos källa, hade följande lydelse:

Fördenskull är jag kommen bi.t
sökt. bjelp rued största flit,
Vid denna brunn ocb denma lund,
Sont' mången gör i denna stund.
Dess helga uatten iag dricker in,
Så ock bestryker shnd'an min.

Att

Med knäfnll far St. lngemo tjäII
Gör jag min btm i denna quäll,
Ocb boppas på de Heligas nåd,
Af huilkom bjelp uist kotnmer från.
Tre resor Lunden går iag omkri.ng,

Mitt lille Ofer uti

d.en ri.ng

N edlägger jag tacknämmelig

Ocb beder de låta bebaga sig.
sorg att lindra dag från dag
Min lust att kowma i förra lag.ls

Min

Denna ofiervisa brukade, enligt en i Skara konsistorie-arkiv förvarad
tt Sockengränsen till Ljunghem går dock nu några tiotal meter öster om källan. (Anmärkning av Sahlström, a. a. sid. 152, not,)
not li.
'8
tn Jfr
Dikten är här citerad efter Lindskog, a. a. sid. 93. En något avvikande version återfinnes i Gei je r-Af zelius: Saenska folkuisor, Ny uppl. 1880, del l, s.411 f'
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anteckning, sjungas vid >Capellet och Ingemolund och Ingemokalla, belägen på Dahla och Ljungoms skog (i \i/estergöthland) dit många församlas Pingestdag och Midsommarnatt,, jemväl Pedersmässenatt.
FörIeden Midsommars natt 167l var dar folk med skabboge och blinde- Häst-

Creatvr,

att the ther för creaturen ofrade, en dhel af folket blotta

sig

och tvetta sin heela kropp och taga vatn i flaskor hem med rig.r'o
Om själva offervisan måste man nog instämma med Emil Liedgren:21
>Den av Geijer-A{.zelius-Bergström meddelade Offersången vid Sankt
Ingemos källa (Dala och Ljungoms skog, Västergötland) förefaller, trots
omnämnandet av'dbe lteligas nådh', knappast i sitt bevarade skick vara
medeltida. Versen gör ett modernare intryck, så klen den än är. Uppteckningen skulle ha skett av lektor \fl. Luth i Skara 167I enligt de första

utgivarnas uppgift, och när allt kommer omkring, är visan kanske ej
äldre. Ingenting förbjuder väl antagandet, att sången
kunnat ombildas och nödtorftigt hyfsas i efterkatolsk tid. I alla händelser ge oss dylika offersånger urtypen för den under pietismens och
neologiens tidevarv flödande 'surbrunnspsalm'-diktningen . . .>>
så värst mycket

III.

ETT ANONYMT HELGON FRÅN MARKS HÄRAD.
Under sommaren 1526 fick Gustav Vasa, som vid denna tid redan
barjat kasta sina ögon på kyrkors och klosters egendomar, kännedom
om att allmogen i en socken i Marks härad i Västergötland höll pä att
bygg" ett kapell för atr hedra minnet av en helig >pigha>>. Man vet tyvärr icke namnet på denna flicka, vilken vördades som helgon av befolkningen i den bygd, där hon levat och verkat, och ej heller platsen
för hennes kapell anges närmare i d.e bevarade urkunderna
man får
blott veta, att helgedomen uppfördes på ett berg i häradet.- Byggnadsarbetet hade just påbörjats, och bönderna hade redan fått ihop ett rätt
ansenligt offer för det fromma ändamålet, bestående ay yax, oxar och
reda penningar. Gustav Vasa ansåg, att dessa hopsamlade offergåvor kunde
komma till bättre nytta och skrev därför den 8 augusti samma fu till
Seved Ribbing, som fått Marks härad i fOrläning av konungen, >at han
alth thet offer som tiil thet ny begyntthe Cappel falleth är tiil sig at:'arr'ar,
lathandis oss thet komma tiil handa paa 100 march när, huilke wij giffuit
haffue tiil Nyelödesiös upbygningh, them han tiidt maa forsendha.>22

Geiler-Af zeliu s: Suenska folhuhor, 1880, del 2, sid.3t0.
"* Lied gren: Suensk fisalm oclc andlig ilsa, 1926, sid. 56 f.
Gustaf I:s registratur 3, sid. 277.
'o
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Ribbing efterkom denna befallning, och i februari 1527 kunde hans
tjånare i den kungliga kammaren inlämna 245 t/2 danska mark, ))som
ofradh war till then helgha pigha i Vestergötland>. (Detta enligt anteckning i lr27 års räntekammarbok, s. 32, Kammararkivet, under rubriken: >Opbyrd Anno XXVII, af itt capell i Vestergötland>.) Konungen
fann emellertid icke detta vara nog utan skrev omedelbart ett nytt brev
till herr Seved med anhållan om att den vid kapellet kvarvarande delen
av offret också skulle utlämnas. Detta brev lyder:23
>Så hafrue wij unfångit thin scriffwelse med then deel som tu ther
med oss til honda skickedth haffuer epther brefssens innehollilse. Och then
deel som ther en nu är qwarth afi samma offer må thet veel selias som
är vax och annath slick, formodhe wij ath tu fonger veel X mark danske
för pundit ther nedre, thet andra som tidt kommit är, ma tu vell sälie
epther som thet går och geller oss til gode, men alle rhee oxer tidt kompne
äre skule thee bliffue til stådz osaalde, och oppa thenne nesth tilkommandis
sommer hiit op skickas til wårth behoff. Ytermere vele wij ath the bönder som formelte offer opborit haffue och tin fogthe äre fortencte ath göre
en god räkenskap oss Elskeligh her Electo j Scara och Mons Bruntason
pa vara vegne, når thee samma räkenskap aff them eskandis vardha, och
skall ther inthet byggir epther thenna dagh, uthan slickt tåperj nedher
läggis. . .>
Brevet ger i sanning en god föreställning om kung Göstas närighet,
som ej skydde några medel, då det gällde att tillskansa sig materiella fördelar. Betecknande är hans påbud om att de oxar, som offrats till kapellet, skulle föras upp till det kungliga hovet för konungens och hans familjs behov. Och att den praktiskt inställde konungen avfärdar den
folkliga kulten vid det lilla västgötakapellet med namnet >>tåperi> (dumheter), år ju ej heller ägnat att förvåna.
Härmed försvinner den heliga flickan från Marks härad och hennes
kapell ur den svenska historien. De sparsamma uppgifter, som tillsvidare
stå oss till buds om detta namnlösa lokalhelgon och hennes kult >ger en
intressant bild av det religiösa liv, som rörde sig i folkdjupen vid själva
ingången till den nya tiden>>, anser Gottfrid Carlsson, på vars undersökningar vi här byggt.'n >Den kult av en sannolikt ur folkets egna led utgången helig jungfru>>, skriver Carlsson vidare, >som utbreder sig bland
Markbönderna vid mitten av 7520-talet och hos dem framkallar en sådan
offervilja, ger en liten aning om den sjåLavända, som den snart på allvar
- " Gustaf I:s registratur 4, sid. 78 f. Brevet torde vara att datert till den 27 febrtari,
eftersom dess innehåll anger, att det författats efter mottagandet av den ovannämnda
penningleveransen, som ägde rum denna dag (Gottfrid
Carlssor': Nya saenska
belg.on uid relormationstidens ingång, Kyrko-hisiorisk årsskrift 1920/21, sid. z+s, not 3).
'n Carlsson, a. a. sid. 246.
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{ramtrådande religiösa brytningen måste ha

fört med sig i de svenska

bondesamhällena. Episoden utgör också ett nyrt exempel på den hänsynslöshet, med vilken Gustav Vasa lade beslag på vad det fromma nitet
sammanbragt. Genom dylika smådrag beredde han delvis själv jordmånen
för de kommande bondeupproren, och det vore alls icke förvånande, om
tanken på 'then helgha pigha' och hennes förolyckade kapell spelat en

+'
I

roll, när menigheten i Mark, såsom otvivelaktigt var fal\et, i likhet med
andra västgötabönder anslöto sig till 1J29 ärs resning mot det från dgras
synpunkt kätterska kyrkoregementet. Det hör till historien, art Marks
främste man, samme Seved Ribbing, som 1526 och lf 27 nödgats gä
konungens ärenden vid offergåvornas beslagtagande, själv en tid fylkade
sig

krig Ture

Jönssons och Måns Bryntessons upprorsfanor.>>

Tryggue Lund.ön.

DEN HE,LIGA BIRGITTA OCH
URBAN DEN FEMTE.
I
I

I

]\Ter man har gäster, vill man gärna visa dem det sköna och intressanra,
I \ som omgivningen har att bjuda på. Från Assisi gör man t. ex. en
utflykt till Perugia med dess museum och till Montefalco r.r'ed Benozzo
Gozzolis fresker. Från Vadstena tager man till Alvastra eller till Verner

von Fleidenstams övralid. Birgitta ville också gärna visa sina söner något
och tänkte då på de henne så kära helgedomarna ute vid Adriatiska havet
Monte Gärgano och Bari. För art resan skulle kunna försiggå stånds-mässigt, fick hon till och med ett påvligt pass,
gällande för >fru Birgitta
och hennes barn Karl af Ulf.asa, Birger och Katarina, som från Rom draga
till S. Nicolaus i Bari och till S. Angelo på Garganerberget>. Passer är
utställt i Montefiascone den 13 juni 1369, men resan har anrräcs först
den 13 november samma år. Lltom passet mottog Birgitta också andra
tecken på påvens välvilja, bl. a. tillstånd att läsa mässa även på ställen,
över vilka det hade lysts interdikt. Magnus Perri var med på denna vallfärd som kaplan
han hade g.iort resan tidigare. För Karl och Birger
var allt nytt och främmande
de voro ju nordbor. Birgitta hade gärna
- till andra heliga plarser,
velat utsträcka vallfärden även
-..r p"rr.t löd
ju blott på Monte Gårgano och Bari. Kanske besökte hon på denna resa
likväl benediktinernas högt belagna bergkloster Montevergine och bad
dår f.ramt& den bysantinska madonnan. F{on kunde ha anledning dartill,

Jobannes l0rgensen.

ty i denna avsides klosterkyrka hade den store syndaren Ludvig av Tarent
funnit sin grav
hans lik hade just ett par är tidigare (L362) först dit
från Neapel. -

I denna pilgrimsfärd deltog en man, som under Birgittas sista levnadsår
skulle bli hennes bäste vän och fastaste stöd
spanjoren Alfons, f. d.
- namn var Alfons Pecha
biskop av Jaen i Andalusien. Hans fullständiga
de Vadaterra; enligt vissa källor skulle hans fader ha varit en italienare
från Siena. 1368 nedlade han sitt ämbete som biskop och inträdde i en
av hans broder Pietro stiftad orden av enslingar, med samma livsföring
som de orientaliska ökenetemiterna. Enslingarnas skyddshelgon var den
helige Hieronymus, det helgon, som gärna framställes sittande i sin grotta
vid Betlehem i f.ård med att översätta den hebreiska bibeln. Lejonet, som
vaktar honom, ligger vid hans fot, på en spik hänger den kardinalshatt
han försmådde. Den orden, Pietro hade instiftat, kallades dårför hieronyml1s1
det var i denna Alfons inträdde.
Naturligtvis
kom Alfons i Italien mycket snart in i kretsar, som kände
den svenska frun. Det är bloit en hypotes, men det kan tänkas att
Birgitta på pilgrimsfärden till Assisi gjort bekantskap med en grupp
enslingar, som levde på Monteluco vid Spoleto. Flennes väg förde genom
nämnda stad, och ovanför den lyfter sig det 800 meter höga Monteluco,
i vars skog av ständigt gröna stenekar enslingarna rrldan tidigt inrättat
sina hyddor och hålor. År 1218 hade Frans av Assisi besökt berget
ännu i dag visas gr'ottan, i vilken han bad, och källan, som sprang fram
på hans bön. Icke kunde Birgitta gå en sådan helgedom förbi. Om hon
stannat där, måste hon ha sammanträffat med eremiterna; detta passar
väl samman med att en av dem
Andrea från Lucca
vid kanonisationsprocessen omtalar, att han har varit Birgittas gäst- i Rom, till och
med två hela veckor. Flera av dessa enslingar på Monteluco voro spanjorer,
daribland broder Alfons från Gualdafaraia (en stad i Toledos srift), broder
Angelo och broder Laurentius. Och det är genom denne broder Laurentius eller Lorenzo som Alfons av Jaen först bör talas om Birgitta. Alfons
berättar själv vid kanonisationsprocessen, hur denne hans landsman hade
talat till honom om Birgitta och Katarina
att båda hade varit mycket
men
hade
givit
rika,
bort allt till de fattiga och nu i många år bott i Rom
och vad som eljest var att. beråtta om de två märkliga kvinnorna.
-Efter detta samtal, som väl måste ha försiggått på Monteluco, far Alfons
till Rom för att uppsöka Birgitta och göra hennes bekantskap
han
omtalar själv, hur han gick runt på gatorna och frågade var hon-bodde.
Han finner henne, talar med henne, kommer igen åter och åter och är
från nu hennes svurne vän och hjälpare i nöden. Då det just samma år
som Urban kommer till Rom händer, att Birgittas bäda tvä svenska bikt28

Den heliga Birgitta oclt Urban d.en fentte
fäder samtidigt bliva sjuka, är det Alfons, som inträder i deras stäIle.
Även hennes lekamliga väl tager han sig an
när de följas åt på pilgrimsvandringar i Rom och han ser att den snart sjuttioåriga Birgitta dignar
av trötthet, har han en sockerbit till henne i fickan.
Efter fullbordad vallf.ärd reste Birger och Karl tillbaka till Sverige.
Och åter blev det en väntetid
skulle månne Urban lyda Kristi bud
och stadfästa ordensregeln? På hemvägen till Rom hade Birgitta fått etr
göra underverk, som var henne given.
nytt vittnesbörd om den makt
^tt
I Sermoneta hade en av tjänstflickorna
blivit sjuk och låg med hög feber.
Katarina var ledsen över denna försening i programmet, som också medförde stora och oförutsedda utgifter, gick darför till sin moder och bad
henne >nästan med tärar> att helbrägdagöra den sjuka. Och Birgitta
gjorde det
över dernonerna hade hon herravälde. Den sjuka stod upp,
och >glada- redo de vidare, lovande och prisande Gud>.
I Rom blrjar så mellan Birgitta och den spanske eremiten ett samarbete,
som skulle räcka intill döden och utöver döden. Långt tidigare hade
Kristus en gång liknat sig vid en konstnär, som vill göra en skulptur
och går ut i skogen för att. hämta trä. F{an bär det hem och gör en bild
därav, så gott han kan, Därpå komma hans vänner f.ör att se konstverket, och de förbättra det genom att mäla det med vackrare färger. Så
har det gått med de ord, som Gud anförtrott Birgitta
biktfäderna ha
genomsett skrifterna, ordnat och förskönat dem alltefter den dem givna
nåden.

Men vad har nu skett? Birgitta har ju sänt Urban ordensregeln att
och nu har det visat sig att de två goda Petrusarnas
latin inte varit det- bästa. Vännen greve Niccolä Orsini ätager sig att
säga detta till Birgitta
det är icke något i vägen med innehållet, men
(anser man i påvens omgivning)
formen är ganska ålderdomlig. Han
erbjuder sig att själv skriva om alltsammans i mera modern stil.
Birgitta antager erbjudandet
men hon blir ängslig. Då äro väl
inte heller uppenbarelserna bra översatta?
Och så beslutar hon atr anförtro allt ät sin nye vän
en spanjor har naturligtvis också större
- latin än en svensk! >överlämna d;rfOr
möjligheter att skriva vacker
alla böckerna med mina uppenbarelser till biskopen, som nu är eremit>>,
lyder den inre rösten. >Han skall bli min evangelist!> Det blev också
Al{ons, som företog den slutliga redigeringen av Reuelationes.
Sedan Niccolå Orsini hade läst korrektur på ordensregeln och det därtill
knutna reglementer för klostret i Vadstena
för bådadera behövdes der
ju påvligt godkännande
överlämnade han-personligen de två dokumenten till Urban. Som påvlig
ståthållare i Perugia
vilket han på den
hade han fritt tillträde hos påven.
tiden var
läsa och godkänna

-
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Men vad han uppnådde, var ingalunda det Birgitta önskade och hoppades. Kanske vissrc hon icke (fast det förefaller föga troligt att hon
kunde yara oyetande därom) , attbäde Laterankonciliet l2ll och konciliet
i Lyon 1274 uttryckligen påbjudit alla, som ville instifta en ny orden,
att arrtaga en av de gamla, beprövade reglerna. Frans av Assisi hade icke
drabbats av denna bestämmelse
hans regel fick sin första påvliga
stadfästelse 1210. Men den helige Dominicus, hans samtida, fick nöja
sig rned den så kallade Augustinerregeln; andra på den tiden stiftade
ordenssamfund likaså. Men kunde denna bestämmelse gälla även betråf.fande den regel som Kristus med egen m.un hade dikterat för Birgitta?
Likväl gick påvens svar i denna riktning. Full av förhoppningar infann sig Birgitta i Montefiascone, ledsagad av Alfons, vars titel såsom
förutvarande biskop väl måste ingjuta respekt. Vännen Niccolä Orsini
var dessutom närvarande vid audiensen och fungerade som tolk
Urban
talade latin å la franEaise, och Birgittas accent har kanske varit litet för
nordisk. Hon erfor nu, att både regeln och konstitutionerna för Vadstenaklostret undersökts av flera magistrar i teologi, och att påven enligt dessa
herrars åsikt måste råda Birgitta att antaga Augustinerregeln, som han
tyckte vara den, som skulle passa henne bäst. Och Regula Sancti SaIaatoris? Jo, även den blev godkänd, men blott som tillägg till AugustinerBirgitta får lov att bygga ett
regeln. Men klostr,et då? Bevars vål
nunnekloster i Vadstena och, vid sidan dårav, ett munkkloster. Den så
ivrigt åtrådda avlaten (?orziunculaavlaten) var det över huvud intet tal
om! Den påvliga bullan
daterad den I augusti 1370
överlämnades
åt greve Niccolå, och därmed var audiensen slut. Med bitterhet, i hjtutat
lämnade Birgitta det påvliga slottet. Bullan var henne blott en ringa
den var adresserad till ärkebiskopen i Uppsala, biskoparna i
tröst
Strängnäs och Vaxjo och skulle därhemma blott kunna uppfattas som
bevis på att hon hade lidit ett nederlag, i varje fall blott vunnit en halv
se8er.

Urban ämnade bege sig
Så var det ännu en sak, hon hade förstått
- kunde hon inte falla i
tillbaka till Avignon! Aftonen efter audiensen
sömn. I den heta italienska augustinatten steg hon upp ur sin säng och
satte sig vid skrivpulpeten. Och orden kommo
det var en stämma,
>liksom
ut. frän en strålande solr>, och orden voro
som talade till henne
dessa: >Jag är Guds rnoder och moder ät alla dem, som äro i himmelrikets
gladje . . . J"g är också en moder ät alla dem som äro i skärselden, ty för
mina böners skull lindras den pina, som de i råttfårdighetens namn måste
lida för sina synder. Jag år tillika moder ät. alla rdttf.tudiga människor
som finnas på jorden och är redo att fråLsa alla syndare som vilja omvända
30

Den beliga Birgitta ocb Urban den fewte
sig, liksom en moder är redo att, rådda sin son

från hans ovänners händer

och skydda honom för deras dragna svärd.>>
Av dessa söner är det en, den heliga Jungfrun särskilt vill nämna
j^S vill tala till dig
>det är han, som sitter på Guds stol har på jorden
- den Helige Ande
om den påve, vars namn är Urbanus. Honom ingav

att han skulle komma till Rom för att, öva r;ttf.årdighet, styrka den
kristna tron och förnya den heliga kyrkan. Som en moder leder sitt
barn varthän hon vill, genom att visa det sina bröst, sålunda ledde jag
honom till Rom med mina böner. Men vad gör han nu? Nu vänder
han ryggen mot mig, icke ansiktet, och vill gå ifrån mig. Till detta
lockar och leder honom en svekfull ond ande. Ty han finner det tråkigt
att göra sin plikt, och han 7ångtar efter att äter ha det behagligt. F{an
längtar också efter sitt fosterland, och hans världsligt sinnade vänner
råda honom att resa, ty de ,tänka mera på hans timliga väl och rätta sig
mera efter hans vilja än efter vad som är Guds; och det som är till Guds
ära och påvens eviga väl bekymrar dem föga.>
Men ve lJrban, om han följer dessa dåliga vänners råd och sin egen
vekliga längtan efter slottet vid Rhöne och den livligt skvalpande Sorgue,
som vrider vattenkyarnarnas hjul! >Om det skulle lyckas honom att
komma tillbaka till sitt fosterland, så skall han fä en sådan örfil, att
tänderna skola skaka i munnen på honom. Hans syn skall förmörkas,
och alla hans lemmar skola skälva. . . Guds vänner skola icke mera innesluta honom i sina böner, och han skall fä göra räkenskap inför Gud
både fOr vad han gjorde och vad han icke gjorde.>
Birgitta stannade i Montefiascone i tre månader, medan förhandlingarna pågingo, och Alfons med henne. Men den senaste uppenbarelsen
vågade spanjoren inte överlämna till Urban. Han gick till kardinal Pierre
de Beaufort och försökte få honom att ätaga sig värvet, men fick nej.
>Så gör jag det själv>, sade Birgitta. >Och fast hon väl kunde vara rådd
för att tala så dristigt till en så stor herre, fruktade hon varken döden
(på bålet) eller annan fata>, skriver Alfons, full av beundran.
Men Urban Iät sig inte kvarhållas. Den 16 september 1370 beträdde
han åter Frankrikes jord. Den 19 december samma år dog han och begrovs
,mellan de stora syndarna i Avignon>, som Petrarca sade.

Redan

tio

dagar efter Urbans död sammanträdde konklaven

i Avignon

hans efterträdare. I Rom väntade Birgitta ängsligt pä valresultatet. Vad Urban och hans evighetsöde angick, hade en syn lugnat
henne. Med tortyrinstrument i händerna hade djavlar närmat sig honom

för att välja

3l

fobannes lgrgensen.

men de fingo inte lov att vidröra honom. Det räknades honom till
-godo att han hade burit den helige Benedikts ordensdräkt, och domen
över honom lod till slut: >Denna själ hör icke till dem, som skola lida
de strängaste strafien

i

skärselden, utan den är bland deras antal, som

var dag komma Guds anlete

för

närmare.>>

Joltan nes lOrgensen.

(Ett kapitel ur Birgittabokens andra del, som beräknas utkomma under våren hos A1bert Bonniers Förlag, Stockholm. översättning av fil. dr Harald Schiller.)
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En påvlig rundskrivelse om
bibelstudiet.
På S:t Hieronymos dag den 30 september 1943 utsände vår Helige Fader Pius XII
rundskrivelsen Diuino afflante Sfririta över
det tidsenliga främjandet av de bibliska
studierna. Han ville på så sätt fira J0årsminnet av Leo XIII:s encyklike Prouid.entissimus

Deus, som utkommit den

18

november 1893 och >gäller som de bibliska
studiernas grundlag>. Pius XII begagnar
detta lägliga tillfalle för att >>bekräfta och
inskärpa det Vår föregångare visligen an-

befallt och hans efterträdare å sin sida
stadfäst och fullkomnat, och för att på
samma gång fastställa det vår tid kräver,
på det att på så sätt alla Kyrkans söner,

åt dessa studier, må sporras
till ett så nödvändigt och beröm-

som ägna sig

alltmera

ligt

Ien f örsta historisk del skildrar rundskrivelsen Leo Xlll:s och bans
elterträdares bemödanden om de bibliska
studierna. Där framhålles först betydelsen
nätr,:rare preciserade

Kyr-

kans lära om Skriftens ofelbarhet och gav

det katolska bibelstudiet nya impulser genom bibelskolan i Jerusalem och den påvliga bibelkommissionen i Rom.
Hans efterträdare på påvestolen fortsatte
denna hans gärning med intresse och iver.
Pius X införde särskilda akademiska grader
i bibelvetenskap och skapade på så sätt >ett
verksamt medel för att ett stort antal lä-

rare skulle stå till förfogande, som med
erkänd, allvarlig och grundlig lärdom
kunde förklara Skriften i de katolska skolorna>. Dessutom gav han prästseminarierna en ny studieordning beträffande de
bibliska ämnena för att >>de framtida prästerna icke blott själva skulle förfoga över
en noggrann kunskap om Bibelns betydelse,

särart och lära, utan även kunde vara goda

3-

44ro7

tolska kyrkans anda.

Pius XI förpliktade alla framtida professorer i exegetik att förvärva de akademiska graderna hos bibelkommissionen eller
bibelinstitutet i Rom och bestämde atr även
de som vilja övertaga ett beneficium, som

enligt kyrkolagen för med sig förpliktelsen
aft utlä88a skriften för folket, måste vara
licentiater eller doktorer i bibelvetenskap.
Det var också på hans initiativ som de
benediktinpatres, vilka arbeta på en ny
kritisk upplaga av Vulgata-översättningen,
fingo ett särskilt, väl utrustat studiehem i
Hieronymusklostret

arbete>.

,v ttt Leo Xlll

och skickliga ordets tjänare och försvara
de av Gud inspirerade böckerna mot alla
angrepp>. Slutligen grundlade han det
påvliga bibelinstitutet i Rom som etr
centrum för det högre bibelstudiet, för att
i möjligaste mån främja bibelvetenskapen
och de därtill hörande studierne i den ka-

Credo. z5:e årg. Mars rg44

i

Rom.

Även på annar sätr och vid andra tillfällen ha de senaste påvarna visat sitt särskilda intresse för rtt den Heliga skrift
predikas, läses och betraktas, särskilt genom
att varmt rekommendera S:t Flieronymusföreningen, som har som uppgift att bland
de troende främja skriftläsningen, i synnerhet då av Evangelierna och Apostlagärningarna,
Ått alla dessa bemödanden inte varit förgäves bevisas av den gladjande utveckling
den katolska bibelvetenskapen tagit och av
de talrika föreningar, kongresser, studieveckor och bibliotek, som ställt sig i bibelkuns(apens och bibelliisningens rjänsr.

I en andra undervisande del
XII skriftstudiet i vår tid.
FIan tar till utgångspunkt bibeluet'enskafens läge just nu, Med hänsyn till situationen för J0 år sedan ha stora framsteg
g;'orts. Framför allt det vetenskapliga utbehandlar Pius

grävningsarbetets både kvantitativa och
kvalitativa utveckling har i hög grad bi33
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dragit till en riktigare och fullkomligare

olika grenar erbjuda. lJrtexten, som är

tolkning av de bibliska skrifterna. Därtill
kommer upptäckten av många litterära
dokument, som kasta ett klarare ljus över
de gamla tidernas språk, litteratur, händel-

skriven av de heliga författarna själva, har
ju större auktoritet och större vikt än även
den bästa översättning från forntid och
nutid.
Med denna språkkunskap skall en grund-

ser, sedvänjor och religionsformer. Särskilt

de talrika i våra tider upptäckta och undersökta papyri ha varit av stor nytta för
kännedomen av litteraturen och det offentliga och privata livet i Jesu livstid. Vidare
har man upptäckt gamla handskrifter av
de heliga böckerna och sorgfälligt publi-

cerat dem; kyrkofädernas skrifttolkning
har undersökts mera allmänt och grund-

ligt; de

gamlas sätt att tala, berätta och
skriva kan nu belysas genom otaliga exempel.

lig utbildning i textkritiken förenas. Ty
denna är av den srörsta betydelse för bibelstudiet. Det är ju textkritikens uppgift
att så långt som möjligt fullkomligt åter-

ställa den heliga texten, att utrensa alla
förvanskningar, som ha sin grund i avskrivarnas opålitlighet, och att i möjligaste
mån befria den från tillägg och utelämningar, från omplaceringar och upprepningar och från andra sådana fel, som under århundradens tradition pläga insmyga

resultat, som vår tid uppnått

sig i litterära verk. Textkritiken har i

icke utan en särskild avsikt från den
-gudomliga försynens sida
inbjuda och
uppmana den Heliga skrifts utläggare till
att med glädje begagna sig av detta nya

v|ta dtga.r, eftet att. ha kommit bort från
allt godtycke, uppnått en sådan fasthet
och säherhet i sina regler att den har blivit
etr förrräffligr verktyg för en förbättrad
och noggrann edition av Skriften. Varje
missbruk här-vidlag är nu för tiden lätt att

Alla

dessa

ljus för att djupare utforska, skarpare

be-

lysa och klarare framlägga Guds ord. De
stora framsteg i detta arbete, som redan
gjorts, skola vara en sporre till att fortsätra
detsamma med ihärdighet och entusiasm.

Det första man med rätta kan kräva
av en vetenskaplig exegetik är att. exegeterna så långt som möjligt förkovra sina
kunskaper i Bibelns urspråh, För att lära

fastställa.
I samband med detta framhävande av
urtextens stora betydelse preciseras nu närmate Y u) gat a-öuersättningens

sör

skilila auk-

toritet ellet autenticitet, sådan den fasrställts av kyrkomötet i Trient. FIär menas
den latinska s. k. Vulgata-översättningens

sig dessa språk står i våra dagar en sådan
mängd av hjälpmedel till förfogande, >att
en bibeltolkare icke kunde undgå förebrå-

företräde framför alla övriga latinska översättningar som den latinska kyrkans offi-

att vara lättsinnig och oberänksam,
om han skulle själv stänga sig vägen till
urtexterna genom att försumma dessa
språkstudier>>. Det är ju exegetens plikt
att med största noggrannhet och vördnad
ta vara, på även det minsta, som under
den Heliga Andes ingivelse flutit ur de
heliga författarnas pennx, för att kunna
fatta deras tankar så djupt och så fullständigt som möjligt. Fördenskull skall
exegeten samvetsgrant arbeta på att förvärva sig en allt större kunskap om de
bibliska och även de andra orientaliska
språken och att stödja sin skriftutläggning

farelse i tros- och sedeläran läggas till
grund vid teologiska disputationer, föreläsningar och predikningar. Vulgatas autenticitet är i första hand inte en kritisk utan
en ;'uridisk sådan. Urtextens auktoritet och

elsen

genom alla de hjälpmedel, som filologiens
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ciella tert. Den kan utan risk fOr vill-

betydelse

vill

den ingalunda förringa. Vul-

gatas aukroritet

i frågor beträffande den

kyrkliga läran förbjuder inre alls atr man
bevisar dessa Iäror också med hjälp av urtexten, utair förutsätter detta på sätt och
vis. Denna autenticitet hindrar heller inte
på något sätt att man överallt tar urtexten
till hjälp för att allt bättre fastställa och
{örklara de enskilda ställenas rätta mening.

Det är inte förbjudet, utan anbefaller att
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de troendes nytta och fromma och till
ord göra öuersöttni'ngar på moilersmålet också från' urtexten, säsorn det med den kyrkliga auktoritetens godkännande redan skett på många
håil.
Vad nu utläggningen av Skriften beträf-

till

en lättare förståelse av Guds

i sig själva mer än rikligt
fyllda med äkta mening, gudomlig kraft

ingivelse, äro

och himmelsk skönhet; det räcker därmed
om skrifttolkaren tar frem dessa rikedomar.

Vid denna uppgift får den katolska
förträfflig hjälp i studiet au de

exegeten en

beliga fädernas, kyrkolärarnas och andra

far, så betonas vikten

gamla författares skriftutläggningar, I

fröm.st den bokstaaliga
och fastställes med hjälp av språkkunskapen, ur sammanhanget och genom jämfö-

profan bildning och språkkunskap stå dessa
ofta moderna exegeter efter, men de utmärka sig genom ett diupt skådande av de
himmelska tingen och genom stor ande-

ocb
^v ^tt först
neningen utforskas

relse med liknande

ställen. Man skall där-

vid ta alla de medel i tjänst, som
också använder

man

vid förklaringen av profana

skrifter, så att författarens tanke så långt
som möjligt klarlägges, Men då det här
rör sig om av Gud inspirerade skrifter,
skola även Kyrkans anvisningar och utlåtanden, kyrkofädernas utläggningar och
analogia fidei tagas med i beräkningen. I

sina skrif tkommentarer skola exegeterna
inte blott behandla historiska, arkeologiska
filologiska och liknande frågor, utan även
framlägga det teologiska läroinnebållet i de

olika skrifterna och texterna. Ty skriftutläggningen skall inte blott tjäna teologerna för framställningen av troslärorna
utan också vara en handledning för ordets
förkunnare och hjälpa alla troende ,tt tör^
ett sant kristet liv.
Det är visserligen tillåtet, ja, i viss utsträckning önskvärt, att också den s. k,
andli,g-mystiska meningen framlägges, sådan

den av Kristus och apostlarna och av Kyrkan, framför allt i hennes liturgi, förkunnes. Men man skall därvid se till att denna
mening verkligen har lagts in av Gud själv.
Vid predikningar kan visserligen också en
ännu längre gående överförd tolkning tilllämpas, om den bara. år måttfull och verkligen t.länar syftet. Men denna tillämpning
av Skriften sker särskilt i v|ra dagat ej
utan fara, ty de troende, i synnerhet om de
äro bildade i de heliga och de profana vetenskaperna,
oss

vilja veta vad Gud själv lär

i Skriften och inte vad en talför

kant eller förfrttarc med skickligt

predi-

begagnande av bibelord har att säga. De heliga
böckerna, författade på den Helige Andes

kraft. Det återstår exegetikens historieskrivare ännu en stor uppgift: att göta
dessa

skatter alltmera tillgängliga och att

skapa en

lycklig och fruktbärande forbin-

delse mellan å ena sidan de gamlas

lära och

andliga kraft och å den andra de modernas

större bildning och fullkomligare metod.

Vår titl har sina särskilda uppgifter föt
våra exegeter. Många svåra frågor som

t. ex,

beträffande de första kapitlen i Genesis eller textformen i psalmerna stå ännu
öppna sedan gammalt och nya svårigheter
ha kommit till. På grundval av vår klarare
insikt om inspirationens väsen och karaktär

möjliggöras nya framsteg. Det gäller atr
med all noggrannhet och utan atr negligera
något kunskapsresultat, som den moderne
forskningen uppnått, fastställa de bibliska
författarnas särarr, de tidsförhållandena,

under vilka de levde, de muntliga och
skriftliga källor de begagnade, den litterära
form de använde. På så sätt blir der fullr
klart, vilka de voro och vilket syfte deras
verk hade. Ty den viktigaste regeln för
bibeltolkningen måste vara

att

fastställe,

vad författaren själv velar säga.
I synnerhet vad de historiska framställningarna i Skriften beträffar, är det av stor
betydelse att närmare lastställa den litterära fornen. Blott med hjälp av historia,

arkeologi, etnologi och andra vetenskaper

är det möjligt att fA fram de

gammal-

orientaliska författarnas egentliga mening.

Grammatiken eller filologien ensamma
råcka hår inte till. Också lekmännen
bland de lärda kunna här göre en gagnerik
insats genom sina undersökningar och forsk-
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ningar i arkeologi, forntidens historia och
litteratur.
Den ingående forskningen beträffande
den gamla orienten, det noggranna studiet

lösning de katolska exegeterna i full frihet
kunna och måste insätta sin intelligens och

sitt vetande. Denna äkta Guds barns frihet,
som å ena sidan troget håller fast vid Kyr-

av Skriftens urtext, den fullkomligare

kans lära och å andra sidan tacksamt mot-

språkkunskapen även på katolskt håll kan
rcdan nu bokföra uackra framgångar. Med
samma vetenskapliga vapen, som den katolska bibeluppfattningens motståndare oftx
missbrukat, ha de katolska exegeterna med
framgång försvarat den katolska läran och
den äkta, gamla traditionen, så att förtroendet för Bibelns auktoritet och historiska
tillförlitli8het återställs hos katoiikerna; ja,

tager och använder varje bidrag från

t. o. m. icke-katolska författarc ha genom
denna lugna och sakliga forskning förts
därhän att de lämna de modernistiska åsikterna och gå tillbaka till mera konservativa.
Visst finns det ännu många olösta frågor,
men ett oförtröttat arbete i samma rikt-

ning som hittills skall föra till nya resul-

tat.

Kommande generationer skola också ha
sina forskningsuppgifter. Det är t. o, m.

mycket möjligt att en eller annan fråga
aldrig skall finna ett tillfredsställande svar
ty det rör'sig någon gång om förhållanden
som ligga ailtför långt tillbaka i tiden och
äro alltför otillgängliga för nutidens erfa-

renhet. Också exegetiken får ju ha sina
hemligheter lika väl som alla andra vetenskapsgrenar,

Den katolska bibelvetenskapen skall oför-

trutet fortsätta sin forskning, inte blott
för att vederlägga motståndarnas invändningar utan även för att få fram lositiua
Iösningar, som kunna förenas med Kyrkans

lära i synnerhet om Skriftens ofelbarhet.
Men å andra sidan skall den också ta hänsyn till de profana vetenskapernas resultat.
Dessa resultat skola inom Kyrkan bemötas
inte blott med rättvisa utan även med kärlek, i medvetande om att inte allt som är
nytt redan därför måste bekämpas och

misstänkliggöras, Antalet av de ställen i
Skriften, vilkas mening av den kyrkliga

profana vetenskaperna,

de

är

bedngelsen för
och källan till all verklig framgång och
alla varaktiga framsteg i den katolska vetenskapen.

Men Gud har inte givit oss Skriften i
första hand för att tillfredsställa vår nyfikenhet eller för att erbjuda arbets- och
forskningsmaterial, utan för att >giva dig

att du bliver frälst genom den
tro du har i Kristi namn> och för >>att en
gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl
skickad till allt gott verk> (2 Tim. 3: 1I,
17). Dtufö'r måste framför alk. frästerna,
vilka omsorgen för de troendes eviga väl
vishet, så

åligger, göra sig täI bemtndstadda i Skriften genom ingående studium, bön och betraktelse, så att de förmå rikligen utdela
dess rikedomar åt de troende i predikningar, homilier, anföranden och undervisning. Men biskoparna skola också se till

att även blanil de troenile

bibelkunskdben

alltmera atbreiles i synnerhet genom konferenser över bibelfrågor, föredrag och tids-

skrifter.
Sedan den Helige Fadern ännu påvisat
Skriftens betydelse såsom en tröstens och
styrkans källa under den nuvarande svåra
tiden, slutar han med en förnyad uppmaning till bibelvetenskapens företrädare att
även i framtiden fylla sitt upphöjda kall
med ny kraft, med full iver och med all
noggrannhet. Våra dagars exegeter skola
efter bästa förmåga ta upp tävlingskampen
med de så framgångsrika skriftutläggarna
i gångna tider, på det att Kyrkan nu som
då må äga framstående mästare i exegetik
och de troende genom deras arbete ur
Skriften få strålande ljus, uppmuntran och
glädje.

auktoriteten fastslagits eller beträffande
vilka kyrkofäderna överensstämma, är förhållandevis liten. Det finns ännu många
och mycket viktiga frågor kvar, vid vars
36

Denna betydelsefulla rundskrivelse om
bibelstudiet, som vi blott kunde ge några
glimtar ev, skall snart vara tillgänglig på
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svenska i serien Bibelkunskap, utgiven av
Katolska bokförlaget, Stockholm (jf.t Cred.o
1943t 193, 200).

Tankar ur den Helige Faderns tal
till kardinalerna jul 1943.
lngen modlöshet trots tidens sorgliga händelser!

Mitt i den rådande förvirringen är

det

vår plikt att med frimodighet hålla fast vid
en moralisk livsföring, Det finns nu för
tiden tyvärr ej så få kristna, t. o, m. bland
dem som stå i Kyrkans och helgedomens
tjänst, som helt och hållet bringas ur fattningen genom tidens sorgliga förhållanden,
de bittra umbäranden och hårda ansträngningar, som binda och betrycka dem, och

det till den grad att d,e täke i f*a att
prisge sig själva och

ställd inför helt nya. uppgifter, Blott modiga, hjärtan, beredda till allt, Lunna lösa
dem; hjärtan som icke frtkta, att vara vittnen till, hur Frälsarens korshemlighet upprepas och förnyas vid Kyrkans väg på jorden, och som icke komma på den tanlien
att i likhet med lärjungarna från Emmaus
genom flykt undandraga sig den bistra
verkligheten; hjärtan som äro medvetna om
att Kyrkans segrar, och i synnerhet de avgörande segrarna, förberedas och vinnas i
>det tecken som bliver motsagt>, d, v. s. i

motsättning till allt, som den mänskliga
medelmåttan och fåfängan försöker ställa

upp mor det andligas och gudomligas genombrott och triumf (Scbweizerische Kirchenzeitung

*/,

7943).

att förlora

den andens
friskhet och rörlighet, den viljans styrka

och fasthet, den initiativets fördomsfriher
och glädje, förutan vilka det ej kan finnas
en fruktbärande apostolisk verksamhet.
De klenmodige, de försagda, de trötta
måste genom en blick på krubban och på
Frälsaren fä nytt, mod: Jesus började människosläkters andliga och moraliska förnyelse i ett armod utan like, helt utblottad på
jordiska maktmedel. Herrens vägar likna
icke de vägar som belysas av den rent jordiska vishetens halvdager, utan de upplysas

av en himmelsk, för den mänskliga klokskapen otillgänglig stjärnas strålar. Den
som från Betlehems krubba riktar sina ögon
på Kyrkans historia, måste bli övertygad
om, att det som

ske ingenting annat än förspelet till en ny
. utveckling, i vilken Kyrkan, som har sänts
till alla folk och för alla tider, skrll se sig

sedes

om hennes gudom-

)Pastor Angelicus> på Uppsala
universitet.
På universitetets lärosal

X, sktiver IJfsala

Nya Tidning (-/, tS++1, försiggick i går
kväll ett unikt evenemang, som på sitt sätt
kan betecknas som >en historisk händelse>>

det var veterligt första gången som
-apostoliske vikarien i Sverige framträdde
såsom talare i Uppsala universitet, Det
skedde i samband med en film om Vatikanstaten och påven Pius XII, >Pastor Angelicus>, den första utförliga inspelning som

tillåtits av den heliga stolen och som nu
visades

för

Uppsala srudenrers filmstudio,

som sålunda hade en stor dag. Bland de inbjudna gästerna såg man ärkebiskop Eidem

Iige stiftare: >Flans egna togo icke emot
honom>> i alla tider har förblivit hennes

och universitete* rektor, prof, von Hofsten
m. fl. Filmen rullade vid rvenne visningar
och hade samlat en fulltalig och uppmärk-

förberett srora segrar med avgörande betydelse för hela tidsskeden.

sam akademisk publik,

lott. Men just tider av hård kamp ha ofta

Storsinnade hjårtan!

Om vi försöka få en inblick i Guds planer, sådana de kunna skönjas i ljuset av
gångna tider, få vi kenske säga: Våra dagars blodiga, fasansfulla belägenhet är kan-

Filmstudions intendent, amanuens CarlGastaf Blomberg hälsade hedersgästerna och
vände sig särskilt till aftonens talarc,
apostoliske vikarien i Sverige, biskopen av
Lorea, d:r Johannes Erik Miiller.
Amanuens Blomberg föredrog därpå en
skrivelse från monsignore Roberto Ronca,
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rektor för Seminario Romano Maggiore i
Rom, vilken överlämnat denna filmkopia

för visning i

Sverige.

Nuets brännande frågor a,ngär a,lla ansvarskännande människor oavsett religiösa
skiljaktigheter, hette det bl. a. i skrivelsen,
som var ställd till den akademiska ungdomen, >ni som äro våra kamrater i det andliga arbetet och som i likhet med oss vinnlägga er om att förvalta ett förpliktande
andligt arv>. En strävan att förverkliga
ett andligen rikare liv i fredens hägn och

ger dramatiska glimtar ur Pius XII:s liv
och dagliga gärning, samtidigt som den för
åskådaren med på en givande rundvandring
i kyrkor och Vatikanpalats med många
praktfulla interiörer. Arkitektur och målningar, kardinaler och mindre dignitärer
glider fOrbi i en ständig ström, hovfolk,
nunnor, präster, audiensbesökare, det är ett

vimmel av konstverk,

mottagningssalar,

kapell
kameran är hela tiden på språng,
sällan såg man en rastlösare bildrytm, utan
att omkastningarna verkar alltför tvära.

långt från dagens militarism och våld, ett

Filmiskt sett kunde sedan somt

liv genomträngt av

bättre och somt kl;ppts hop med större artistisk finess. Men filmens syfte är ju ett
annat. Och som katolsk upplysningsfilm
torde >Pastor Angelicus>> stå högt; även en
otrogen kan fängslad följa med i detta påv-

sanna mänskliga vär-

den, måste behärska alla folk: >>Må de med
hela sitt väsen ägna sig åt uppgiften i en
samverkan och endräkt som övervinner
varje olikhet i dogmer och traditioner>,
slutade mons. Ronca sin skrivelse.
Efter dennas uppläsning trädde så biskop

Miiller upp i katedern, medan församlingen
reste sig till hälsning. Biskopen hälsade
genom sitt arförst uppsalastudenterna

-

bete bland ungdomen hade han vunnit erfarenheter som alltfort gjorde honom ung.
FIan betonade temperamentets värde i
livet och övergick så till en ingående och

målande skildring av innehållet i >>Pastor
Angelicus>. Själv hade tal. vigts till biskop
av kardinal Pacelli, Till sist framförde
biskopen sin glädje över filmen som ett medel för spridande av andliga värden. Kyr-

kan har aldrig tvekat att ta konsten i sin
t.y'änst. Och god, religiöst inspirerad film
kan ju endast var4 till fromma, Tal.
harangerade i sammanhanget Rune Lindström, vilkens film om >>Ett spel som till
Himla bär> berömdes.
När biskop Miiller lämnade katedern, såg
man ärkebiskop Eidem skynda att varmt
trycka sin katolska kollegas hand i ekumenisk anda. Och så var det filmens tur att
beråtta om >>det eviga Rom>>.

sovrats

liga reportage.
Filmen börjar med Pius XI:s död och det
nya påvevalet. Man får vara med om kardinalernas ankomst och iordningställandet
av Capella Sistian som konklavlokal, man
ser de väldiga folkmassorna på Petersplatsen och röken från röstsedlarnas båI, man
får höra det våldsamma jublet från de väntande människorna, när från loggian äntligen förkunnas: >>habemus papem>, Så följer
under
kardinal Pacellis påveprestation
filmens gång visas Hans helighet i många
närgångna närbilder. I den direkta Vatikanskildringen har klippts in bilder från
Pacellis resor som nuntius och påvlig lesat

till

Miinchen, Buenos Aires, Chikago, Budapest etc., från Collegio Capranica, där han
vistades som seminarist, från det palats vid
Piazzr dell Orologio, i vilket Eugenio föddes

och den bredvidliggande kyrka där

han

döptes o. s. v.

filmtiteln syftar
>Pastor Angelicus>>
på det motto, vilket enligt Malakias spådom
är
tillkommer den nu regerande påven

Man kan följa påvens dag f.rän morgontill de otaliga mottagningarna för
kardinaler och diplomater och onsdagarnas
folkaudienser, då i den tusenhövdade skaran soldater och krigsinvalider blandas med
småbarn, konfirmander och nygifta på bröllopsresa. En vacker bild visar påven på

en synnerligen intressant dokumentärfilm,
som i en skicklig fotografisk upptagning
och en mäkta rörlig regi (av Marcellini)

klädd, med vita skrivpapper i handen. Påven kommer också i bil och bärstol, med

-
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mässan

trädgårdspromenad på skuggiga gångar,

vit-
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chaufför och schweizerofficerare knäböjande
på Vatikanens gator. Små lustiga glimtar

>Credo> fra. 1939 blev rent svensk, samtidig med at det udkom som Kvartalsskrift.

av de påvliga garderna, av sanpietrinerna
klättrande på Petersfasaden, av verkstäderna för restaurering av konstverk, av
den moderna radiostationen, av nunnor i
full aktion med skrivmaskinerna etc. Filmen kulminerar i en högtidlig gudstjänst
i San Pietro, då man får höra påven läsa
mässan. För musiken i filmen svarar Sistinakörens chef Perosi och chefen f& Laterankyrkans berömda gosskör monsignore

ser det imidlertid ud til, at Tiden er
til at tåge den gamle Idd op og fgre
den ud i Livet igen. Vi savner et Tidsskrift, som kan representere dansk Katolicisme i Kulturens, Tankens og Kunstens
Verden, og som har Plads til en udfprlig
Behandling af Emnerne, Desuden er der
ikke helt fae uden for vore egne Rekker,
som i Dag med Forventning ser hen til
den katolske Kirke, og som gerne vil orientere sig om Katolicismens Stilling til de

Casamiri.

En del syntes förstås en svensk åskådare
främmande och underligt i all den klerikala
ståten, man skulle också önskat se påven
lite mer i privatlivet, men kan inte undgå
att fängslas av de sekelgamla traditionshandlingarna och av människan Pius'nobla
gestalt och hastiga leende, trött, fyllt av
vemod. >>Fången i Vatikanen>> har ingen
avundsvärd ställning i dagens Rom
och
i världen just nu.

&

En ny dansk katolsk tidskrift.
Posten kom

i

dessa dagar med en glädjande

mest forskellige Problemer, En lang Rakke
filosofiske, teologiske, historiske, kunstneriske og andre Emner venter paa at blive
taget op til en Behandling, der satter dem
i katolsk Belysning. Pavens Taler og Kirkens officielle Dokumenter trenger vi til
at blive bekendt med, og den pvrige katolske Verdens store Aandet ved vi alt for
lidt om. Mange Opgaver kalder paa os, og
dem vil vi tage op i det nye Tidsskrift, som
vi hermed indbyder danske Katolikker og
andre interesserede til at tage imod.
Katoiicismen er i Kraft af sin universelle
Verdensanskuelse i Stand til at give et klart

nyhet från våra katolska vänner i Dan-

Svar paa menge Splrgsmaal, som Verden i

mark: första numret av den nya kvartalsskriften Catbolica. Den presenteras av Ff.

Dag staar raadl6s overfor. I sin absolutte
Troskab mod det evige er Katolicismen
sn&vert forbundet med vor Tids Npd.
Baade Tankens og den materielle Verden
trues af Forvirring og Oplgsning, og der
kraves af enhver af os, maaske i Fremtiden
endnu mere end i @jeblikket, rene Linier
og et samlet Syn paa alle Kulturens Om-

Roos S.J. med följande ord:

>Danske Katolikker har lange savnet et
intellektuelt Organ, hvor de kan orientere

i Aandslivet inden for og uden for den
katolske Kirke, tage Tidens Problemer op
til Drpftelse og forelagge deres Syn paa
dem som Katolikker.
Tidligere er denne Opgave blevet varetaget paa. forskellig Vis. 1898-1902 udkom Johannes Jgrgensens litterere >Katholiken>>, og senere, 1903-1913, fulgte Tidssig

t

Nu

inde

raader. Det nye Tidsskrift vil vare et
Forum for Skribenter, der sxtger at kaste

Lys over Tidens skiftende Problemer ud

skriftet

fra de evige Principper, som Kirken giver
sine Bgrn i Eje. Dybere og dybere vil vi
trange ind i den Rigdom, som er vort Livs

V.

Lykke og Stolthed: EccLEsrA

>>Varden>>, der redigeredes af Oskar
Andersen, kendt som en trofast Elsker

Litteratur og dpd i 1924 pta.
Mallorca. Fra omkring 7929 *bejdede det

af

Provences

interskandinavisLe Maanedsskrift >Credo>>,

hvis danske Redaktion lededes af Pater A.
Menzinger S. J., i samme Aand, men forskellige Vanskeligheder viste sig, saaledes at

cATHoLrcA.)>

Vi konstaterar denna litterära

händelse

i Norden med uppriktig glädje och lyckönskawåra vänner i Danmark av hela vårt
hjarta till detta stora framsteg, fastän vi
på samma gång beklagar, att det närmare
samarbete rtnder Creclos fana, som sedan
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LITTERATUR.
En bok om Kirken
K. Kjelstrup:

i

Norge.

Noraegia Ca-

tholica. st. 8", 418 s. oslo

1942,

Apostoliske Vikariat.

som denne:

Boka om gjenreisingen av den katolske
Kirken i Norge, Nor'zagia Catbolicd, er i
fölge forfatteren msgr. Kjelstrups forord
skrevet nermest med tanke.på hundreårsminnet for Kirkens tilbakekomst, minnet
som ble fefuet i 1943. Men dermed er boka
på ingen måte å se på som et slags leilighetsskrift. Med hele sin opplegning og sitt
solide innholtl er den et verk av varig betydning. Om denne boka gjelder det i
sanning at den fyller et behov. Den gir
enhver aorsk katolikk et godt, detaljert
kjennskap til den del av Kirken han hörer

til

men også

for folk utenfor er den

om innföringen av lutherdomen i landet.
samband med dette bruker et
kraftig språk kan en forstå. En historiker
vil neppe kunne innvende noe mot uttalelser

At han i

et

representativt
opplysningsskrift, som det
sikkert vil bli vist flittig til i framtidig
ordskifte omkring Kirken i Norge.
Forfatteren stiller leseren overfor en lang
rekke interessante personligheter som har
samband med norsk katolisisme. Noen av
dem, som t, eks. jesuitpateren Lautitz
Nilssön, >>Klosterlasse>, står omgitt av eventyrets glans, andre minnes som fromme og
nitkiere prester, som Lichtl6, Stub, Bauer
og Schilling
enkelte av dem er döde i
ry for hellighet
andre er kjente for sine
-,
innsatser på ymse vis i norsk kulturliv

som Lars Eskeland, Krogh-Tonning -og

>Så gikk dz 'reformasjonen' som et uver
over landet. Kirker og klostre ble plyndret
og forfalt. Hva århundrer hadde bygget

opp, ble revet ned og lagt öde, I stedet
for den gamle nasjonale geistlighet som
talte landets språk kom danske predikanter
som talte et fremmed språk og ofte sto på

et meget lavt dannelsestrin.
var fullbyrdet,>>

IJnderkuelsen

Dette eldre historiske stoff, som innholder flere interessante ting, som dominikanernes misjonsforsök i Larvik på 1600-tallet
og en oversikt over konvertitter fra den
erkelutherske tida för 1814, danner de tre
förste kapitlene

i

boka.

Det fjerde kapitlet berer titelen: >Moilerkirken får atter fotfeste i Norge> og
behandler vesentlig opprettelsen av St.
Olavs menishet i Oslo i 1843. Denne ble
som kjent grunnet av biskop Studach på
som bodde i byen.
i et brev til biskopen klaget
sin nöd og gitt uttrykk for et levende
önske om å få lettere adgang til å prak-

initiativ av 60 katolikker

Disse hadde

tisere sin tro. Brevet de sendte, er et högst

gripende dokument, og

vi gjengir et ut-

dragt

Sigrid Undset.
Det blir i boka lagt stor vekt påt ät flt
ftan det bhtoriske grunnlag som viser at
ICrken har heimstadsrett i Norge, og forfatteren går da inn på den lererike historie

De fölelser, hvorav våre hjerter beveges
i det öyeblikk vi undertegner nerverende
bönnskrift, formår vi ikke å uttrykke, og

P. Menzingers död alltmera avstannade, nu
helt upphar, Kanske får vi i all enkelhet
framhålla att det bland de omnämnda >for-

olika arbetsplatser, är vi dock fortfarande
inte blott arbetskamrater utan även bröder

Men om vi också nu

skellige Vanskeligheder> inte

i

ett

gemensamma kärleken
är catholica.

svalnande intresse

från vår svenska
40

sida.

har funnits
för detta samarbete

>Högverdigste Herre!

i

viss mån arbeta på

i den
till Kristi kyrka som

bekännelsen av samma credo och

Littnatw
kun den formår å fatte vår sörgelige tilstand, som besjelet av en levende tro, har
befunnet seg i liknende forhold, Vi vanker
om som får uten hyrde. Vi unnvarer all
den salighet og lykke som religionen eier.
I denne vår forlatte og betrengte stilling
våger vi å henvende oss til Deres Flögerverdighet med den erbödige bönn å sende oss
en av vår religions tjenere, som bestandig
kan forbli og viike blant oss, og som kan
belere oss ved ord og gjerning. Ti Hellig
og ukrenkelig er den tro oss, som vår moder, den katolske Kirke, har skjenket oss,
og i denne tro, det lover vi högtidelig, vil

vi holde ut, tro inntil

döden.>

Ellers inneholder dette kapitlet mange
ting i samband med bygget.av
St. Olavs kirke i 1816.
Forfatteren går så over til å skildre den
interessante

videre utviklingen av Kirken i Norge, dette

gj& han svert detaliert men likevel med
all den klarhet og oversikt en kan vente,
når en rekner med de vansker emnet byr på,
Kapitel fem behandler en viktig hending,

grunnleggingen av menigheten i Bergen,
den nest störste byen i Norge, og bygget
av den monumentale St. Paulskirken. I
samband med dette gis fyldige skildringer
av de to store norske konvertitter, pastör
Christopher Holfeldt-Houen, en dyktig teolog og kulturpersonlighet, og pastor Johan
Daniel Stub, St. Paulskirkens byggmester.
I neste kapitlet får en höre om >Nordpolsmisjonen og deos menn>, Dette gigantiske, men temmelig fantastiske tiltak blir
skildret med det imponerende detaljkjennskap som utmerker hele boka. En får et
inntrykk av de enorme vansker, srrlig i
form av misstenksomhet og massiv dumhet
fra myndighetenes side, som prestene i
Nordpolsmisjonen hadde å kjempe med.
Boka gjengii i utdrag en brevveksling mellom myndighetene i Finnmark, justisdepartementet

i

Oslo og den norsk-svenske minis-

ter i Paris
alt på grunn av prestenes ankomst og -virke. Mangel på sammenheng
etnografisk, politisk och geografisk mellom
de uhyre atspredte deler av prefekturet,
dette besto av norsk og svensk Lappland,

Grönnland, Kolahalvöya, Island, Feröyane
i samband
og nordlige deler av Amerika
- angir formed dårlige samferdselsmidler,
fatteren som orsake4 til at derine misjonen
ble lagt nsd,
Om prestene som virket i
Nordpolsmisjonen, blir det sagt: >De var
sanne apostler, fromme, offervillige og brenncnde av en hellig lengsel etter å virke som
nybrottsmenn for Kristi Kirke.>>
De nermest fölgende kapitler handler om

utuikling i Norge fra apostolisk prefektur til apostolisk vikariat og til
oppdelingen av landet i Oslo vikariat og
den kirkelige

Mellom- og Nordnorges kirkedistrikter.
Leseren får rede på nersagt alt i samband
med grunnleggingen av rekken av katolske
menigheter fram til våre dager
og foruten de rike kilder forfatteren tydelig
har
hatt å öse av, har han selv personlig kjennskap til det meste. Og det er litt av et
kunststykke at denne del av boka, trass i
de mange navnene,
de samme går selvsagt ofte igjen
og drta, likevel er lettlest.
fg1 er era personlighet
som står tydelig
-for en når en har lest dette, og det er biskop
Fallize. Fra 1887 til 7922ledet han Kirken

i Norge, först som prefekt og siden som
biskop og apostolisk vikar. Ved sine store
kunnskaper, sin praktiske sans og selve sin
personlighet har hän hatt overmåte mye å
si for misjonen. Forfatteren sier: >>En verdigere etterföljer enn biskop Fallize kunne
vel de katolske biskoper Norges storhetstid
neppe ha fått.>

I tre fölgende kapitler gär forfatteren
inn på den katolske litteraturen i Norge,
framtidsutsiktene for misjonen og navngjetene norske konvertitter

i

de siste hundre

årene.

Når det gjelder litteratilre?t,\iser det sig,
som rimelig er, at denne hverken i kvantitet eller kvalitet er synderlig overveldende;
men sett på bakgrunn av de små forhold
som katolikkerie har arbeidet under, er det
som er gjort all ere verd. Forfatteren nevner {lere skribenter, både prester og lekfolk, og det kan ha sin interesse kort å
nevne noen av de eldre.

4t

Litteratw
P, Johan Stub har under sitt virke i
Italia og Norge skrevet atskillig, det mest
kjente er boka >Ledsagelse fra Fordomme
til religiös

Her gjengis et utdrag av boka, et utdrag
av kapitlet om framtidsutsiktene fot Kirken
i Norge:
>Konversjonenes

Sandhed>>.

P. Stubs medarbeider, pastor Chr. Holfeldt'Houen har drevet en {orholdsvis stor
litterar virksomhet. Blant hans lödige og
velskrevne verk peker forfatteren ut >Våre
fedres tro>, en omsettin8 av kardinal Gib-

bons kjente bok, som hans hovedverk.
ut det förste
katolske tidsskrift i Norge, >Katholsk Intelligensblad for christeli sindede lesere>.

Pastor Holfeldt-Houen ge også

Msgr, O. Offerdahl ga ut, foruten annen
oppbyggelig litteratur, Det nye testamentet
og Salmenes bok på norsk.

Den lerde teolog, fhv. luthersk sokneprest dr. Krogh-Tonning, har en bred plass
i norsk katolsk litteratur. Mens han ennå
var luthersk geistlig, ga han ut grundige

teologiske verk som går inn på viktige
punkter i katolsk troslere. Hans teologiske
hovedverk er >)Die Gnadenlehre und die

stille Reformation>>.

Ellers er vel

-

den

mest leste av hans böker den kjente: >En
Lonvertitts erindringer.>

Norske katolske forfattere

fra den

se-

neste tida, som Sigrid Undset, Lars Eskeland, pastor A. J. Lutz O. P. og selve forfatteren av boka vi går ig.iennom, msgr. dr

K. Kjelstrup, er vel

også

for

svenske kato-

likker velkjente,

Av de personligheter som forfatteren
skildrer i kapitlet om navngjetne norske
kontertitter, har vi allerede kommet inn
på {lere, Og

vi vil i

samband med dette

bare minne om den store oppmuntring
Kirken i Norge har fått, idet en kan vente
at en nordmann snart vil bli kåret til helgen, og denne mannen var en konvertitt,
den salige Karl Schilling.

De to siste kapitler i Noruegia Catholica
består av fyldige lister over norske menigheter og prester som har virket i Norge.

antall er en högst util-

fredsstillende målestokk når det gjelder å
bedömme den katolske Kirkes framgang i
et protestantisk land, Konversjonene er
visstnok de modne frukter av misjonsvirksomheten, men de blir dog til en begynnelse
kun sporadiske og deres betydning er for
en stor del avhengig av konvertittenes sosiale stilling og innflytelse. En annen mer
betydningsfull målestokk er den omvurdering av de religiöse verdier som finner sted
i et land hvor der drives en klok og mål-

bevisst katolsk misjonsvirksomhet.

At

de

religiöse fordommer mer og mer forsvinner,

at större og större deler av befolkningen
begynner å se med respekt på Moderkirken
det må vel sies å vare faktorer som
-berettiger til lyse forhåpninger.
Den katolske misjon i Norge har ennå
intet overveldende antall konvertitter å
oppvise, men til gjengjeld har vi, iser i de
seinere år opplevd konversjoner av menn
og kvinner med landskjente navn, og slike
konversjoner uppveier ved sin kvaliter hva
de mangler i kvantitet. De leder nemlig
hele folkets oppmerksomhet hen på Moderkirken og vekker dypere tenkende prote-

stanter til alvorlig ettertanke. Kan slike
intellektuelle, högtstående menn og kvinner finne seg til rette i den katolske Kirke,
resonnerar man, da må denne kirke vare
noe ganske annet enn folk her i landet i
alminnelighet tenker seg. Og konklusionen

er

ganske logisk.

En liten episode fra den nyeste tid kan
tiene som eksempel: Ved et av våre folkemuseer ble et reiseselskap fört rundt av en
av omviserne. Etter et besök i en gammel
stavkirke som hörte til samlingens störste
severdigheter, så omviseren: 'Hva jeg her
har fortalt bar jeg fra en av våre störste

autoriteter på folkeminnenes område, hr.

Vi nevner ogsi at boka inneholder et
overmåte rikt og interessent bildemateriale'

N. N. At

om enn iLke alle gjengivelser er så helt tek-

Men når en slik mann kan gå over til kätolisismen, skjönt overgangen har kostet ham

nisk vellykte.
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denne mann nå er

blitt katolikk

har forbauset meg og sikkert mange andre.

Litteratur

I

I

t

store kamper og personlige ofre, da må jo
den katolske Kirke sikkert vere noe helt
annet enn det vi har fått höre lra vi vat
små her i landet.'
At oppfatningen av den katolske Kirke
i de seinere år er blitt betraktelig revidert
innen de intelliktuelle kretser i Norge, er
en gledelig kjennsglerning som ikke kan
bestrides. Det beste bevis på dette er bl, a.
den omstendighet at selv våre större dagblad no langt oftere enn för bringer sympatiske og forståelsesfulle artikler om katolske emner, og viser en voksende interesse
for den katolske Kirke og foreteelsene innem den katolske verden ure og heime.
Det er klare linjer i tro og sedelere og en

etisk betonet fortynnelse uten fraser og
oppstyltet gudelig prek vår tids sökende
sjeler lenges etter. Og just her er det Moderkirken med sin krystallklare logikk i
tros- och sedelere, sin sjelesorg bygget på
dyp menneskekunnskap og sine sakramentale kraftkilder kan tilfredsstille vår hung-

rende menneskeslekt,
Men her ar det dessverre fordommene og

uvitenheten reiser en mur som fötst må
nedbrytes. Det gjelder detfot ä spre religiös
opplysning og avduke den gamle universelle
Kirkes sanne ansikt. Men dette er ikke bare
en oppgave for prestene. Også det katolske
lehfolk mi her mobiliseres. Det er denne
katolske aksjon som skal framskynne Moderkirkens gjenreisning i Norge.>>
Suen Eide.

Gunnar

Nycander:

Per-

sonligbet och moral. 8o,128
Stockholm 1943, Tiden.

s.

Kr.2:7j.

in i

dess

synpunkter. Tyvärr sätter förf.

likhetstecken mellan lutersk och kristen
moraluppfattning. Det fu i alla fall blott
de protestantiska åsikterna, som han synes
.känna till närmare. Visserligen omnämnes
mot slutet av boken i förbigående
och
som avskräckande exempel

-

den katolska

- säges bevisar
moralläran. Men det som
klart, att kunskapen om denna är mer än
bristfällig och hämtad ur de vanliga >svenska>> källorna. Ty därom skvallrar tydligt
nog hänvisningen till >avlatshandeln>> (s,
107), som tämligen omotiverar cireras i
detta sammanhang, troligen i egenskap av
traditionell klisch6, som kommer en i rankarna så snart man talar om katolsk moral,

Det är synd, att förf. inte har skaffat
sig upplysning ur mera vederhäftiga källor.
Ty hade han gjort det, skulle han upptäckt

att den katolska etiken uppvisar många
tankegångar liknande hans egna, ja, delvis
identiska i synnerhet med dem, som han
anser som de mest viktiga och väsentliga.
Man kunde citera inte så få ställen ur boken, där fötf. trot sig grundligen chockera

sin kristna morpart
och troligen också
gör det
men där-en katolsk teolog blir
hjärtans-,glad vid upptäckren, att den katolska etikens grunddrag i sror utsträckning ter sig självklara även för en svensk
biologs och psykologs sunda förnuft.
Om r. ex. förf. skriver: >Är biologen en
religiös tänkare, måste han förneka, att det
finns något 'ont'i Guds ursprungliga skapelse, och talar han om'högre'eller 'lägre',
måste han fatta den mäktiga innebörden i
Geijers ord:

I djupet bor, som uti

himlen,

Gud> (34), så kan en katolik instämma.
Ty om något, särskilt i vår moderna tid,

av den katolska etiken, så är
det den i anmärkningen 26 påtalade >>in-

Denna >>psykologiska studie med särskild
hänsyn till den religiöst orienterade moralismen> är ett värdefullt och kunnigt arbete,
en allvarlig tankeställare för moralteologen
och den >>religiöse> uppfostraren. Det som
tilltalar en mest är förf:s rättframhet och

konsekventa föreställningen, att människan
enligt Guds lagar, uppenbarade i bibeln,

ärlighet. Han är ärlig i att säga vad han
tänker, ärlig också i uppsåtet atr tjäna en
sund fostran och i bemödandet att få kontakt med den kristna moralen och sätta sig

Detsamma gäller om förf:s radikalt avböjande hållning gentemot den moral, som
i likhet med >>Luther för ert oförsonligt
krig mot egoismen, det själviska lyckosträ-

motarbetas

Guds lagar, uppenbarade

i
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vandet inom etiken. Ända därhän har han
gått i denna kamp, att han av sig själv och
andra krävt obetingad hängivelse åt Guds
vilja, även om Gud skulle kasta själen i

helvetet. Mera fjfuran kan man

inte

komma en självisk lyckosynpunkt på kristen tro och kristet liv>> (citat ur B o h I i n:
Natttrlig moral ocJs kristen etik), Förf.
har nog rått, r,ät han skriver: >Det är lätt
att säga så för den,.vars hela liv är byggt
på övertygelsen om Guds kärlekt Är det

verkligen möjligt, att man skall behöva
prestera en sådan sofistik, ett sådant uppen-

bart självbedrägeri för att kunna betrakta
sig själv och sin moralåskådning som etiskt

fullvärdig? Förklaringen till att en sådan
ståndpunkt överhuvud taget ät möjlig lig-

ger förmodligen däri, att teologen icke
haft tillfalle att skåda mera djupt i mer än
ett enda psyke, sitt eget, och att han inte
har någon möjlighet att kontrollera sanningshalten i sina egna introspektiva erfarenheter> (91 f.). Den katolska etiken håller där i det väsentliga med förf. trots att
den av den idealistiska filosofien och den
därav anstuckna protestantiska teologien
medlidsamt betecknas som >lönemoral>,
Det är till slut ej något annat än ett av
den katolska etikens axiom, som förf. försvarar, när han skriver: >Ordet egoism hat
en ful klang. Dess verkliga betydelse är
antisocial inställnfug. Endast det teologiska
skarpsinnet (nb det luterska och modernistiska) har förvandlat den vettiga innebörden av 'Du skall icke vara egoist' som
är 'Du skall inte söka din lycka pi andras
bekostnad' till 'Du skall icke söka din egen
lycka'! . , . Kan man på allvar tro, *t nLgon söker sig till Guds gemenskap av annan anledning än att denna gemenskap tillfredsställer hennes behov? Att någon strä-

var på sin egen personlighetsutveckling annat än för sin egen skull? Att någon söker
saligheten utan
(e1).

att tänka på sig

själv>?

Kanske är det i detta sammanhang tillåtet
att hänvisa till tre artiklar, som anmälaren
skrivit i denna tidskrift över de här be-

rörda fundamentala etiska frågorna: >Den
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katolska etikens första Inndrment> (Creilo
1941: 1l-17), >Guds förhärligande såsom
etikens norm och motiv> (1941: l2l-127)
och >Lycksaligheten såsom etisk norm och
etiskt motiv>> (1942:13-60). Där kan
vxje inttesserad finna att Nycanders

tankegångar och intentioner

inte är

så

främmande för oss. Visserligen kan vi inte
utan förbehåll instämma i alk han skriver
i denna bok, men vi har till stor del gemensammå, utgångspunkter och kunde i ge-

mensamt tankeutbyte komma

till

många

gemensamma resultat. Förf. medger att
>tron må bibehålla sitt primat över tanken

om de ting, varom vi intet kan veta>>
men han förbiser därvid kanske att
den rätta tron aldrig kan motsäga förnuftets sanna tankar. Förf. är också i sin fulla
rätt, när han efterlyser >en klar gränsdragning mellan vad som skall anses som
'uppenbarad sanning' och vad som endast
är mänsklig uttolkning och tillämpning>

-(127),

(s. i0, anm. 2). Men när han menar: >Där
det gäller vetbara ting har tron ingen hemortsrätt. Där måste det tvivlande sanningssökandet få sitta i högsätet>, skulle vi från

vår synpunkt vilja göra den anmärkningen,
att trons 111[x1
enligt den katolska
uppfattningen her- tron nämligen också
kan kasta nytt ljus också över
tankar!
>)vetbare ting>> och ställa dem i ett större
sammanhang, som det mänskliga förnuftet
ensemt inte kan upptäcka eller lärt förbiser. Och det är väl i huvudsak detta

större, transcendentala, ja, övernaturliga
sammanhang som 1är oss

att dra

slutsatser

uröver dem som här i boken framlägges
det är detta större sammanhang som t. ex.
ger relief åt det tridenska mörets för förf.
så obegripliga omdöme om äktenskap och

jungfrulighet (I07). Men

sanningshalten

och verkligheten i en mera speciellt biologisk eller psykologisk uppfattning bortblandas eller upphäves därmed inte ails

i det anförda fallet alltså: äktenskapets
värde förminskas inte i det ringaste. Det
är ju för den katolska troo r, o. m. ett
sakrament! Ty det är en fundamentalsats
i den katolska läran: gratia nrffonit na-
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nåden har naturen som grundval
turam
och utgångspunkt, den förstör inte naturen

utan förädlar och upphöjer den, ja,

den

för den till en fullkomning,

kommit på grundval av en serie föreläs-

kyrkobyggnadens form och dessa id6ers
upplösning vid de kulturella och religiösa
omvälvningarna på 1i00-talet. Den medeltida kyrkobyggnaden utformades ej av en
slump, dess gestalt var betingad av idier,
som vöro djupt rocade i den medeltida och
kristna kulturen, idier, som tyvärr mycket
sällan uttryckas i de moderna kyrkobyggnaderna, vilka ofta just därför verka >kalla
och tomma>>. Den enda bristen hos denna
skrift är dess korthet, blott 29 sidor. Man
skulle vara tacksam, om författaren eventuellt i framtiden ville låta en taga del av
ett mer omfattande studium i detta inties-

ningar hållna vid den 6cole normale, där

santa

som naturens
och vetenskapens alla medel ensamma aldrig

kan uppnå.

+

l.

Fröre L6on:

Gerlacb.

Legons de [sy-

chologie. Paris 1943, Desclie,
Brouwer. 4J8 s.

de

Fråre L6on är medlem av maristbrödernas undervisande kongregation och har titeln Docteur en Sciences Pddagogiques.
Han har förut publicerat fyn endra pedagogiska

verk. Det föreliggande har till-

författaren undervisat.
Boken uppdelas i de tre klassiska partierna: kunskapslivet, känslolivet, viljelivet.
Inom den första avdelningen kommer kapi-

tel om medvetandet,

sinnesförnimmelserna,

mindet, fantasien,
4

den medeltida kulturen synnerligen klart
redogjort för de liturgiska symboliska och
estetiska idder, som skapat den medeltida

associationerna, uppmärksamheten, begreppens utformning, omdöme, slutledningen och språket.
Känslo-

livet

behandlas

- kapitel:
urförligr i en serie

emotionerne, intresset, böjelserna i allmän
bemärkelse, de personliga böjelserna, de so-

ciala böjelserna, de >>högre> böjelserna samr
passionerna.
Viljelivet framlägges under

rubrikerne: -instinkterna, viljan, friheten,

vxnan, autom3tismerna, karaktären och personligheten. Samtliga kapitel behandlar sina

ämnen först
sedan

i

i en teoretisk framställning,

en praktisk-pedagogisk tillämpning.

En litteraturförteckning

upptagande

drygt ett tjugutal specialarbeten, dirav ät-

skilliga tyska och engelska, kompletterar
boken, som säkerligen äger intresse även

för en

svensk

läsare. Gunnel yallqaist.

Johnny

Roosval:

Sochen-

hytka och Salomos tempel. 9",29 s.
Svenska kyrkans diakonistyrelses
bokförlag. Kr. 2: 2J.
Författaren har i denna skrift på ett sätt,
som vittnar om sällsynt djup förståelse av

ämne'

TorgiX Magnason.

Der Biltlerkreh. Utg. av Heinrich Liitzeler.
L. 8o, 14 s.
text och 2f bilder, däta.v 4*J i
färgtryck. Freiburg im Breisgau.
RM 1:2I.
Trots krigstidens alla svårigheter försöker
Flerders bokfödag atr forrsärt4 sin vackra
serie Der Bilderkreis, som vi redan tidigare
anmälr i Credo (t9402 264 och 1941: 1I0).
Kretsen av de företeelser i människans liv
och värld, som här framställes genom de
stora konstnärernas verlc och som vi på så
sätt lär oss att se med konstnärens öga och
uppleva med hans känsliga sinne, vidgas

allt mera. Flera nya band har under de
utkommit eller är i förbere-

senaste åren

delse. Framför oss ligger:

16. Die Scböpfuag,
Richard
^1ross ana och
Settelmair,
som låter
skåda den ene och ende Skaperens bild i
skapelsens

mångfaldiga former,

17, Vom Glaaben der Griecben,

Eckart

Peterich,

som

av

lär oss att

beundra och efterlikna grekernas fromhet,
sådan den levande avslöjar sig
hellenska konsten.

för

oss

i

den

78. Kleine Köstliclrh"eiten, av Johannes Kirschweng, där en diktare gör
oss uppmärksamma på konstverkens små,

4t
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Av ikonerna,
i utmärkt tryck i fyrr f*ger,

kostbara detaljer, så att vi med honom
älskar deras rikedom på ödmjukhet och in-

ledningen om ikonkonsten.

nerlighet.
79. Ehrtuiirdiges Alter, av

är två av den store ikonmålaren Andrej
Rubljow, en kommer från hans skola, tre
från Moskvaskolan, en från Moskva-Now-

Reinhold
Schneider, där några av de största
målarna tolkar för oss åldrandets och ål-

derns djupa hemlighet med dess välsignelse

och tragik.
20. Musik, av Fleinrich
LötzeI e r, som låter oss uppleva, hur konsten på
enastående sätt förmår åskådliggöra
musikens förvandlande trollmakt.

ett

21.

Begegnung,

av Reinhold

ling.
Förlaget förbereder ocLså en svensk upplaga av serien med titeln Konsten ocb liuet.
Det vore säkerligen till mångas glädje, om
företaget skulle komma att lyckas.

Alexej
ostki.rchlicber

Gerlacb.

A. Hackel: Yon
Kunst, St. 8o, 1t s.

text, 16 färglrgda planscher. Frei-

burg im Breisgau 1943,

Herder.

RM 4:20.

Till serien Der Bilderltreis ämnar Herderförlaget foga en annan i större format, Dar
utger som första
band Hackels intressanta studie över 16
grosse Bililerkreis, och

ryska ikoner från 1300-1600-talet. >Avsikten med denna lilla sLrift är att genom
bildens förmedling giva västerlandets kristna

en inblick i den östkyrkliga

fromhets-

världen.> Detta sker, på liknande sätt som
i den första serien, ej i form av en konsthistorisk avhandling utan som en kortfattad
handledning till inlevelse i själva bilderna.
Och just här är man tacksam för den

hjälp en fackmans ord betyder, ty

de

österländska ikonernas innersta väsen är
inte omedelbart tillgängligt för oss. Där

gäller det ju att intuitivt skåda och att
förstå det säregna symbolspråket och inte
så mycket att intellektualistiskt analysera
och realistiskt kritisera. Boken vinner ännu
i värde genom den korta men givande in46

gorodskolan, en från Nowgorodskolan, två
från Stroganowskolan, fem frin Dionyssijskolan och en från Ustjugskolan.
Också denna vackra konstbok väntas utkomma på svenska och skall säkerligen hälsas välkommen i synnerhet av ikonkännare

och

-vänner'

Lin-

d e m a n n, som skildrar möten man minnes därför att de haft en avgörande betydelse för livet och personlighetens utveck-

J.

som återges

I/illiam

J,

Gerlach.

Shakespeare,

Nouvelle traduction frangaise avec
remarques et notes par Pierre
Messiaen: Les Tragådies, 8o,

1556 s., Paris-Bruges 7947;

Les

Concåtlies, 8", 1478 s., Paris-Bruges,
1942; Les Dratnes historiques et des
Poåmes, 8", lr32 s., Paris-Bruges
1943, Descl6e, de Brouwer.

För en svensk läsare är tanken att taga
del av Shakespeare på franska väl tämligen
avlägsen, men föreliggande tre små volymer kan ändå ha ett visst intresse även för
oss, särskilt genom sina utförliga, rikt dokumenterade litteraturvetenskapliga kommentarer och analyser. Sådana analyser
föregår dels var.je särskild avdelning av ut-

gåvrn och behandlar då ifrågavarande dramatiska genre hos Shakespeare, dels varje
enskilt drama. Inledande biografiska upplysningar om Shakespeare, bl. a. om hans
förhållande till katolicismen, är också av
intresse och värde.
översättningen, även av sonetterna, är
konsekvent g.iord på prosa. Man vinner härmed uttryckets exakthet men får givetvis
heller ingen uppfattning om det rent poetiska skönhetsvärde, som t. ex. Hagbergs
klassiska svenska Shakespeareöversättning
förmår lämna oss ett verkligt intryck av.
Om poetisk översättning i princip är att
föredraga fnmför prosaisk kan väl diskuteras. I föreliggande fall lutar man kanske åt
den senare metoden, åtminstone med tanke
på att Shakespeares speciella poetiska stäm-

I
1

+
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ning svårligen kan finna ett adekvat uttryck under franskt vokabulär.
Gunnel Yallquist.

Hans Botvid:

Klostret utan

nunna och tnunk. 8o,246 s. Sthlm
1943, Tidens förlag. Kr. 6: i0.
Under den troligen som romantisk avsedda titeln döljer sig en sällsynt likgiltig
bok om likgiltisa människor. Den behandlar vare sig förekomsten av respektive bristen på nunnor och munkar eller överhuvud

några ens i vidsträcktaste bemärkelse
klosteraktiga motiv, lika litet som några
som helst religiösa eller andra problem. Den
förmåga att koka soppa på en spik, som
ibland kan skapa roande underhållning även

seknas dessutom. Iqte ens
tricket att placera bokens gestalter i känd
miljö och bland lättigenkännliga celebriteter torde kunna piggr upp läsaren.

utan motiv,

Gunnel Vellquist,

1
It

O. F. M ey e r: Den tyska totaliteten och den engelska ordningen.
Biclrag till aarltlspolitikm och den
kommande Jreclen. 8",239 s. Stockholm 1943, Natur och Kultur, Kr.
8:75, inb, 122-.
Författaren vill genom sin bok lämna ett
>bidrag till världspolitiken och den kom-

den kommande återuppbyggnaden räkna på
samalbete med någon särskild grupp inom
det tyska folket, då alla skikt varit allt för
djupt engagerade i den tyska kulturens mekaniska f rarnstegsprocess,
Den endr motståndaren till den tyska
totalitarismen har den federalistiska katolicismen varit. Oberoende av alla politiska

former har dess transcendentala kulturvärde förblivit livsgrunden för västerlandets etos. Människorna måste åter komma
fram till ått se staten som en relativ enhet.
>Decentraliseringens mogna och av erfaren-

heter visa metod>> måste åter bli den förhärskande. Den engelska politiken har
handlat utifrån denna princip, och dess
federativa stil ger möjlighet att återuppliva

de kristet-humanistiska idealen. Det är
nämligen enligt författaren dels u! trossynpunkt kristendomen, dels ur politisk
synpunkt förhållandena i England som bör
bli de båda grundelement varpå den kommande freden måste byggas för att en
europeisk ordning skall kunna skapas,
Boken är försedd med ett förord av prof.

Gunnar Aspelin, vilken anbefaller boken
som >>en briljant expos6 över tidens mot-

far

satta iddvärldar> och som >ett skarpslipat
vapen i försvaret för frihet och humanitet>. Dock anmäler han en avvikande upp-

tik har alltsedan 1800-talet i iddpolitiskt
hänseende behärskats av Hegels teori om

fattning beträffande framställningen av
Hegels statsfilosofi och av marxismens sociala teorier.
Arne Rask.

mande freden>. Vad världspolitiken beträf{

totalitetens skadliga följder genorn ett personskifte i den centraliserade ledniogen.
Man kan heller inte enligt författaren vid

uppehåller han sig vid den roll Tyskland därvidlag spelat och spelar. Tysk poli-

staten som en absolut och överpersonlig enhet, vilken fordrar en samhällelig centrali-

sering för att l(unna utöva sin makt. I
ofullgånget skick framträdde detta totalitetsanspråk i den preussisk-tyska junkerkonservatismen och i den preussisk-tyska
arbetarrörelsen; mognat har den gjort i nationalsocialismen. Det finns alltså enligt

författaren ingen artskillnad mellan Bismarcks enhetsrike, marxismens proletärdik-

tatur och nazismens ledarstat. Det skulle
därför vara etr ödesdigert misstag att tro
att mån skulle kunna motverka den tvska

Kultur ocb kristenlom. En uän-

till Harry Blotnberg iå r0årsdagen. 8", 227 s. Stockholm
1943, Vahlström och Widstrand.
lk. 7: J0.
En bok om människan au tjuguf em f arfattare. Utg. av N a t.
B e s k o w. 8o, 163 s, Stockholm
1942, Norstedts. Kr. 6: I0, inb.
9:.25, nlrnr. biblfupl. l0:
-.
>Der er en Johannes-Dgber-Kristendom,
og der er en Jesus-Kristendom>>, säger Kaj
bok
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Munk ntu han vill illustrera de båda huvudtyperna av kristen inställning till livet och
dess företeelser. Det är betecknande att den

bok Harry Blombergs vänner utgivit till
dennes iO-årsdag behandlar förhållandet
mellan >>Kultur och kristendom>>; beteck-

Munks ord visar en positiv inställning till
kulturvärdena överhuvud ttget. Mera negativ synes den .vara hos Erik Hj. Linder,
framför allt i fråga om hans uppfattning
renässansen. Det är ett >obetingat nej>
han säger

till

denna, visserligen

i

dess >ren-

nande inte endast därför att Harry Blomberg själv gör sin insats som kristen kulturpersonlighet, utan även därför att det problem som ligger inneslutet i detta förhållande är av största betydelse just i vår tid.

odlade> form. Man kommer härvid att
tänka på den franske dominikanen Ducatillons uppskattning av renässansen, ehuru
han ingalunda är blind för dess brister. Enligt vad som framgår av hans bok >La

Kristendomen är hårt beträngd, och för
många kristna kan det synas nödvändigt att
vända åter till unun necessarium'. >Man
borde vara helgon ' . . Men då skulle man
inte skriva romaner>, citent Suen Stol\e
Mauriac i sitt bidrag >Ur Jacques lvlaritains

Guerre, cette R6volution>, medförde renässansen att människan vaknade till medvetande om sig själv som individ och person.
Hon hade lämnat medeltidens barnstadium.,

då hon endast eller huvudsakligen varit

tankevärld>. >Det enda nödvändiga>> är
också det krav som Erik Hi. Linder i sin
uppsats >>Kristendom och kultur> finner att

medveten om sig själv som själ.
Boken till Harry Blomberg är en bok till
en människa av människor. Birkagården
firade 3O-årsminnet ev sin verksamhet med

man måste ta ställning till. Han överensstämmer häri med de andra bidragsgivare
som direkt behandlat kristendomens kultur-

här kommer kristna kulturmänniskor till
tals. Natanael Beskoru, Birkagårdens ska-

relationer. Intressant är att se, hur han
även överensstämmer med dem i sin positiva inställning till dessa relationer. Både
han och Kaj Munk talar om >fadershuset

med de många boningarna>. Jacques
Maritain genmäler mot Mauriac, att >man

skall skriva romaner, om man är skapad till
romanförfattare>>, ty >att vara ett helgon
betyder icke att negera människolivet>.
>Den sande Kunst vidner altid om Gud,

om saa den Kunstner, der har skabt den,
er sig det aldrig saa lidt bevidst, ja, maaske
er lidenskabelig Fornegter.> Dessa Kaj
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att utge >En bok om människan>. Även
pare, inleder med att tala om >Människosonen>, hos vilken han kanske är mest benägen att se den mänskliga sidan. >Den beträngda människan>> och hennes situation
skildras övertygande av Hans Ruin.
Det skulle föra för långt att här referera
eller ens omnämna alla de uppsatser som

ingår i

dessa båda böcker. Innehållsförteckningarna presenterar namnen på ett
flertal nordiska diktare och övriga författare och vetenskapsmän, vilka alla givit in-

tresseväckande bidrag.

Arne Rask
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