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JOHN HENRY NE\TMANS
KONVERSION.

9 oktober 1841.

f, r resnig oktoberdag för hundra år sedan gjorde sig en ung engelsman
Li ordning att gå ut. Han hade endast för en liten tid sedan blivit upp-
tagen i Kyrkan av en italiensk passionistpater, Fader Domenico, och det
var just denne han var på väg att möta. Fader Domenico skulle nämligen
besöka honom och hans kamrater, som levde tillsammans i en liten kom-
munitet. Några hade redan blivit förenade med den katolska kyrkan,
andra var ännu inte komna till ett avgörande. I samma ögonblick han
skulle lämna huset, kom kommunitetens ledare fram till honom och sade

tyst och stilla: >Vill ni säga er vän, då ni möter honom, att jag vill att
han upptar mig i Kristi kyrka?> Den andre svarade: >Ja> och gick.
' Det var pä detta sätt 

- 
i sanning typiskt engelskt 

- 
som John

Henry Newman meddelade sitt beslut att bli katolik. FIan var nu
framme vid målet för en lång utveckling som kostat honom mycken
möda och kamp. Själv har han beskrivit denna i sin Apologia pro uita
sttra, serr. blivit ett document humain, lämnande nyckeln icke endast till
hans religiösa utveckling utan även till hans personlighet.l Denna apologi
ger verkligen stoff till reflexion över ämnet ringa orsak 

- 
sror verkan.

Ett efemärt angrepp av i polemik vanlig småskurenhet föder som svar
och försvar en självbekännelse av klassiska mårc. Vem inrresserar sig
egentligen för den polemik som Newman och hans antagonist förde med
varandra, men vem kan undgå att gripas av den mänskliga utvecklings-
historia, de tankar och stämningar, som Newman lämnar på ett språk,
vilket stundom är i sanning klassiskt, i enkel och återhållsam form ett
mäktigt och skälvande patos? Det är därför med verklig besvikelse man
mot bokens slut erinras om dess anledning, allra helst som Newman redan
i de inledand.e partierna avfä'rdat sin motståndare med bitande sarkasm.

Man får ett djupt intryck av hur stor roll det intellektuella momentet

'Apologian, som översatts till en mängd språk, har för ett par år sedan även ut-
kommit i en danska upplaga. (Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, Khvn 1943.) Ty-
värr är den på grund av vidriga omständigheter icke fullständig, vilket översättaren,
P. Schindler, är den förste att beklaga.
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Arne Raslz

spelade för Newrnan i hans religiösa utveckling. Detta är kanske till en

början ågflat att. förvåna, då han i mycket var ett barn av de romantiska
strömningar under vilkas blomstringstid han fötts och vuxit upp. Men
jämsides med konstnärens religiösa intuition fanns hos honom kritikerns
analytiska förmåga. Det blir därför icke en överväldigande känsla av
synden i kyrkosplittringen 

- 
det är först långt senare som denna blir

en medveten realitet för honom 
- 

irr mindre några emotiorrellt religiösa

upplevelser som drivcr honom framät mot konversionen. I stället är det
sanningsfrågan som upptar honom helt och som kommer honom att
känna ett ständigt behov ay ^tt stå på säker dogmatisk grund i sitt
kyrkliga tänkande och handlande.

Alltsedan den tidigaste ungdomen hade han ansett dogmat som sin

religions grundprincip, och denna åskådning skulle ytterligare utvecklas
genom olika inflytelser under oxfordåren. I det han utgår från Bibeln,
de 39 artiklarna (den anglikanska kyrkans bekännelse) och de ignatianska
breven, vilket antyder hans fOrdjupade uppfattning av såväl den aposto-

liska som den anglikanska traditionens betydelse, kommer han fram till
tron på en synlig kyrka, som, episkopalt organiserad, bygger på en be-

stämd läroupppfattning och som genom vissa sakrament förmedlar den

osynliga nåden. I sin biskop ser han den andliga auktoriteten som talar
till honom de jure divino. Även hans tidigare skarpt antiromerska in-
ställning förändras under dessa år, så till vida att han beundrar den

katolska kyrkans upprätthållande av traditionen och av det apostoliska

dogmat, medan han tar avstånd från det han anser som senromerska

tillägg. Flans uppfattning grundar sig här tydligen på den teori, som

bildligt uttrycks i formen av ett träd, vars stam utgöres av fornkyrkan
medan grenarna bildas av de olika kyrkosamfunden med förutsatt aposto-

lisk succession.

Detta är i korta drag hans religiösa ståndpunkt vid den tid då oxford-
rörelsen btirjade något in på tslo-talet. Utan att yara den direkta upp-
hovsmannen och utan att själv vilja det kom han att bli dess främsta
ledare. Själv kallar han sig i sin Apologia >the leading author of a

school>. Visserligen saknade han vad man brukar kalla ledarbegåvning,
men icke desto mindre blev han den som angav tonen och utpekade
målet för rörelsens medlemmar. Utan överdrift kan man säga, att han
mot slutet av 1830-talet var en ay de mest inflytelserika personerna i
Oxford.

Hans liksom rörelsens övriga prominenta mäns avsikt .var att äterföra
den engelska kyrkan till, och inom henne fortsätta den anglikanska
h<;gkyrklighetens traditioner från 1600-talet för att bemöta de faror
han ansåg bli följden av liberalismen, såväl den politiska som den reli-

1t8

ä
I

i



Iobn Henry Neum.a'ns ho.nuersion

giösa. Liberalismen, vilken han definierade som den antidogmatiska prin-
cipen och dess konsekvenser, förblev alltid en id6 som han utifrån denna
definition måste betrakta med skepsis. Det bästa medlet att förverkliga
målet var för honom att återknyta och stärka de nästan brutna 6anden
mellan Church of England och fornkyrkan. Denna gemenskap skulle
åt den engelska kyrkan skänka det intellektuella djup i teologien och det
andliga liv i institutionerna, som han vid sina studier av kyrkofäderna
funnit i fornkyrkan. Tack vare denna gemenskap skulle man också

framgångsrikt kunna föra kampen mot liberalismen.
För att utbreda rörelsens idder startade Newman en teologisk serie,

Tracts for tbe Times, med olika författare, varjämte han själv även utgav
en del större skrifter. FIan f.ördjupar i dem sin kunskap om kyrkofäderna
och utvecklar sin syn på den anglikanska kyrkan som företrädare för
via media, varvid man dock kan märka en viss tvekan inför hållbarheten
i denna teori, även om han är helt övertygad om dogmat, sakramenta-
lismen och antiromanismen som dess fundament.

Denna period avslutades med den ödesdigra 90:e traktaten, vari New-
man sökte uppvisa de 39 artiklarnas innehållsliga överensstämmelse med
den katolska tron, även om de uttryckts i protestantiska termer. Han
understryker här det faktum att de är tillkomna före Tridentinum.
Samtidigt som denna traktat uttrycker Nevrmans egen ståndpunkt och
därmed markerar gången av hans utveckling, är den möjligen även ett
symptom för den starka, okritiska beundran för Rom som, utan att delas
av Newman, mot slutet av 183O-talet vunnit insteg i oxfordrörelsen med
vissa nya, omogna element. Rörelsens primära intresse för den engelska
kyrkan och dess behov undanträngdes nu från sin plats i centrum till
förmån för den katolska.

Den storm som den 90:e traktaten upväckte mot Newman kom honom
att 1842 draga sig tillbaka till Littlemore, dit han många gånger tidigare
tagit sin tillflykt. Han levde där ett halft klosteraktigt liv tillsammans
med några vänner under ivrigt studium av kyrkofrågan. 1843 med-
delade han en vän sin uppfattning, att den romersk-katolska kyrkan var
identisk med apostlarnas, och den engelska följaktligen schismatisk. Som
en konsekvens härav lämnade han officiellt sin prästtjänst vid St. Mary's
i Oxford som han inte utövat alltsedan han flyttat till Littlemore. Alla
väntade nu att han skulle konvertera, men detta kom att dröja ännu ett
par är. Grunden hartill var en intellektuell-psykologisk tvekan. Han
hade varit fast övertygad i sin tidigare anglikanska tro. Vad bevisade
att hans nya uppfattning var sann, att han inte skulle nödgas överge även
den? Dessutom visste han att en mängd anglikaner uppmärksamt följde
hans utveckling, själva i samma predikament. FIan hade varit deras ledare
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Arne Rask

och kommit till att inse att han lett dem vilse. Skulle samma sak upp-

repas? Under arbetet rned Deueloptnent of Cbristian Doctrine mognade

dock småningom hans beslut att ta steget fullt ut.
Hade Nawman mött ständigt växande motstånd och oförståelse från

de anglikanska biskoparna, skulle icke hans lott bli lått'are inom den

katolska kyrkan. Han hade inte stora möjligheter att göra sig gällande

under en tid då t. ex. en man som Lacordaire fick stå tillbaka för en

figur som Veuillot. Man skulle kunna såga att han var ett 30-tal är före

sin tid. Först med sin Apologia återvann han något av sin forna betydelse

och rönte även uppskattning i Rom. Det fulla erkännandet av hans in-
sats kom föist då han vid 78 ärs ålder av Leo XIII kreerades till kardinal.

Arne Rask.
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TRO VETANDE.

ETT INLÄcc.

>>Endast med djup ödmjukhet i vårt innersta kunna vi,
även om orden klinga annorlunda, söka sanningen,>>

tn'"t;ul'o1iäTo;'.5":"I"H';'s-å,i:"*åJob j"'ot

] början av året fördes en diskussion mellan docent Vedberg och profes-
I sor Nygren om den gamla och dock alltid aktuella frägan om tro
och vetande. Diskussionen fortsames i olika publikationer med en för icke
initierade förvirrande mängd av synpunkter och förslag. Det var icke
alltid, vare sig på den ena eller andra sidan, den tendensfria sakkunskapen,
som tog till orda, rnen den fordras i en utredning, som vill försvara
respektive förinta kristendomens positioner inför den nutida intellektu-
ella vädden. Här skall i kort sammanfattning några riktlinjer skisseras,
som förefalla vara av vikt för debatten.

I.

I en diskussion, där till synes så oförsonliga motsatser stå mot varandra
som i frågan tro 

- 
vetande, behövas i första rummet klara begrepps-

bestämmelser: vad är vetande, vad är tro? Det råder ingen enhetlig
uppfattning om vare sig vad som är tro eller vad som är vetande. Där-
för fattas egentligen den gemensamma utgångspunkten för ämnets dis-
kussion. Det skall genast från början sägas, att det finns en katolsk
ståndpunkt i saken, men parterna i debatten fördelas icke så: här katolsk,
här icke-katolsk världsåskådning, grupperingen är en helt annan.

Vid de har behcivliga begreppsdefinitionerna bör man utgå ifrån det
allmänt vedertagna språkbruket, orden måste behålla sin vanliga inne-
börd. Framför allt ställcs med rätta på teologien kravet, att den, om den
vill bli respekterad och undgå beskyllningen för känslotänkande, måste
tala ett språk, som kan förstås både av den intellektuelle och menige man,
och att den i sina uppställningar och deduktioner visar samma logiska
klarhet och reda, som alla andra verenskaper.

Vad är vetande, vad år vetenskap? För vårt ändamål räcker det att
anföra tvä av svaren. Det ena torde i korthet kunna karakteriseras
så här: såsom vetenskapligt vetande gäller blott det, som konstaterats
genom exakt forskning i den kausalt bestämda erfarenhetsvärlden och
metodiskt ordnats enligt ett slags högre värdesystem, vilket dock blott
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har subjektiv giltighet. Objektiv värdekunskap anses nämligen vara
omöjlig, då vårt vetande blott är verklighetstolkning, icke absolut giltig
kunskap om själva verkligheten.

Emot denna uppfattning står en helt annan) som i sina grunddrag
ingalunda blott är kristen utan allmänt mänsklig. Den har för första
gången exakt vetenskapligt formulerats av de stora tänkarna i den för-
kristna, grekiska kulturen. \retandet är icke endast verklighetstolkning
utan kunskap om själva verkligheten. Exakt detaljforskning är nödvän-
dig, dess forskningsmetoder behålla alltid sitt värde, men det egentliga
objektet för vetandet är slutligen icke det speciella utan det allmänna,
d. v. s. varat såsom varat med dess nödvändiga .egenskaper. Människans
förnuft har tillräckligt ljus för att kunna tränga bakom slöjan'av de

synliga tingen och nå fram till objektivt gildga omdömen även om det
osynliga, t. ex. människoanden, dess immaterialitet, förmågor och odöd-
lighet. Därvid betonas att icke enbart den lärde utan även menige man
har ett säkert vetande, lät vara i många stycken populärt uttryckt, icke
preciserat, men icke allt vad han tänker om tillvarons djupaste frägor år
oriktigt.

En annan grundtanke i den grekiska filosofien är given med finali-
teten, d. v. s. allt som finns, är till för etr måI. Detaljkunskapen förblir
icke isolerad utan ordnas in i ett större sammanhang kallat kosmos och
har sin grund och sitt närmaste mål i den mänskliga personligheten.

Dessa grunddrag i den grekiska filosofien ha övertagits av kristen-
domen och senare under Thomas av Aquinos ledning utvidgats och syste-
matiskt ordnats av den skolastiska filosofien, som framför allt skarpsin-
nigt analyserat kunskapsförvärvandets natur och räckvidden av vär
intelligens. Denna den grekisk-skolastiska filosofien har på sin vandring
genom mer än två årtusenden vid sin sida sett flera fascinerande tanke-
system blomstra och vissna och tillvaratagit deras sanningskorn. Själv
har den givetvis också haft sina perioder av dialektisk tomgång och föga
gagneliga begreppsspekulationer, men dess livsduglighet på nedärvd
grund är obruten. En iddhistorisk parallell till detta finnes icke. Många
av dem, som förkasta den skolastiska filosofien, känna den ickel och stå
utan kontakt med dess nutida facklitteratur, högskolor och ledande per-
sonligheter, 

- 
än mindre veta de, hur den ständigt räknar med hela

t Ett av de nyaste bevisen på att t. o, m. fackfilosofer icke känna till den skolastiska
filosofien är Eino Kaila, jfr den danska tidskrirtens catholica l94i nt.4, recension
av hans skrifter Den mänskliga kunslzafren (Natur och Kultur) 7939 och Tankens oro,
Helsingfors 1944.

En god vägledning in i skolastisk filosofi visas av L. J ohannesson rboken Kun-
skaf och uerklighet, en studie i realistisk filosoli med särskild bänsyn till thomismens
tolkning au realitetsproblemet. Lund 1944.
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människan, med kulturlivets alla krafter och företeelser och hur den
strängt vetenskapligt, med allt större precision tagit ställning till de

varierande kunskapsteoretiska spörsmålen alltifrän Kant intill vära dagar.

Vid allt detta stöder sig den skolastiska filosofien varken på bibel, kyrka
eller tradition utan endast på människans sunda förnuft. Den utgår ifrån,
att intellektets sanningskrav och de for tänkandet grundläggande prin-
ciperna icke äro medfödda illusioner utan objektivt tillforlitliga vägvi-
sare. På den grunden har enhet skapats mellan människans konsekvent
slutförda tanke och hennes totala tillvaro, mellan det logiskt hållbara i
vanligt mänskligt resonemang och vetenskapligt tänkande. En meta-
fysikrädd värld ville icke ha att göra med denna philosophia perennis,
detta torde bli annorlunda i samma män som naturvetandets utveckling
sönderslår den materialistiska världsbilden och tvingar till en bättre värde-
sättning av spekulativt tänkande. I vilken utsträckning naturvetenska-
pens epokgörande resultat bli >en vågröjare för uppenbarelsen> återstår
att se, först måste den förbereda terrängen för den utstötta metafysiken.l
Sedan ställer sig, med skärpt aktualitet, för alla tänkande människor
frägan: vad är kristen tro, vad är övernaturlig uppenbarelse?

Yad dr tro? Beträffande teologiska definitioner och distinktioner hän-
visas till läroböcker, här anföras blott de för vär fräga tvä viktigaste rikt-
ningarna. Den ena ser trons väsen i en hjärteförtröstan till Gud i Kristus.
Således hör ett intellektuellt försanthållande icke till tron. På detta sätt
tror man sig kunna immunisera tron mot svårigheterna frän den moderna
vetenskapens sida, men tron isoleras samtidigt från allt mänskligt vetande
och vetenskaplig forskning. Den nämnda bestämmelsen av trons väsen

förenklar problemet alltfOr mycket och har redan under debattens gång
av olika törf*tare visats vara ohållbar. Definitionen har även det emor

' >>För trons människor ter sig dock den moderna fysiken som vägröjare för uppen-
barelsen. Sedan steget ut ur rummet en gång tagits, står inte längre tanken hindrande
för gudstron.>> Så skriver H. Lj-s, med anledning av Eino Kailas skrifter:
Personligbetens psykologi, Den mänskliga kunskapen. och Tankens oro, i Yår Lösen 794J
nr. i, Krönika: Naturvetandets gränsfrågor. H. Lj-g visar goda perspektiv men torde
dock överskatta Eino Kailas filoso{iska insats och den moderna fysikens betydelse för
gudstron. Det som man främst ville opponera sig emot är titeln av Kailas bok Tankers
oro. Det metafysiska tänkandet oroas nämligen icke alls vare sig till f0ljd av Einstein
eller kvantteorien. Steget ur rummet är riktigt nog i visst avseende taget, men allt
det, som det punktteoretiska och även det fältteoretiska tänkandet sysselsätter sig med,
förblir fortfarande inomvärldsligt, kontrollerbart för den exakte vetenskapen. Redan
Aristoteles tog däremot det verkliga steget ut ur rummet genom att vetenskapligt
konstatera objektiva, icke-tredimensionala andliga realiteter. En materialist i den gamla
meningen kommer nu måhända närmare gudstron men icke objektivt tänkande män-
niskor, för dem är gudstron lika latt och lika svår nu som förr, och tanken står
nu lika mycket och lika litet som förr i vägen för gudstron. Genom naturvetandets
omvälvningar ha vi icke kommit en hårsmån ut ur den Lontingenta världen.
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sig, att den ur det mänskliga själslivets sublimaste del tar bort det hälso-

samma, oumbärliga spänningsmomentet, samspelet mellan heterogena

krafter, och att den glömmer, att tron har ett budskap och en uppgift
för hela människan, även hennes intellekt, samt att kunskapsmomentet
finnes t. o. m. i människans fulländning i evigheten.

Den motsatta uppfattningen medger, att trosakten är en mycket sam-
mansatt akt men betonar att försanthållandet, d. v. s. det intellektuella
momentet, icke får fattas i den. Så lär redan språkbruket, enligt vilket
tro vanligtvis betyder, att man håller en sak för sann icke på grund av
egen iakttagelse eller insikt utan på grund av en annans auktoritet. Trons
fasthet rärtar sig därvidlag efter vittnets tillförlitlighet och kompetens.
Ett exempel: professor Piccard var den första människa, som nådde upp
till stratosfären, 12,000 meter. När han efteråt i ett föredrag i Stock-
holms konserthus berättade, att firmamentet där uppe verkar grått icke
blått, så trodde vi det. Ingen av oss kunde själv kontrollera uppgiften,
men vi litade på ett tillförlitligt vittne. Denna intellektuella struktur
behåller tron även i religionen. Vilka vittnen, som där uppträda, och
vilka intellektuella moment, som det dar blir fräga orr', skall senare visas.

Genom den intellektuella sidan i tron har teologien möjlighet att komrna
i levande, fruktbar kontakt med vetenskaperna och alla övriga former
för det kulturella livet.

Högre än begreppen vetande och tro står begreppet sanning. Forsk-
ningsresultaten i de enskilda vetenskapsgrenarna och överhuvud varje
vetande, ur vilken källa det än kommer, strävar efter en högre syntes
och ropar efter enhet i ett ideellt rike, där allt relativt, alla spridda strälar
utmynna i den absoluta sanningen. En sådan finns och är tillgänglig
för förnuftet.

il.

I vår tid, då i vida kretsar stor okunnighet råder om kristendom och
kristna sanningar, är det ödesdigert, om man i diskussionen tro - vetande
genast sätter vetandet i relation till tron i dess högsta form, nämligen den

kristna tron. Med orden kristen tro uppkommer en rad nya frågor, som

icke nödvändigt höra till vårt spörsmål. Frågan, som det kommer an på

här, hade sin fulla aktualitet redan långt innan kristendomen fanns på
jorden: kan mänskligt förnuft utan trons hjälp komma till säkerhet om
Guds existens? Enligt många år d,etta omö.iligt. Den skolastiska filo-
sofien däremot säger: människans förnuft kan av egen kraft nå fram till
säker kunskap om tingens gudomliga urgrund. Gud är icke blott ett
praktiskt postulat, som på ett eller annat sätt måste få plats i hela verk-
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lighetssammanhanget, förnuftet upptäcker icke enbart något, som sedan
av tron tolkas såsom Gud, utan förståndet kan självt nå fram till känne-
dom om en övervärldslig, personlig Gud.

Hdr år icke platsen att bemöta alla invändningar, som kunna göras.
Men då det är just på denna punkt, som andarna skiljas, hänvisas till
följande moment:

1) De filosofiska bevisen för Guds exisrens uppscällas enligt srrängt
vetenskapliga, rent filosofiska metoder utan någor åberopande av bibel,
teologi eller kyrka.

2) Den vetenskapliga granskningen av dessa bevis förutsärter yeren-
skaplig kompetens och förtrogenhet med svårförståeliga, svårlösta kun*
skapsteoretiska frågor. Därmed är icke sagt, att enbart vetenskapsman-
nen kan ha naturlig säkerhet om Guds existens.

3 ) Man invänder: människorna komma vanligrvis icke på dessa för-
nuftets rent filosofiska vägar fram till tron på Gud och praktisk reli-
gion. 

- 
Det är heller icke meningen med bevisen ifräga. I dem ligger

icke mer, men heller icke mindre än den rationella, reflexiva legitima-
tionen av tron på Gud. Den som på något sätt har kommit fram till
övertygelsen om existensen av en allsmäktig Gud, erkänner och dyrkar
Flonom som ert personligt väsen samt lyder Honom som den högste
Herren, han går icke vilse, Det är denna logiskt reflexiva säkerhet som
bevisen för Guds existens ge vid handen.

4) Men många filosofiska skolor och riktningar lara
Det måste betvivlas, om dessa varandra bekämpande filosofiska rikt-
ningar, i vilkas historia ofta nog misstag ha >rärrars>> genom nya misscag,
äterge vad människan verkligen tänker och inför vem hon innerst inne
känner sig ansvarig. Det måste icke blott betvivlas utan på goda grunder
förnekas. Här gäller den antika grundsarsen: >nil adrnilavi 

- 
beundra

ingenting.> Pytagoras resp. Horatius varnar med detta råd även för
oberättigad auktoritetstro och för den intellektuella masspsykos, som kan
uppstå kring modefilosofer. Ihågkommas bör även, att tvivlet ibland är
mera bestickande än sanningens kunskap, och många förevändningar
kunna finnas för att. gå mot sin bättre insikt: traditionella, nationella,
konventionella m. m.

t) Vi känna Gud icke sådan han är i sig själv, >ansikte mot ansikte>,
utan på analogt sätt, d. v. s. med ofullkomliga, inadekvata begrepp. 

-Detta hindrar icke, att de väsentliga drag, som förnuftet upptäcker, äro
sanna, t. ex. att den monoteistiska, icke den panteistiska gudsiddn är den
objektivt riktiga. Gudsbegreppets analoga karaktär blir ofta obeaktad
och missförstådd både av lärd och olärd. Man tänker alltför mänskligt
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om Gud och blandar in jordiska föreställningar i gudsbegreppet. Det
som ateisten opponerar sig emot är ofta endast karikatyren av Gud, icke
Gud själv. Och så till vida har ateisten icke orätt.

nI.

När en kristen teolog tar ställning till problemet tro 
- 

vs6lnds rnsn
blott försvarar monoteismen, har han ännu icke lämnat det specifikt
kristna bidraget till frågans lösning. Därtill hör med nödvändighet ett
ord om den övernatudiga uppenbarelsen, d. v. s. den uppenbarelse, i
vilken Skaparen själv genombryter det av honom skapade naturliga kau-
salsammanhanget och utvidgar den naturliga uppenbarelse, som talar t. ex.
ur stjärnhimmeln eller ur varje blomma. Den högre uppenbarelsen kallas
övernaturlig men är dock i mångt och mycket >>av denna vädden>, ty
den har skett i ett bestämt land, vid en bestämd tid, i konkreta jordiska
f<;rhållanden. Den kan således som varje annat historiskt faktum fast-
ställas med historiska forskningsmetoder. Det viktigaste av den över-
naturliga uppenbarelsen är nedlagt i de fyra böcker, som kallas evange-
lierna. FIär bortses nu helt ifrån att de äro bibliska böcker och än mer,
att de äro inspirerade, de gälla här i vårt sammanhang endast som histo-
riska källor på samma sätt som andra historiska dokument. Intet faktum
i den antika världen är skriftligen så väl intygat som det evangelierna tala
om. Vad textens trovärdighet betråfrar, i det stora hela och detaljerna,
och vad textens oförfalskade tradering angår ifrån nedskriften intill våra
dagar, både i det stora hela och detaljerna, så har den historiskt kritiska
forskningen konstaterat, att icke något antikt skriftverk kan jämföras
med evangelierna.

I dessa historiska dokument ingå berättelserna om underverken. Så

berättas t. ex. om att mer än i,000 människor bespisats med i bröd och z
fiskar. På ett annat ställe skildras, hur en man, som rcdan fyra dagar
legat i grayen, genom ett ord återkallats till livet. Detta är endast två
exempel av många. Underverken äro till den grad sammanvuxna med

nästan varje kapitel i evangelierna, att den som fördomsfritt läser evan-
gelierna, endast har valet att antingen anta dem i deras helhet, sådana de

föreligga i de textkritiska upplagorna av i dag, eller att totalt förkasta
dem. En medelväg, som är logiskt och historiskt försvarlig, finns icke.
Den som läser evangelierna fastställer följande: på kejsar Tiberius' tid
uppträdde i Palestina en man, Jesus av Nasaret. I ord och gärning visade
han sig vara Guds preexistente Son och återlöste världen genom sin död på
korser och sin uppståndelse. Han är därf<;r icke blott ett vittne bland
många, utan Vittnet, framför alla andra. överallt i evangelierna spåras
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denna särställning t. o. m. i en så obetydlig detalj som ordet Amen, som

är det bibliska uttrycket för att bekräfta en önskan eller instämma i en

bön. Här åt att märka, att Kristus använde detta ord pä ett helt nytt,
varken före eller efter honom förekommande sätt, nämligen som inled-
ning till bestämda utsagor f& att bekräfta deras sanningsenlighet och
trovärdighet. Ja, han kallas t. o. m. det personliga >>Amen, det sann-

ftudiga och trovärdiga vittnet> (Upp. 3: l4). Allt detta visar Vittnets
absoluta säiställning. FIan förmedlar en övernaturlig uppenbarelse,

d. v. s. han bekräfrar och utvidgar gudsid6n samt ger över människans
djupaste frigor och Guds rådslut med mänskligheten upplysningar, som

mänskligt förnuft av egen kraf.t aldrig kan nå fram till. Den uppen-
barelse, som Vittnet förmedlar, har obligatorisk karaktä r för alla folk och
raser och envar. Icke alla människor dra konsekvensen ur detta sakför-
hållande, dels på grund av okunnighet, dels av ond vilja, men de män-
niskor, som göra detta, inta en religiös ståndpunkt, som vad dess historiska
grundval beträftar är glänsande dokumenterad inför vetenskapen.

IV.

Det som hittills har sagts, visar ännu icke tron utan blott vägen till
tron. Det är i huvudsak det, som teologien kallar preambula fidei, d. v. s.

utredningen över allt det, som föregär trosakten och måste föregå den,

om den skall vara förnuftsenlig. Nu är att märka: i dessa frågor över
förutsättningarna och vågarna till tron är människans förnuft högste

och ende domare. Här erinras om en redan tidigare antydd tanke. Med
framläggandet av dessa två vågar är det icke sagt, att människan alltid
på dessa vägar kommer till tron. Vanligtvis sker detta på annat sätt:
genom uppfostran, auktoritet, tradition, känsla, intuition, syndamed-
vetande, estetiska synpunkter, kädek, ångest eller upplevelser som hårda
ödesslag. Allt detta kan med nästan oemotståndlig makt driva människan
till och hålla henne vid religionen men får aldrig vara det egentligt bä-
rande motivet för tron. Att finna detta motiv tillkommer allenast män-
niskans förstånd, som fritt trän alla rent subjektiva moment enligt
objektiva, allmänt giltiga normer prövar trons förutsättningar och under-
söker frågan om det är förnuftigt att tro. På så sätt blir tron en plikt
även för dem som aldrig haft eller icke längre ha religiös stämning, känsla
eller upplevelse. Ingen religion i världen är i detta avseende på en gång
så vittfamnande och så nyktert tänkande som Katolska kyrkan. Hon
nyttjar på vägen till Gud alla subjektiva moment, av vilket slag de vara
må, men betonar samtidigt otillräckligheten av religionens rent imma-
nenta motivering och fordrar dess rationella legitimation.
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Även om någon teoretiskt inser de två vägarna i fräga, tror han ännu
icke. Därtill behövas två ting:

1) Viljans ja. Trots uppenbarelsen behålla trons sanningar sin dunkel-
het, det behövs ett viljans ja till dem och till de förpliktelser, som de

älägga. Då blir tron en hela människans gärning. Icke förnuftet, heller
icke viljan tror, utan människan tror och drar ur tron konsekvenserna för
sitt praktiska liv.

2) Guds nåd. Många stå helt främmande för den nytestamentliga
innebörden av ordet nåd och d*f& även för allt vad teologien säger om
fOrhållandet mellan tro och nåd. Kristen sanning år att rent mänsklig
kunskap om Gud eller rent historisk tro på Kristus varken är eller kan
vara den egentliga roten till frälsningen, den förutsätter ofrånkomligen
ett Guds omedelbara ingripande och givande, kallat nåd. Detta Guds
ingripande innebär för människan en andlig pånyttfödelse, lyfter henne
upp till ett högre plan och låter henne vara >delaktig av gudomlig natur)>

(2 Petr. l:4). Denna övernaturliga omdaning gäller även tron både

såsom anlag (habitus fidei) och såsom akt (actu.s fidei.). Allt sker i >den
gudomliga Vinstocken> (Joh. ti: l), i den levande tron ligger ett inner-
ligt, personligt förhållande till vår Gud och Frälsare Jesus Kristus. FIan
är den högre livsprincipen och det osvikliga ljuset mitt i det dunkel,
som tron trots uppenbarelsen behåller. Han förblir i alla skiften det
egentliga motivet för tron, den kallas dårf.ör icke en biblisk, kyrklig
eller teologisk utan en gudomlig dygd.

De här omnämnda två momenten äro nödvändiga men ändra ingen-
ting i trons intellektuella struktur. Trosakten är en mycket sammansatt
akt, och sättet, på vilket dess skilda moment samverka, har fått olika för-
klaringar av katolska teologer, men alla äro eniga om att försanthållande
på grund av den talande Gudens auktoritet hOr till trosaktens inre väsen.

Man skulle önska, att vissa radikala motståndares uppställningat analy-
serades lika skarpt som den kristna trosakten analyseras i den katolska
teologien. Då skulle många resonemang vid första analysförsöket upp-
lösas i rena intet.

Mänskligt vetande har i den kristna religionen icke enbart förberedande
arbete att göra utan måste ständigt ledsaga tron. Det är just uppgiften
för den kristna teologien, om den alls vill vara uppenbarelseteologi och
icke endast morallära, jämförande religionshistoria, kyrkohistoria eller
historisk bibelkritik, att med hjälp av det tänkande förståndet, d. v. s.

med hjälp av en riktig och fast filosofi genomtränga uppenbarelsens inne-
håll, göra hela dess rikedom, framför allt evangeliernas och apostlabrevens

omätliga innehåll, tillgänglig, prägla de teologiska orden hlrför och, sist

men icke minst, precisera den uppgift och ställningr som ekklesia-kyrkan
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har i Vittnets hand. Teologien måste beträffande uppenbarelsen visa, att
de olika sanningarna icke stå i motsats vare sig till varandra, till det
mänskliga förnuftet eller något forskningsresultat av de exakta veten-
skaperna. Allt detta kan omöjligt presteras utan ledning av en objektivt
giltig filosofi. Detta har många gånger försummats, och därför har
det kommit till dessa ödesdigra spänningar mellan vetandet och tron.
En teologi utan filosofi kommer aldrig loss f.r&n en immanent, d. v. s.

subjektiv, med varje ny teologisk riktning varierande religionsmotive-
ring. Följden blir med nödvändighet, att teologien lider av brist på en-
hetlighet och brist på logisk klarhet. Det är ett av de viktigaste skälen

för att så många tänkande människor i vår tid vänt kristendomen ryggen.
De ha svårt att förstå, hur tron kan visa en objektivt riktig frälsnings-
väg utan att svara pä frägan: sant eller falskt? Andra finnas som medge
att kristendomen skall göra sin insats för tryggande av mellanfolklig fred
och jordisk välfärd, men samtidigt betona de, att kristendomens uppgift
omöjligen kan vara begränsad till detta, den måste ge objektivt giltiga
svar på brännande trosfrågor annars prisgivas förutsättningarna för väl-
färden: moralprinciperna och människovärdet. I reformförsök, som icke
först klarlägga vetandets inre fc;rhållande till en objektivt bevisbar tro,
se de en felbedömning av den nutida, andliga situationen.

Tanken måste hjälpa tron, men tron skall också hjälpa tanken. Till
bevis hänvisas här blott till prof. E. Brunners artikel Tro ocb forsk-
ning, som betecknande nog var införd i Teknisk Tidskrif t 1945, nr. 30.
Hans påstående i första delen, att tron icke är något försanthållande, utan
att den ligger >helt och hållet på upplevelsernas plan, är, vad åberopandet
av urkristen åskådning angår, historiskt helt ohållbart och undergräver
i själva verket andemeningen med hela hans artikel. I andra delen har
han emellertid rätt, när han säger: >De sista århundradenas fråga l<;d:

'Kan man som forskare ha en religiös tro?' I dag formuleras frågan så:

'Kan en forskning utan tro äga bestånd?'> Frågan besvaras riktigt nog
med nej. >Vetenskaplig forskning (han menar då utan tro) kan endast
göra förvirringen ännu större genom att till den hållningslösa mänsklig-
hetens förfogande ställa outtömliga maktmedel för realisering av en vilja,
som har förlorat sin mänskliga natur... Den visar människorna vad de
ha att räkna med, men den ger dem inga anvisningar om vad de skola
göra med sina tillgångar.>> Vår tid har tillräckligt visat, att vetenskapliga
forskningsresultat blott då kunna vara mänskligheten till gagn, orn de
användas med god vilja, men för att. kunna bestämma när viljan är god,
behövs en objektivt giltig värdenorm. Alla religionens fiender borde -
de bli dock icke visa vare sig av skada eller kaos 

- 
se en tragisk ironi i

detta, att nu sent omsider just de exakta, fria vetenskapernas beprisade
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utveckling bevisar nödvändigheten av den religiösa trons absoluta normer.
Ett vetande, som helt isolerar sig, begår självmord. Det ligger mycken
sanning i Pascals ord: >Människans sanna natur, hennes sanna lycka, den
sanna dygden och sanna religionen äro frägor, vilka vi endast samtidigt
kunna lösa.n Ett danskt och ett hollandskt ord kunna ytterligare belysa
de har anförda tankarna: >Om någon förnekar Gud, skadar han icke Gud
men förintar sig själv, någon hånar Gud, hånar han sig själv>

(S. Kierkegaard). 
- 

>Jag tror, emedan de skäl, som göra att de överna-
turliga fakta synas mig trovärdiga, iro bindande och evidenta för min
naturliga tillvaro. Förnuftet för oss alltså utöver de sinnligt förnimbara
tingens område. Den som vägrar att medgiva detta, gör det inte dårf.ör
att han tänker klarare än den som tror. Han gör det därfOr att han ett
visst ögonblick upphör att tänka> (H. P. Marchant, f. d. holländsk
undervisningsminister ) .

v.

Att för diskussionen tro 
- 

vetande påvisa en av alla godkänd ut-
gångspunkt är omöjligt. För många torde ändå en sådan finnas: Vitt-
nets, Kristi gestalt sådan Han möter i den kritiskt granskade evangelie-
texten, vilken är tillgänglig även för varje ateist.

Vilken väg valde Vittnet för art meddela oss sin vishet? Många vägar
stodo Flonom öppna, t. ex. de rena symbolernas väg. Sådana symboler
förekomma. Anden visade sig t. ex. i en duvas skepnad eller såsom tungor
av eld. I Kristi barndomshistoria möta tre symboler: guld, rökelse och
rnyrra. Sådana sinnebilder kunna tydas på flera sätt. Gud har emellertid
icke velat uppenbara sig med hjälp av obestämda symboler 

- 
även lik-

nelserna utlades och ha ett bestämt iddinnehåll 
- 

utan med hjälp av det
mänskliga språket, den begreppsmässiga undervisningen. Ord äro emel-
lertid icke godtyckliga utan entydiga tecken med ett preciserat begrepps-
innehåll, t. ex. fader, son, öga, vete, ogräs, djävul. Natudigtvis bör här
åter det analoga momentet beaktas. De ord och begrepp, som Vittnet
tog ur den mänskliga ord- och begreppsvärlden, äro vad det gudomliga
beträffar blott otillräckliga, inadekvata uttryck för den gudomliga tanken
men ändå ett sant uttryck för denna, avpassade för vära jordiska för-
hållanden. Att det t. ex. är tre personer i Gud fOrblir evigt sant, det blir
aldÅg fyra, men hela djupet av denna sanning, liksom av många andra
kristna sanningar, behåller för oss något outgrundligt, outsägligt, men
icke allting i dem är outsägligt. Vittnet ville alltså med det mänskliga
språkets medel till sina åhörare förmedla kännedom om objektivt giltiga
sakforhållanden, som finnas till, innan man håller dem för sanna, och
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som fortsätta att finnas till, även när man förnekar dem. Så uppfattades
Vittnet av sina dåtida åhörare och av urkyrkan, vilken för att kunna
framligga den kristna uppenbarelsen, fastställde dess oföränderliga inne-
håIl i begreppsmässiga, entydiga formuleringar. Från den tiden dateras

våra trosbekännelser. När de utformades, fördes lärda och hårda diskus-
sioner, men för teologerna på båda sidor stod det utom all diskussion,

att i trons ord föreligga objektiva, bevisbara sanningar, och att d;rf.ar
ett försanthållande hOr till den subjektiva trosaktens väsen. Symbol-teo-
logien fanns då ännu icke, en sådan avstår i princip frln att begrepps-

mässigt fixera uppenbarelsens objektiva sanningshalt. Här ligger ett av-
görande moment, som dock mig veterligen icke kommit fram i debatten:
de kristna trosbekännelserna äro i sin oantastliga, historiska gestalt ett
peremtoriskt bevis för att det finns en enhet mellan tro och vetande, att
ett intellektuellt moment ingår i trons väsen, och att det är teologiens
primära uppgift att ge en klar, enhetlig deklaration över det objektiva,
oföränderliga innehållet i det uppenbarade gudsordet. Uppenbarelse-
teologien får i sin förkunnelse aldrig gå andra vågar än sitt enda Vittne,
även härvidlag finns en Kristi efterföljelse.

Enligt evangelierna visade Vittnet en omätlig spännvidd både i sitt
självmedvetande och i sin förkunnelse. Han talar pä ett enkelt sätt om
liljorna på marken, himmelens läglar och rävarnas lyor, inskriften på dena-
ren, men samtidigt förkunnar Han de djupaste, metafysiska sanningar
och detta icke i tröttande diskussioner utan i klara, korta, fast präglade
formuleringar, som äro lätta att förstå och behålla for både lärd och
olärd och icke tillåta någon tvetydig tolkning, t. ex. >Jag och Fadern
äro ett. 

- 
Vad Fadern gör, det gör likaledes ock Sonen. 

- 
Fadern har

överlåtit all dom åt Sonen för att alla skola ära Sonen såsom de ära
Fadern. 

- 
Den som bekänner Mig inför människorna, honom skall även

jag bekänna inför min Fader i himmelen. 
- 

Den som håller ut intill
änden blir frälst.> Det är slutgiltiga, metafysiska utsagor över Guds inre
väsen och hans plan med mänskligheten. Denna oändliga spännvidd i
Vittnets medvetande går över till medvetandet hos en enkel troende
kristen. I trons ljus ser han den dagliga, konkreta verkligheten, ting och
människor, men samtidigt har han full objektiv visshet om det viktigaste
i Guds inre väsen och om hans rådslut och vägar angående mänskligheten.

De för vär f.räga mest betecknande orden läsas i Matteus 77,25-27:
>Jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens Herre, att du har dolt
detta för de visa och kloka och uppenbar^t. det. f<;r de enfaldiga. Jn,
Fader, ty så har varit välbehagligt för dig. Allt är mig överlåtet av min
Fader, och ingen känner Sonen utom Fadern, icke heller känner någon
Fadern utom Sonen och den, för vilken Sonen vill uppenbara det.> Det
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överlåtes åt läsaren att ingående begrunda dessa ord, och att se hur Vittnet
här sammanför mänsklig enfald med den oändlige Gudens outgrundlig-
het 

- 
hur FIan här drar den absoluta skiljelinjen mellan naturlig och

övernaturlig uppenbarelse, och hur FIan därmed formulerar den djupaste
kunskapsteoretiska upplysning, som kristendomen kan ge: såsom Ordet
dr Han själv den övernaturliga kunskapskällan, både i evighetens ljus
och här nere i trons dunkel.

R. Vebner.
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DEN ANDLIGA HYGIENENS BETY-
DELSE FöR DEN SEXUELLA

UPPFOSTRAN.

1 tt diskussionen om den sexuella frägan och de ungas sexuella upp-

f\fostr"n i våra dagar alltid föres in på spörsmålet, huruvida filmen
och den >kolorerade> pressen utgöra en hjälpande eller en hämmande
faktor, sker inte av ren tillfällighet, utan ligger i själva sakens natur. Ty
film och illustrerad press framträda som huvudrepresentanter för den
makt, som vi kort kunna karakterisera med ordet: fantasi, en makt som
spelar en betydande roll i människans utdaning, inte minst också vad
hennes sexuella inställning och hållning beträffar. Varje ansvarskännande
uppfostrare måste därför taga ställning till de företeelser i vårt dagliga
liv, som mest stå i >fantasiens> tjänst, och han måste med avseende på

dessa lära de unga en målmedveten andlig hygien.l

>Det är av nöden>, striver påven Pius XI i sin rundskrivelse om ungdomens Lristna
uppfostran, >att leda och övervaka den uppväxande ungdomens uppfostran, emedan

'deras själar, som äro mjuka som vax, lätt låta sig övervinnas av det onda' (Horatius:
Art. Poet. v. 163). Låtom oss därfOr, i vilken omgivning de än må befinna sig, söka

avlägsna farliga och fternja, goda tillfällen, såväl i fråga om nöjen som om umgänge,
'ty dåliga samtal fördärva goda seder'(1 Kor. 15:33). Vaksamheten bör i våra dager
vara så mycket mer omfattande och verksam, som farorna för moraliskt eller religiöst
skeppsbrott för den oerfarna ungdomen ständigt ökas. Vi vilja hät särskilt nämna de

gudlösa och lättsinniga tryckalster, av vilka många med djävulsk beräkning spridas till
billiga priser, samt biografföreställningar och numera också vad som utsändes genom

radio, vilket så att säga mångfaldigar och bereder lättare tillgång till all slags läsning,
liksom biograferna till alla slags skådespel, Dessa bekväma publikationsmedel, vilka, om
de ledas i enlighet med suuda principer, kunna vara till allra största nytta för under-
visning och uppfostran, tjäna blott alltför ofta till att väcka onda lidelser och tillfreds-
ställa en omättlig vinningslystnad . . . Denna nödvändiga vaksamhet innebär dock icke,
att ungdomen skall avskiljas lrän den omgivning, där den hör hemma och där den skall
arbeta på sin själs frälsning. Men den innebär, att det nu mera än någonsin är av vikt,
att genom kristen påverken stirka och skydda ungdomen mot världens frestelser och
villfarelser.>'

För att uppnå detta av Pius XI uppställda mål, kommer det framför
allt an pä att rätt bilda och uppfostra fantasien och inbillningskraften.
Därför vilja vi först säga något om f antasiens betydelse f ör
det sedliga livet. Sedan skola vi försöka att särskåda filmens

' Se Crcdo t94J: to3 fr.
' översättning Lahris 1930, sid. 42 f.
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och den illustrerade pressens betydelse som upp-
fostringsmedel på gott och ont, för att till slut ge nägra
praktiska riktlinjer för den råttawppf.ostran i detta avseende.

Att vi äro människor, d. v. s. kroppsliga-andliga varelser, kommer
mest till uttryck i vårt andliga livs väsentliga bero-
ende av väta sinnesf örnimmelser och av vår f an-
t a s i. Fantasien intager en mycket framstående plats bland våra psyko-
fysiska krafter både vad förståndets och vad viljans verksamhet betr'åffar.
Fantasien spelar ofta rollen av en >gyckelmakare>, men kan även vara
>den skapande konstnären>> inom oss. Det år dårf.ör av avgörande be-
tydelse för människan, både vad hennes intellektuella och moraliska ut-
veckling beträfrar, om hon med sitt förnuft och sin fria vilja kan få
kontroll över fantasien och leda dennas krafter till ett förnuftigt och
människovärdigt, med andra ord, till ett sedligt måI, eller om hon blir
till slav under eller till lekboll för ett otyglat fantasiliv.

Inbillningskraften står nämligen i tjänst bos ocb i förbund rned drif-
terna. Den växer fram ur samma rot som dessa: människans psyko-
fysiska natur, och den hör på samma sätt som dessa till denna naturs
utrustning. Föreställningarna kunna dyka upp oberoende av viljan, ja,

t. o. m. mot densamma, ty de drivas frarn av driften. Men så snart
människan blir medveten om dessa förställningar, kan hon antingen fri-
villigt fasthålla och vårda dem eller hon kan tillbakavisa och borttränga
dem. 

- 
Här föreligger just en väsentlig skillnad mellan oss och de oför-

nuftiga djuren. 
- 

Men människan kan också uppegga vilande drifter
genom att själv i fantasien framkalla därtill tjänliga föreställningar. På

så sätt blir inbillningskraften en förmåga på gott och ont, till lycka eller
olycka, till hjalp för den andliga fullkomningen eller till andligt fördärv.

Varje inre föreställning, som visar oss något sinnligt gott eller klader
ett andligt gott i granna färger eller lockande toner, väcker det sinnliga
begäret och driver till handling, ofta innan ännu viljan hade möjlighet
att ingripa. Men nu är det tyvårr så, att fantasien alltför lätt riktar sig
på det sonc är farllgt för det sedliga livet, i fall den inte tas i sträng tukt
från viljans sida. Därför är en noggrann kotetroll nödvändig och kräves
en målmedveten själslig hygien, i synnerhet också av de unga, vilkas
fantasi ju spelar en betydande roll i deras liv. Fantasiens inflytande är
desto större, ju mera levande och ju rikare dess föreställningar äro och
ju lättare den enskilda människan är tillgänglig för sinnliga intryck.
Det är därför nödvändigt att noga se dll, vad man läser och ser, med
vem man umgås och vilka inre föreställningar man ger rum för. Att
vad de yttre sinnesförnimmelserna betr'åfrar, helt enkelt överlämna sig åt
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slumpen och att utan kontroll låta fantasien sväva ut som den vill,
betyder att utlämna sig själv åt driftlivet.

Särskilt på det sexu.ella områd.et har fantasien stort inflytande.

>Sexuellt färgade fantasibilder framkalla lätt lustbetonade organförnimmelser, som

hålla spänningen vid liv och öka densamma ända till sexualaffekt. 'Det feberaktiga,
kvalmiga, oupphörligt retande kommer icke från den fysiska sidan utan från de fantasi-
komplex, som denna väcker till liv' (Spranger). Där fantasilivet icke sjukligt kretsar
kring den sexuella sfären, äro de organiska upplevelserna och spänningarna av över-
gående natur; de förklinga utan att någon sexualaffekt inställer sig. Vid denna ligger
nämligen (enligt Allers) tyngdpunkten hos föreställningarna. Där dessa icke äro allt
för starkt engagerade, bringas det sunda själslivet icke så lätt ur jämvikten, åtminstone
icke mera varaktigt. Är däremot fantesilivet förgiftrt av sexuella begär, så är den
inre jämvikten redan störd; organförnimmelserne kunne då framkalla en merbelastning,

som de unga icke äro vuxna. Spänningen blir outhärdlig och söker sig utlopp, där
minsta motstånd möter. . . Enbart viljeansträngningar äto icke tillräckliga. Med sådana

blir man knappast herre över släktlivets spänningar. Dc kunna i stället enligt 'lagen

om det gäckande bemödandet' göra dem ännu starkare. De innebära alltid att upp-
märksamheten riktas in på släktlivet i stället för att avlänkas därifrån. Det avgörande
är de föreställningar, intressen och ideal, som fylla de ungas sinnen. Dessa kunna vara
av den art, att den sesuella spänningen hålles vid liv och tilltager i styrka. Men de

kunna också vara sådana att de avlänka intresset från den sexuella sfären. Dess spän-
ningar nå då icke upp i medvetandet och ft*mkalla ingen sexuala{fekt. Och detta är
den enda väg, på vilken sexuell självbehärskning blir möjlig.>o

>l de uttgas bildning spelar fantasien över huvud taget en viktig roll.
Den sätter dem i stånd att se idealet förkroppsligat framför sig, den ut-
smyckar detta ideal med allt vad de själva värdera högt och gärna skulle
vilja åga. Därav väckes också deras strävan mot dess förverkligande.>8

Med detta som bakgrund blir det klart att all konstnöilig eller litterär
franoställning, som väcker fantasien och fyller den med bilder, har ett
stort ansuar, i synnerhet gentemot de unga, Från detta moraliska ansvar
kan ingen konst och ingen konstnär, ingen litteratur och ingen författare
dispenseras. >All konst är underkastad morallagarna>>, säger påven Pius XI
i sin skrivelse om filmen ('u/u ple), >ty konsten är till för att full-
komna människan som ett sedligt väsen och måste därför själv vara sedlig,
en uppfostrare>>. Innehållet av ett konstverk som sådant är visserligen
moraliskt indifferent, men det är dock slutligen ett uttryck för konst-
närens själ och inverkar på andras själar.

>Man kan icke skilja på konstnären och människan; konstnären som sådan har intet
med moralen att skaffa . . . men det är människan som skall svara för konstnärens
handlingar, det finns icke ett samvete för människan ocb ett för konstnären, utan ett

t H a e r b e r g e r: (Jngdomskunskap, sid. 70.
' Ibid. sid. 3z f.
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enda,,. Det finns även andra än de skapande konstnärernl ^tt t^ga hänsyn till: det
finns också en publik, som betraktar statyerna och tavlorna eller åhör musiken.>>o

Konstnären är icke blott förpliktad att tänka på sin egen själs rädd-
ning och att därför rannsaka sig själv beträft-ande sina egna syfrcmåI,
utan han är också förpliktad att tänka på den verkan konstverket har
pä de andra, på den stora massan, på ungdomen, om konstverket skall
presenteras även för dem. Detsamma gåller naturligtvis också för dem,
vilka sprida eller förevisa andra konstalster, av vad slag de än vara månde.

Alltid måste man komma ihäg, att det finns ännu många andra livs-
värden förutom konsten och att till dessa inte minst hör det sedligt goda.

Dessa livsvärden måste respekteras av konsten och få inte undermineras
av den,

Det som här har sagts i allmänhet gäller också f.ör francställni.ngen au

det nakna. Nakenhet är i sig själv moraliskt indifferent. Att vara naken
är i sig självt inte detsamma som att vara oblyg eller okysk. Men naken-
het, som är oberättigad, är oblyg, då den latt blir en fara för det sedliga
livet, i synnerhet hos de ännu omogna unga; för att inte tala om den
nakenhet som visas med den direkta avsikten atc väcka det sinnliga be-
gåret. pä otillbörligt sätt.

>>Det nakna kan vara kyskt, om det behandlas med idealisk känsla; det överflyttas
då till ett högre plan, där man icke varseblir annat än det formella skönhetselementet.

Men de flesta människorna förstå icke att skilja på det rena och det orena, och därför
måste Kyrkan, som har *t tagt vård om massorna, varna för faran: en reflex av

den animaliska naturen är alltid möjlig även hos konstnären. Det är därför med rätta
som klokheten ser en fara för den stora massdn i många verk som obestridligen äro

vackra,>o

Men ofta har ju framställningen av det nakna inte alls något att göra
med sann konst. Det mesta som i detta avseende förekommer t. ex. i
revyer och filmer och i den illustrerade pressen, skall blott tjäna som
sensuell attraktion, det visas inte på grund av någon kanske förefintlig
uttrycksfullhet eller skönhet betraktad som ett konstnärligt värde.

Om vi nu ti11ämpa dessa principer på f ilmen och
den illust rerad.e pressen, måste vi onekligen fastställa, att de

i våra dagar utgöra en stor makt och utöva ett mäktigt inflytande, inte
minst också på ungdornen. Vad i synnerhet filnr.en. beträffar framhåller
Bo Runmark med rätta:

" B. Thierry d'Argenlieu O. P.:
sid 1l f.

" Ibid. sid. 23.
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>>För miljoner människor i våra dagar är det filmen som ända in i detaljer bestämmer
världsbild och livsåskådning . . . Den matar människornas fantasi och deras tänkande
över livet med massor av stoff och ger, om inte riktlinjer, så dock ett otal praktiska
småtips för handlandet i olika situationer. . . Åskådaren forblir aldrig opåverkad av vad
han ser, inte ens när han någon gång kanske verkar likgiltig eller rent av uttråkad.
Han känner igen problemen från sin egen erfarenhet eller han kornmer att möta dem
i framtiden. Om exempelvis en familjekonflikt i en succifilm löses genom mord, process,

skilsmässa eller annan katastrof, eller om den slutar med försoning och personlig för-
nyelse, har sannerligen inte liten betydelse. Det är nog inte fOr djärvt att påsrå, att
det i {örsta hand är filmen, som övertagit den normerande roll för massornas livsstil,
för deras handlande och värderingar i vardagens tusentals små avgörelsesituationer,
som i gamla tider kyrkan spelat genom predikningar, andaktsböcker och folkupp-
fostran.>>"

Filmens inflytande På gott ocb ont beror väsentligen på dess egenart
som bild, genom vilken den omedelbart talar till fantasien. >>Det finns
d;rfAr nu för tiden inter effektivare medel för att kunna få inflytande
på massorna>, betonar Pius XI i sin ovannämnda skrivelse om filmen.
Och han förklarar närrr.are, varpä detta inflytande beror. Filmen talar
genom den rörliga bilden åskådligt och intrycksfullt, så art också den
enklaste kan begripa innehållet. Att se på film är mindre ansträngande
ån atr. läsa en bok eller atr lyssna till ett föredrag. Därtill kommer i de
flesta fall en genomgående känsla av välbehag, som ännu forhajes i ton-
filmen, dar handlingen förklaras genom enkla ord och musikens tjusning
kommer till. Stort inflytande utöva också skådespelarna. De bli lätt
helt enkelt till idoler och anses som normgivande personligheter. på så

sätt verkar filmen vida mäktigare än abstrakta id6er och tankegångar.
Man får heller inte underskatta de yttre omständigheterna vid föreställ-
ningen. Den försiggår i en ofta luxuöst inråttad biosal, på kvällen efter
dagens mödor och ansträngningar, som uttrörtat även den andliga fatt-
ningsförmågan. I den behagliga dunkelheten uppsuges den enskilde lätt
av massan och kommer lätt under massuggestionens starka och vanskliga
inflytande. Fascinerande blir intrycket framför allt på barn och ung-
domar. Just i den ålder, då den sedliga värderingen, då begreppen om
rättvisa och rättsinnighet, uppgifter och plikter, över huvud raget om
levnadsideal äro stadda i utveckling, intager filmen med sin omedelbart
påträngande verkan en viktig roll. Tyvärr, tillfogar påven, ofta till stor
skada.

Filmen kan vara ett framstående medel till sann bildning och sund
rekreation .- och den är det också ofta. Den kan vara riktigt under-
hållande, ja, r'erkligt roande och föra en smula glädje i mångas gladje-
fattiga liv. Men ofta tjånar den tyvärr blott det rent sinnliga. Man

'Bo Runma rk: Kltrkan och filmen iV.ir Kyrka 1944, nr.39 sid.2.
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säger: publiken vill ha det så, ty det sinnliga och sexuella anses hos de
flesta som livets högsta innehåll, och så måsre man ta hänsyn till denna
inställning. Men filmen borde i stället verka sedligt upplyftande och
inte än mer förförande genom art skapa en allt tätare armosfär av sinn-
lighet och sexualitet. Just skådandet av den filmens värld, som i detalj
visar, hur man skall göra för att skafia sig dessa sinnliga nöjen, fyller hela
fantasien och det undermedvetna med kvalmiga, frestande bilder och
föreställningar, som lätt göra alla än så goda föresatser om intet.

Det finns också filmer som direkt f<;rhärliga synden, särskilt sådana
som nedsätta och forlAjliga det kristna äktenskapet genom art förhärliga
skilsmässa, äktenskapsbrott och andra skamliga laster eller genom atr låra
dessa framträda i en sådan dager, 

^tt 
de tyckas gä f.ria frän all förebråelse.e

Det finns blott få filmer som inte på något sätt direkt eller indirekt
vädja till det sexuella intresset och den sexuella känsligheten hos publiken.
De göra det för att ha f.ramgäng och goda kassor. Både producerandet
och förevisandet av filmer betraktas tyvårr först och främst som ett
aftårsföretag, och man tror sig ha gjort, den erfarenheten att det sexuella
är det bästa lockmedlet (som ofta mera användes i reklamen än i själva
filmen). Redan den statliga censuren förhindrar visserligen nu för tiden
det värsta i omoralisk väg, men >den simpla tonen, vilkens huvudintresse
är att något vulgärt och slipprigt framställa det sexuella, är ännv farligare
än de direkta framställningarna av synden och lasten och leder till att
tusentals förlora sin sedliga renhetr.t0

Det måste därför anses vara en av våra mest trängande uppgifter att
genom uaksatnbet oclt positiu insats sörja för att filmen inte är en skola
som förför och förleder till det onda, utan art den gestaltas till ett värde-
fullt medel till uppfostran och mänsklighetens lyftning. Det är därför
som den katolska kyrkans myndigheter visa sig så ivriga att motarbeta
den dåliga filmen och att de på allt sätr försöka fråmja den goda. Därför
betona de åter och åter igen, att även på filmproduktionen och före-
visandet av filmer den högsta norm bör tillämpas, som måste leda och
behärska all konst: nämligen sedelagen, helst naturligtvis den kristna
morallagen, men åtminstone den naturligt goda mänskliga sedligheten
i enlighet med de principer, som vi förut talat om. De kyrkliga myndig-
heterna uppmana också alla, som ha en god vilja, i religionens namn och
i namnet av folkens sanna välfärd,, att uppbåda alla sina möjligheter, i
synnerhet även dagspressen, för att filmkonsten må bli en värdefull fak-
tor i undervisning och uppfostran och att den inte tjänar som verktyg
för själarnas fördärv.

o 
P i u s Xl: Det kristna äktenskabet, sid, 24.

'o Leslie D, Veaterland: Herre eller slau.
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Liknande som har saSts om filmen gäller även för den illustrerad'e
pressen. Också den har en uppgift att fylla att undervisa, upplysa, för-
medla kontakt med tiden och världshändelserna, att underhålla och roa.

Men just den underhållande delen i den står på en låg nivå och utgöres i
stor utsträckning av ytliga och i sin tendens helt oklistna noveller och

berättelser, som kanske inte skada de vuxna, men ofta de unga. De

väcka nämligen för tidigt deras intresse för det erotiska och sexuella och
ger dem för tidigt en inblick 

- 
och därtill en mycket ytlig och tarvlig

sådan 
- 

i dess värld. Då vakna också för tidigt motsvarande känslor
och längtan efter liknande upplevelser. Fantasien är snart uppfylld av

sådana bilder och iever in sig i en fullständigt felaktig uppfattning av

livet. >Man kan lugnt säga att de bästa sådana tryckalster duga icke för
ungdomen> (Schilgen). Farligare äro naturligtvis sådana romaner och

berättelser, som öppet skildra otillåtna böjelser. Avskyn för synden för-
svagas då alltmera. Snart se de unga i sådant blott intressanta kärleks-
äventyr, de anse sedliga felsteg som något självklart och i deras inre vaknar
önskan att göra likadant. Därtill komma de många till sinnlighet retande

bilder, som i de flesta fall helt enkelt äro avsedda att verka sinnligt och
sexuellt uppeggande. Farligast äro direkt lystna, osedliga böcker och
skrifter och sådana skämttidningar, som fullständigt utrota blygselkänslan
och verka helt förråande i sexuellt avseende. Härtill måste också räknas
tryckalster, som direkt införa i förbrytarnas värld, och så kallade >upp-
lysningsböcker och -skrifter>, som under skenet av en vetenskaplig fram-
ställning av det sexuella livet sprida de mest fordärvliga och mest okristna
åsikter om sexuallivet och som i många fall intet annat. äro än pornografi.

Yarje tått. tänkande människa kan förstå, att Kyrkan, som inför Gud
bär ansvar f<;r de henne anförtrodda själarna, är förpliktad att här vaka
och varna, ja, att direkt fOrbjuda sådan litteratur, som bara tjänar själarnas

fördärv. FIon måste skydda den uppenbarade sanningen och den kristna
sedelagen, och därför forbjuder hon sina trogna att läsa sådana böcker.

Det som härvid leder Kyrkan är inte någon fruktan för eller motvilja
mot vetenskapen eller sanningen eller konsten eller framsteget, utan hen-

nes heliga själavårdsplikt, att med sin moderliga stränghet bevara dem

för själslig undergång, vilka inte själva ha tillräcklig insikt och vilje-
kraft att skydda sig mot andlig besmittelse och förgiftning. Därför be-

stämmer den kyrkliga lagboken uttryckligen, att alla skrifter, som med

avsikt och berått mod och till sitt huvudinnehåll bringa sedernas renhet
i fara, d. v. s. sådana som behandla, berätta eller lära slippriga och okyska
ting, alla måste anses som förbjudna, om de än inte uttryckligen satts

på förteckningen över de förbjudna böckerna.
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Kyrkan intager alltså även i denna friga en fast hållning med bestämda
grundsatser. Hon kan däri tjäna som föredöme för oss alla, i synnerhet
också f ör alla kristna uppf ostrare. Om vi nu kort skola
ge några praktiska riktlinjer för dessa, måste den första
vara denna:

1. Ha sjålv bestäruda och lasta grundsatser bäde vad filmen och den
illustrerade pressen som över huvud vad all litteratur betråfrar i enlighet
med den kristna tron och den kristna sedelagen. Var inte likgiltig i denna
ftäga och tänk ej, att det inte spelar någon vidare roll, vad man ser eller
läser. En bok man läser och en tidning man regelbundet släpper in
hemma hos sig eller regelbundet tittar i, har ett stort inflytande på ens

egen sjäI, och formar till slut ens eget liv. De måste för den skull utväljas
med samma noglrannhet som man väljer vänner och annat dagligt um-
gänge. Ty också här gäller regeln: Säg mig med vem du umgås, och jag
säger dig vem du är.

Låt inte skrämma dig av billiga slagord, sådana som: Man måste följa
med sin tid; man måste hålla sig underrättad i allt; man måste visa att
man har intresse för konst och litteratur och inte är ensidig o. s. v. Allt
detta må vara riktigt, åtminstone till en del, men se du noga till, att man
därmed inte vill förleda dig till att. sälja din själ för att vinna världens
bifall. Tyvårr finns det alltfc;r många kristna, bland dem också ej så få
katoliker, som mera frukta människorna än Gud, och som jämt äro råd.da,
att de hånas och kallas fulla av fördomar, pryda, sippa, gammalmodiga,
livsfientliga, kulturfientliga m. m. Håll du fast vid ditt kristna program!

2. Vak"a över dig själv och över dem, som äro dig anförtrodda,mot all
oren stnitta. öva en konsekvent själshygien vad din egen person beträfiar
och vad dina skyddslingar angår. Du skall yeta, att det inte år en ny
moral, som behöves för att få ordning och reda i den sexuella frägan,
utan att den goda gamla kristna moralen åter måste konsekvent efterlevas.

Var medveten om att de unga i vår tid >utsättas för ett formligt bom-
bardemang av retande sexuella föreställningar frän litteratur och film,
från kamrater och nöjesliv. I den sexuella lystenhet, som allt detta fram-
kallarrr, drunknar det goda rena strävandet snart nog. >>Det rent kropps-
liga fordrar och vinner all,t f.& tidigt sitt måI. Har ligger huvudkallan
till tidens 'sexuella nöd' och icke i några 'föråldrade' moralbud.>11

Uppfostraren måste alltså sträva efter att hålla de ungas tanke- och
fantasivärld så rena som möjligt och att skydda dem för f.arligt infly-
tande. Det är helt oförsvarligt, att föräldrar själva utsätta sina barn för
sådant inflytande genom att inte bry sig om, vad de läsa eller vilka
filmer de se.

" Haerberger, sid. 42,
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I synnerhet måste de ungas privata läsning övervakas. De unga äro
ännu inte mogna i sitt omdöme. De upptaga, utan att märka det, de åskåd-
ningar som bjudas tryckta och ha sken för sig att vara riktiga. Dår{ör
behöves det ett noggrant övervakande av lektyren, i synnerhet av den,
som de unga låna frän varandra.

3. Men viktigast ä.r atruppfostra de unga själva till ett säkert ornd,önoe

, ,ocb en fast hållning. Man kan ju inte övervaka dem alltid och överallt,
och i längden måste de ju bli självständiga också i detta avseende. Det
gäller då att först och främst väcka och bilda deras samvete, så att de

inte utan åtskillnad läsa allt, som faller i deras händer, att de t. ex. inte
i blindo låna på bibliotek, som inte blott äro avsedda för ungdomar eller
som inte konsekvent tillämpa kristna principer. De unga måste i stället
lära sig att först ställa sig själva den allvarliga frägan; Fär jag läsa detta?
och att inte lättsinnigt svara på denna fräga, utan på grundval av de
riktlinjer som de lärt sig av Kyrkan och sitt eget samvete.

Man måste hj;Lpa de unga fram till inre fasthet och säkerhet, så att
längtan efter dålig litteratur inte cns trppstår hos dem eller åtminstone
inte kan fä fast rot hos dem, därför att de veta, att en sådan läsning kan
föra till synd och de inte uilja synda. De måste helt enkelt ha avsky för
allt gement. Denna fasthet är av största vikt, ty möjligheten att komma
över dålig litteratur är stor. De måste alltså vara av sig själva beslutna
att inte vilja läsa sådant, som skadar deras sjäI. Framför allt måste det
vara principiellt uteslutet för dem att befatta sig med tryckalster, som

inte säljas offentligen utan genom anonyma postförsändelser eller som
lämnas i smyg från hand till hand. De måste lära sig förstå, att de vad
film och lektyr bettäftar måste vara lika försiktiga och noggranna i sitt
val som när det gäller vänner och kamrater.

Den allmänna självdisciplin, som de unga skola lära sig, måste också
innefatta den självtukt, att de avstå från en bok eller en tidning eller
ett biobesök, om de märka att de medföra stora fresrelser för dem, må nr.r

de andra säga eller göra vad de vilja. De måste lära sig att kunna gå också
emot den allmänna opinionen, i övertygelsen om att den snabbaste vägen
att komma tillråtta med det sexuella är att, så långr det står i ens egen
makt, helt och hållet avlägsna anlednin gatna till sexuell upphetsning.

Man skall också bemöda sig att uppfostra de unga till nyttig läsning.
Vad nöjesläsningen betråfrar skall man inskärpa, att de inte skola läsa
för mycket och inte på tider som borde användas för pliktens upp-
fyllande.

Om det lyckas uppfostraren att i denna sak bibringa de unga ett sant
kristet samvete och en fast kristen hållning, är mycket vunnet för hela
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deras sedliga och religiösa liv. De åro dä nämligen tämligen immuna mot
andligt förgift och mot omoralisk smitta.

4. Yi alla mäste m.ed.uerh-a att det finns alltmera god filrn ocb god lek-
tyr för både gamla och unga. En positiv insats är också det bästa för-
svaret. Vad filmen beträffar kan den positiva insatsen ofta inte bestå i
annat än att vi själva visa en fast hållning och handla efter kristna grund-
satser, för att på så sätt genom det goda exemplets makt få så många som

möjligt över på vår sida. Om alla kristna i detta avseende voro trogna
och konsekventa, skulle nog filmproducenterna alltmera tvingas att göra

baru goda filmer. Det är en mycket god positiv insats att gå och se goda

filmer, så att producenterna få goda inkomster även av dem och inte
känna sig tvungna att producera tvetydiga saker. Vi måste också, så

långt det kan förenas med vårt katolska samvete, stödja strävanden från
annat kristet håll att sanera och hoja filmen.

Större kan vår insats vara för en god litteratur. Vi få som uppfostrare
inte glömma, att predikan i kyrkan och religionsundervisningen ensamma

inte räcka till att ge de unga den rätta uppfattningen och den rätta hå11-

ningen. Vi måste därför uppmana dem 
- 

både genom ord och vårt goda

föredöme -- att fortsätta sin religiösa utbildning genom att läsa mot-
svarande litteratur. Men deta förutsätter, att det finns sådan litteratur
att tillgå även i våra hem. Hiälp darf<;r att sprida den goda pressen och
litteraturen, läs den själv och ge den i de andras hand. Det är i längden det
enda effektiva sättet att motarbeta den dåliga pressen och litteraturen och
arc, åtminstone till en del, förhindra den stora skada, som den kan till-
foga sjålarna.

l. Gerlacb.
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SANKT BRYNOLF, BISKOP AV SKARA.

I. HANS LIV OCH FöRFATTARSKAP.

f)e tzoo-talet levde i Västergötland en mäktig storman, som hette Algot
I Brynolfsson. Han var en jordågare i stor skala 

- 
hans gods lågo ut-

spridda över hela landskapet, framför allt i den norra delen, på Skara-
slätten och vid Vänern. Hans förfäder hade i generationer verkar som
lagmän i landskapet; det var nämligen icke ovanligt, att det ansedda
lagmansämbetet under århundraden gick i arv inom samma släkt. Själv
innehade han lagmansämbetet åtminstone frän är 12701. Mot slutet av
1200-talet blevo lagmännen konungens förtroendemän och fingo plats i
hans råd. Lagman Algot Brynolfsson av Västergötland spelade sålunda
en framskjuten roll i striderna mellan Birger Jarls söner, Valdemar och
Magnus Ladulås. Vid mötet i Kungahälla 1276 insattes han av Magnus
i den skiljedomsnämnd, som skulle döma mellan honom och brodern.t

Med sin maka Margareta Persdotter ägde lagman Algot många söner,
av vilka flera kommo att intaga betydande platser inom kyrka och stat.
Till namnet känna vi följande sju: Brynolf, Peter, Folke, Karl, Bengt,
Rörik och Magnus. Ingen förskaff.ade den gamla ätten större glans och
heder än Brynolf, biskop, kyrklig lagstiftare, liturgisk skald och helgon.

Brynolfs födelseår är obekant men bör förmodligen sökas på 1240-talet.
Senare ån 1248 kan han i varje fall ej ha varit född, eftersom han vid
sitt biskopsval år 1278 hade nått den kanoniskt stadgade åldern av 30
år (se utnämningsbrevet, DiPl. suec. 650). >Den helige Brynolf, fordom
biskop av Skara, ledde sitt upphov från högettade och gudfruktiga för-
åldrar, vilka bland övriga förtjänster även sökte att till Guds ära omsorgs-
fullt fOroka Kyrkans ågodelar och återuppbyggde Ryda kyrka i Skara
stift samt riktade den med ågodelar, som de genom Guds godhet lyckats
samla,>, heter det inledningsvis i Vita Brynolpbi, den urkund, sorn inne-
håller akterna trän Brynolfs kanonisationsprocess.3 I samma urkund säges

det, att Brynolf tillbragt en del av sin barndom på gården Hästhalla i
Skallmeja socken i Skånings härad.a Det berättas även, att en sköterska

t Jfu Dipl. suec. J43. Om Algot Brynolfsson se vidare Nat. Beckm an. Algot
Brynolfsson, artikel i Suensh,t biogr. lexikon.

' lslandske Annaler iltdttl 1578 !dg. ved G. S torm 1888. S. 13i.
" Yita Brynol\bi (i tortsittningen lörkortat till: Vita), i Script. rer, suec, lll: 2,

s. 141,
' Vita, s. 767,
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sökt förgifta Brynolf och en syster till denne; systern avled, Brynolf till-
frisknade visserligen, men kom, såsom följd av förgiftningsförsöket att
under hela sitt liv lida av en magsjukdom (mask), vilken förorsakade
honom svåra lidanden men vilken han dock bar med ståndaktighet. Det
heter även, att Brynolf genom enträgna böner förmådde sina fiöråldrar
att förläta sköterskan och att han, sedan han blivit biskop, frikostigt
sörjde för hennes uppehälle.5

Brynolf bestämdes tidigt för den prästerliga banan. Faderns förmö-
genhet satte honom i stånd att bedriva ovanligt grundliga studier. Först
torde han ha gått igenom katedralskolan i Skara. Vid våra medeitida
katedralskolor undervisades i (latinsk) grammatik, retorik och logik;
efter dessa tre ämnen eller trivium kallades skolorna trivialskolor. De
synas i regel ha haft fyra klasser, varav varje klass krävde tvä är; härtill
kom en tvåårig kurs i koravdelningen eller schola choralium med övning
i liturgiens utförande i domkyrkan samt undervisning i pastoralteologi
(eleverna i trivialskolans fyra klasser kallades scholares; eleverna i kor-
avdelningen chorales). Vi få väl antaga *_ med ledning av vad vi veta
om andra prästers studiebana 

- 
att Brynolf vid c:a 7 ärs älder börjat

i Skara katedralskola. Då han vid 77 eller t 8 års ålder inhämtat de kun-
skaper, som denna kunde bjuda, vandrade han till Paris. Alla svenskar,
som ville tränga längre in i vetenskapen, reste nämligen vid denna tid till
universitetet i Paris, som under 1200- och 1300-talen derfar kan anses

som ett även svenskt universitet.c Det hade samma fyra fakulteter,
som ännu existera vid våra universitet, men av dessa hade den filo-
sofiska fakulteten eller artistfakulteten den ojämförligt största betydelsen
och räknade det största studentantalet. Den fastställda kursen inom
denna fakultet on,fattade 4 till 6 år. Man läste huvudsakligen den aristo-
teliska logiken eller filosofien, vilken utgjorde den grundval, varpä all
lärd bildning uppbyggdes. Undervisningen skedde genom föreläsningar
av magistrarna samt genom disputationer, varvid eleverna dels åhörde
magistrarnas disputationer, dels själva disputerade. Efter avslutade filo-
sofiska studier avlade man så magisterexamen, varefter man dels hade
rått att själv meddela undervisning vid artistfakulteten, dels kunde in-
skriva sig som student vid den teologiska fakulteten, vars studiekurs var
avsevärt längre och mera omfattande. De svenska prästmän, som bedrivit
studier vid främmande högskolor, ha i regel efter avlagd filosofie magister-
examen undervisat som magistrar under nägra är för att sedan av univer-
sitetet hos påven rekommenderas dll något gä11 i hemlandet. Om Brynolfs

o Vita, s. 142, lt6.
0 Angående detta avsnitt se vidare S c h ii c k: Suen.ska Parisstudier unrler medeltiden,

i Kyrkobistorisk årsskrift 1900, 7902.
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Parisstudier meddela akterna från hans kanonisationsprocess endast, att de

skulle ha omfattat hela 18 år: efter att först ha vistats i Paris 9 är, be-
rättas det, begav sig Brynolf hem till Norden och träffade i Bohus Sveriges

konung, som försåg honom med nödiga medel för att kunna fortsätta
studierna, varpå han ånyo begav sig till Paris och studerade där ytterligare
9 år.7 Även om så många studieår näppeligen få plats i hans levnadslopp,
så måste de kunskaper, han förvärvat sig vid den franska lärdomsanstal-
ten, ha varit mycket grundliga och gedigna 

- 
hans kyrkorättsliga och

liturgiska förordningar samt de av honom författade officierna visa, att
han stått på höjdpunkten av sin tids kyrkliga kultur. Fast Vita Brynolphi
intet nämner härom, få vi väl arrtaga, att han efter avlagd filosofie magis-
terexamen under en längre följd av år bedrivit studier vid den teologiska
fakulteten8, ja möjligen även någon tid varit inskriven vid den juridiska
fakulteten och där studerat kanonisk rätt.

Skarastiftets kollegium i Paris, som omtalas på t3oo-talet, år möjligen
grundat av Brynolf, sedan han blivit biskop; han har väl i så fall därtill
föranletts av sin egen vistelse i den franska huvudstaden och sina erfaren-
heter av studielivet där. Kollegiet var avsett att utgöra ett hem för de

klerker från Skarastiftet, som bedrevo studier i Paris. Det var beläget i
vicus Brunelli (nuvarande Rue S. Jean de Beauvais) och kallades >Ad
imaginem Nostre Domine> (Vid Vår Frus bild).e

I slutet av fu 1276 eller i varje fall under är 1277 återvände Brynolf
Algotsson till Sverige. Nu gick den kyrkliga befordringen raskt för ho-
nom. Konung Magnus Ladulås' bror och kansler Bengt, ärkedjäkne och
sedermera biskop av Linköping, skänker fu 1277 >sin älskade frände>>

Brynolf två gårdar i Lagmanstorp i Longs socken, Västergötland, jämte
en kvarn vid Lidan.10 Med denna donation förenades dels ett kanonikat
(medlemskap i domkapitlet) i Skara, dels dekanatet i Linköping.11 Den
9 juli följande år bestämde Brynolf, att dessa gfudar for all framtid skulle
tillhöra dekanatet i Linköping.12

Den 2J juli tzzt avled den gamle biskop Erik av Skara. Gud gav ho-
nom en god efterträdare, heter det i den av biskop Brynolf III Gedaksson
lör f att ade Skara biskopskrönika :

' Vita, s. l4l, 147, 162.
" Lektierna i Brynolfsofficiet (Skarabreviariet, 6. febr,) framkasta också denna

gissning.
o Om detta kollegium se Sch nck i Kyrkobistorisk årsskrift 1900, s. i2,70 fr.

'o DipL suec. 621.t Dekanen var en hög ämbetsman inom domkapitlet; han hade uppsikt över kapitel-
rnedlemmarna och deras kortjänst men stod själv under befäl av biskopen och ärke-
,djäknen.

" DiPl, suec. 648.
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Gudh han förde ther böther vppa
han wtkorade sielfwer en biscop tha
lagmandzens son aff westergötlandh
hans tömare war then helliandh'*
han mwnde biscop brynnolff hetha
alth vestergötlandh mwnde honwm hedher vetha

han regerade wel til tes hen do

thy mwn han nw i hymmerike bo.'n

När domkapitlet i Skara år 1278 skulle vålja ny biskop, använde det
sig av den valmetod, som i kanoniskt språkbruk kallas >via compromissi>.
Det tillgick så, att kapitlet bland sina medlemmar utsåg 3 män, kallade
kompromissarier, vilka efter noggrann övedäggning och vunnen endräkt
utsågo en biskop, varvid kapitlet på förhand förbundit sig att utan in-
vändning acceptera den på detta sätt valde. Därefter kungjorde en av
kompromissarierna resultatet av överläggningen inför de församlade kapi-
telmedlemmarna. I det brev, vari Skara domkapitel underrättar ärkebisko-
pen om anställt biskopsval och anhåller om hans bekräftelse å valet, heter
det bl. 

^., ^tt 
Peter lagman, den ene av kompromissarierna, kungjort valet

med följande ord: >I Herrens är 1278, på lördagen efter Jungfru Marie
upptagelses dag, utväljer jag, Peter lagman, kanik i Skara, i enlighet med
den samstämmiga viljan hos mina kolleger, herrarna domprosten Birger
samt Nikolaus Algotsson, vilka av domkapitlet fått i uppdrag att var^
kompromissarier, både å mina egna och deras och alla andras vägnar, vilka
hava rätt att deltaga i valet, med den makt som blivit mig och mina
ämbetsbröder Biven och med anropande av Den Helige Andes nåd, herr
Brynolf, vår medkanik och dekan i Linköping, om vilken vi, domprosten
Birger, Nikolaus Algotsson och jag Peter lagman, enat oss, till vår och
vår kyrkas biskop och herde, och detta protokollförda val offentliggör
jag nu högtidligen.u15 Brynolf Algotsson blev alltså den valde. Man har
påpekat det f<;rhållandet, att två av de tre kompromissarierna, Peter
lagman samt Nikolaus, hette Algotsson; av dessa har åtminstone Perer
bevisligen varit Brynolfs broder; och man har menat, att den mäktiga

tt tömare : handledare.
" Suenska wedcltidsdikter och rim utg. av G. E. Klemming, 1881-l 882, s.4)7.

Strofen synes vilja hävda, att Brynolf blivit vald till biskop >>per inspirationem Spiritus
Sancti>, genom den Helige Andes ingivelse, det minst brukliga sättet för medeltida
biskopsval^(det användes bl. a. då S:t Nikolaus Hermansson av Linköping och S:t Hem-
ming av Åbo valdes till biskopar). Brynolfsofficiets lektier, ro* -8jlig".r även de he
Brynolf III till författare, ha samma uppgift. Emellertid visar det brev, vari Skara
domkapitel underrättar ärkebiskopen om anställt biskopsval, att Brynolf blivit vald till
biskop >via compromissi>, på kompromissens väg, Om medeltidens biskopsval se vidare
Lundqvist: Bidrag till kätnedomen om de suensha domkafitlen urder medeltiden,
s. 160 ff.

- Dlpl. suec. 6f0.
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stormansätten alltså utövat ett avgörande inflytande på valets utgång.16

Helt kan man väl ej förneka detta (givetvis måste Algotssönerna gårna
ha sett, att släktens stolthet, den lärde och begåvade Brynolf, blev biskop),
men i varje fall står det fast, att Brynolf var en man av framstående
egenskaper och att kapitlet näppeligen kunnat göra ett bättre val 

- det
visar tillfyllest Brynolfs nästan 30-åriga, välsignelsebringande gärning
som biskop

Skara stift omfattade under medeltiden Västergötland, Dal och Värm-
land.l? I de båda sistnämnda landskapen lågo kyrkorna mera glest och
voro mestadels av trä, och där ha endast ett fätal medeltidskyrkor be-
varats till vår tid, såsom Södra Råda och Hammarö intressanta träkyrkor
i Värmland. Där funnos heller inga städer eller klosteranläggningar. Stif-
tets huvuddel var naturligtvis Västergötland. Dess bördiga slättbygd var
den äldsta kristnade delen av riket och hade många minnen från missions-
tiden -- vid Husaby fanns den källa, vari Olov Skötkonung sades ha
blivit döpt av den helige Sigfrid, och på Falköpingsslätten lågo de tre av S:t
Sigfrid vigda kyrkogärdarna, Friggeråker, östra Gerum och Agnestad med
sina 1l0O-talskyrkor. I Västergötland lågo kyrkorna tatt, tätare än i nå-
gon annan landsända och tätare än nu, då många kyrkor rivits och socknar
sammanslagits. Kyrkornas antal översteg 100. Under senmedeltiden blev
landskapet alltmera isolerat från det övriga Sverige och gick i kyrkligt
och allmänt kulturellt hänseende en avmattningsperiod till mötes; detta
gör sig gällande bl. a. inom den kyrkliga konsten 

- 
de uppländska kyr-

korna få under 1400-talet och ltO0-talets början fårgrika fresker och
praktfulla altarskåp, men i Västergötland påträffas föga av sådant. Trots
detta och trots 18O0-talets svåra vandalism (som harjat vida värre i Väst-
sverige än i östsverige) äger landskapet många av landets äldsta och min-
nesrikaste stenkyrkor 

- 
såsom Husaby, Västerplana, Forshem, Skälvum,

Våmb, Götene, Kestad, Edåsa, Gökhem, för att endast nämna nägra fä.
I Skörstorp finnes en av vära fä bevarade rundkyrkor, och i \redens
härads skogsbygd påträffas Sveriges enda bevarade scavkyrka, Hedareds
stämningsfulla lilla kapell. De båda cistercienserklostren, Varnhem och
Gudhem, det förra ett munk-, det senare ett nunnekloster, hade uppfört
ståtliga kyrkobyggnader ät sig; Varnhems med dess konungagravar finnes
ännu i behåll och är måhända den skönaste och monumentalaste kyrkan
på den svenska landsbygden. Av de västgötska städerna hade Lidköping,
Hjo och Bogesund ingen kyrklig betydelse. Lödöse hade utom sin stads-

'u Beckman, a. a. s.389.
" Om Skara stift under medeltiden se Brilioth i Suenska kyrk.ans histofia Il,

s. 723 f : t76 fr.
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kyrka ett dominikankloster och ett hospital. Falkopings kyrka, helgad
åt S:t OIov, var näst domkyrkan och klosterkyrkorna den ansenligaste i
stiftet. Skövde kyrka ägde relikerna av S:ta Helena eller Elin, landskapets

skyddshelgon. Stiftsstaden, Skara, hade utom domkyrkan tre sockenkyr-
kor, S:t Petri, S:t Laurentii och S:t Nikolai, ett dominikankloster, kallat
S:t Olov, ett franciskankloster, helgat åt S:ta Katarina, ett hospital och
ett helgeandshus. Domkyrkan, S:ta Maria, hade under 1100-talet på-
börjats i romansk stil och under 1200-talets f.örra h;lf.t uppgått i en

byggnad av engelsk unggotik. Vid tloo-talets början, på biskop Brynolfs
tid, ingick domen i ett nytt byggnadsskede och ombyggdes delvis i fransk
höggotik.18

Den kyrkliga organisationen i Skara var vid Brynolfs ämbetstillträde
relativt långt hunnen. Viå hans biskopsval år 1278 råknade domkapitlet
10 kaniker förutom Brynolf själv. Brynolf säges under sitt episkopat ha

grundat fem nya kanonikat, och han anslog till de nyutnämnda kani-
kernas underhåll dels delar av biskopsbordets inkomster och tionde, dels

gods, som tillh<;rde preposituren (domprostämbetet), dels av honom ärvda
eller inköpta gods, såsom Fjallåkra i Broddetorps socken och Höjentorp.le
F{an säges ock ha utövat en livlig byggnadsverksamhet på de olika biskops-
gärdarna, Säckestad, Läckö, Husaby, Bärgsätra (nuv. Björsäter) och
Biskopstorp (nuv. Bestorp); åtskilliga brev av honom 'åro daterade från
dessa gårdar.2o Om biskopens iver för gudstjänstlivets förkovran vittnar
hans bevarade liturgiska stadga, kallad Notule Brynolpbi.2r Den ger an-
visningar för officiets förråttande, och dess innehåIl motsvarar alltså vad
vi finna i inledningen till våra nutida breviarier. Den upplyser om de

olika festernas gradering, om vilken mässa och tidegärd som har företrä-
det, då sön- och vardagar i fastan och adventet sammanfalla med någon

Maria- eller helgonfest, den ger regler för kommemoration och förflytt-
ning av fester, för liturgien på vigilier och oktaver, den upplyser om vilka
homilier som skola läsas i matutinen och om hur många kyrkoböner
(orationer) som skola förekomma i mässan och officiet o. s. v. Brynolfs
korstadga användes i Skarastiftet hela medeltiden igenom och finnes av-
tryckt i slutet av Breviarium Scarense av är L498.

'" Om Skara domkyrka se bl. a.: Romdahl-Dahlgrenz Skara domkyrkas bygg-
naclsbistoria, 1928.

'o Vita s. 142, 149, ltt. Dipl. su.ec.763,781. Den 13 juni 1294 skänker Brynolf
sin gård Fässberg (i nuv. Mölndal) till domprosteriet, varvid biskopsbordet i gengäld
erhåller inkomster av några andra gärdar. (Dipl. suec. 1108') - En gata i närheten
har i sen tid uppkallats efter Brynolf (Lind st am, Göteborgs gatunamn, s. lli)'

^ vita s. 1t0, ltt.- Utgiven av J. Gumme tus i Synodalstatuter oclt andra kyrkorättsliga aktstycken
från den suenska medeltidskyrkan, s. 46 fr.
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Brynolf härstammade ej förgäves från en gammal lagmanssläkt. FIan
har själv gjort betydande insatser på den kyrkliga lagstift-
n i n g e n s område. Den äldsta bevarade stadgan från ett svenskt stifts-
prästmöte (diocesansynod) härrör från honom; den är utfärdad den 7
juli tZSO och är ett ytterst intressant dokument till tidens kyrkohistoria.22
Här inskärpes, i enlighet med bestämmelser pä f.järde laterankonciliet
121I, den allmänna biktskyldigheten. >Efter råd och med samtycke av
vårt kapitel bestämma vir>, heter det, >att var och en, när han kommit
till förnuftets ålder och kan synda, skall åtminstone en gång om året bikta
sina synder för sin församlingspräst, såvida han icke av denne begärt och
fått tillåtelse att bikta för en annan, särskilt framstående präst; i annat
fall må påskkommunionen förvägras honom., Vidare bestämmes det, att
>Vår Återlösares ärorika lekamen ej ffu bäras till de sjuka i mässboken
utan snyggt insvept i linne och lagd i en pyxis (ask) av silver eller elfen-
ben>. Mässtjänaren skall föregå prästen och ringa i en liten klocka; de

troende, som höra ljudet, skola ödmjukt komma och boja knä inför Her-
rens lekamen. Var och en, som innanför den stad eller by, dfu kyrkan
är belägen, av vördnad och fromhet fOljer Flerrens lekamen antingen från
kyrkan till den sjukes bostad eller från den sjukes bostad tillbaka till
kyrkan, får fem dagars avlat. Men den, som på detta sätt följer Herrens
lekamen utanför staden eller byn, får tio dagars avlat. Före ett äktenskaps
ingående skall (även detta är i överensstämmelse med fjärde lateran-
konciliets bestämmelser) lysning ske i kyrkan tre söndagar i rad, och
prästen skall vid lysningen tillkännage, att. \rar och en, som har något
hinder att anföra mot ifrågavarande äktenskaps ingående, må anmäla detta
inom den fastställda tiden. Den kyrkliga vigselns nödvändighet för gil-
tigheten av ett kristet äktenskap betonas uttryckligen. Det förbjudes, att
en präst på en och samma dag celebrerar mer än en mässa, utom på jul-
dagen.och påskdagen. Dock kan han vid samma altare låsa en mässa >de

tempore> (d. v. s. den innevarande dagens mässa) och en >pro defunctis>>
(d. v. s. en själamässa), om så behövs, eller på samma dag läsa mässan i
två olika kyrkor, om fOrhållandena så kräva det (detta sista medgivande
var nödvändigt i Västergötland, där församlingarna voro så små, att flera
kyrkor ofta måste betjänas av samma präst). Så följa försiktighetsmått
att iakttaga vid konsekrationen och kommunionen (ungefär samma regler
som gälla ännu i dag), regler för den textila skrudens tvättning samt för
förvarandet av kyrkans skatt.

Synodalstadgan från 1280 kan kompletteras med en annan, något
senare västgötsk synodalstadga, vars tillkomstår är obekant men som även

" Gummerus, a. z, sid, 57 fr.
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den härstammar ftän biskop Brynolf.23 Denna senare stadga visar delvis
ordagrann anslutning till synodalkonstitutioner, utfärdade av ärkebiskop
Odo av Paris omkring 1200. Den börjar med en bestämmelse om den he-
liga hostians förvarande: alla kyrkor skola ha en pyxis av silver eller elfen-
ben för sakramentet.'n O- skriftermålet ges här detaljerade bestämmelser.
Då prästen skall höra bikt, skall han intaga en plats i kyrkan, där han kan
ses av alla (biktstolar i vår tids mening voro alltså okända för medeltids-
kyrkan). På något undangömt ställe skall han icke höra bikt, om icke
nöden tvingar. Prästen skall bevara en ödmjuk uppsyn, ha sin blick fäs-
tad på marken och icke se på den biktande. Tåligt och milt skall han ta
emot vad som frambäres och på allt sätt uppmuntra biktbarnet till full-
ständig bekännelse samt för övrigt intet säga, som ej har avseende på det
eviga livet. För vissa svåra synder kan blott biskopen eller en högre prelat
ge avlösning 

- 
dit hör mord, mordbrand, helgerån, svåra sedlighetsbrott,

övergrepp mot andliga personer, simoni. Efter avlagd bikt skall prästen
fräga, om skriftebarnet för framtiden vill avhålla sig från dödssynd -endast under denna förutsättning skall han ålägga botgöring och ge av-
lösning. Den som vållat en annan person skada, måste lova att gottgöra
detta för att få avlösning. Den som tagit nägot. frän en annan kan icke
sona denna synd genom att ge rika gåvor till kyrkan; nej, först och
främst skall tjuvgodset återställas, om det är möjligt. Församlingsprästen
skall ständigt hos sina sockenbor inskärpa skriftermålets nödvändighet.
Vid bikten skall prästen akta sig för att fräga efcer namn på personer,
vilka deltagit i den skriftandes synd. Den präst, som yppar något av en
bikt 

- 
det må yara ay illvilja, hat eller dödsfruktan 

- 
degraderas och

inspärras i ett kloster. Så ges föreskrift för den sista smörjelsens utdelande,
och det inskärpes, att prästerna må förmana alla, både gamla och unga,
fattiga och rika, att taga detta sakrament så ofta någon dödlig sjukdom
tillstöter. Vidare inskärpes prästens ofrånkomliga plikt att vid begäran
meddela dopet, Herrens lekamen och sista smörjelsen till församlingsborna.

tt G..*merus, a. a. sid.6l fr.
'n Paragrafen börjar: >>In pulcriori parte altaris cum summa diligencia sub claue si

fieri potest sanctum corpus domini custodiatur> 
- 

Herrens heliga lekamen skall för-
varas på den vackraste delen av altaret, med all aktsamhet och om möjligt under lås.
Bestämmelsen kan synas märklig så till vida som sakramentet i det medeltida Norden
troligen aldrig förvarats på själva altaret utan i fristående sakramentshus (utom givet-
vis i de fall då sakramentet utställdes för adoration); seden att fötvara. sakramentet i ett
med altarbordet sammanbyggt tabernakel 

- 
vilket numera är allmän romersk-katolsk

praxis 
- 

nådde aldrig hit under medeltiden. Men stället i fråga är ordagrant hämtat
från den ovannämnda franska stadgan (se Gummerws: Beiträge zur Geschicbte des
Buss- und. Beichtwesens in cler sc/tweclisclsen Kirche des Mittelalters I, s. 74), och i
sydligare länder var redan vid denna tid seden att förvara sakramentet på altaret väl-
bekant (jfr Schin dler: Litttrgi, s. 37 f.). Får man tolka bestämmelsens förekomst
i den skarensiska stadgan så, att Brynolf sökt införa ett eukaristiskt bruk, som han lärt
känna under sin Frankrike-tid, något som dock icke lyckats honom?
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Sankt Brynolf, biskop au Skara

>Om ett barn icke får dopet, en man icke Guds lekamen eller sista smörjel-
sen, så är prästen, om han är utan laga förfall, skyldig att böta tre marker
till biskopen och tre till svaranden. Laga förfall aro fyrat l ) om han bli-
vit kallad till biskopen,2) om han besöker någon sjuk, 3) om han själv
är sjuk, 4) om han börjat läsa mässans canon. Men om bonden säger, att
prästen ej haft något förhinder, må denne värja sig med sex prästers ed.

Om en begär dop och en annan Guds lekamen, så skall man först döpa.
Om en begär Guds lekamen och en annan smörjelsen, så skall man förr
giva Guds lekamen än smörjelsen.>>

Ett synnerligen intressant kyrkorättsligt dokument är den s. k. Biskop
Brynolf s stadga av är 1281, utfärdad av konung Magnus Ladulås i samråd
med Brynolf och hans domkapitel.2s Här ges bestämmelser om tionde
samt fixeras kyrkans och biskopens rätt till erhållande av för vissa brott
(dråp, helgdagsbrott, lägersmål; ådomda böter. Den oerhörda vikten av
att ha noggranna bestämmelser om tionde framgår av det faktum, att
tiondet, d. v. s. tiondedelen av åkerns och ladugårdens avkastning (i vissa
fall även av förmögenheten), var den förnämsta av medeltidskyrkans
inkomster och utgjorde hela sockenorganisationens ekonomiska grund-
va1,26 För att kunna ge en föreställning om den glänsande stilistiska
formuleringen i biskop Brynolfs stadga tillåter jag mig här att citera
den.2?

Brynolf, med Guds nåd biskop av Skara, sänder alla dem som se detta brev, Guds
hälsning och faderlig välsignelse. Det skola alla veta, att om den oenighet, som före-
finnes om kyrkans rättigheter mellan lekmän och klerker i vårt biskopsdöme, har min
herre, konung Magnus, efter samråd med vårt domkapitel sålunda förordnat:

1. Korntionde och tionde av allehanda gröda som växer och av levande kreatur skall
noggrant utbetalas. Anklagas någon för att undanhålla hela tionder, vare sig biskopens,
prästens, kyrkans eller hospitalets, värje han sig med sju nämndemän. Blir han icke
friad, böte till målsägaren sexton örtugar och utbetale tiondet. Om någon anklagas
för *t undanhålla någon del av tiondet 

- vare sig biskopens, prästens, kyrkans eller
hospitalets eller prostgåvan'" eller falköpingsskäppan$, värje han sig med ed av sig själv,
sin närmaste granne och sin nämndeman. Blir han icke friad, böte till målsägaren åtta
örtugar och betale det av tiondet, som han undanhöll. Och decta samma försvar mena
vi skola gälla om allt slags tionde utom den delen, som tillhör de fattiga och som bönderna
skola behålla och giva åt elända människor. Är det så, att ingen del av hela tiondet är
utbetalad före påskafton, då böte till alla målsägarna 16 örtugar och utbetale hela
tiondet.

2. Om huvudtionde är så stadgat, att den som ärver efter fader eller moder ett helt

- Dibl. suec. 709.
'u J{r Brilioth i Saenska hyrkar.s bistoria lI, s. 637 ft.
"t översättningen följer i huvudsak Beckmans i hans

lagea, 1924, s. 106 ff.o avgift till domprosten.
'n avgift till ärkedjäknen, vilken åtminstone tidtals tillika

upplaga av Äldre Västgöta-

var kyrkoherde i Falköping.
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bo', han skall utgiva huvudtionde efter tred;'e skörden. Ärva många tillsammans ett helt
bo och vilja bo tillsammans, då sitte de i tre år och utgive sedan huvudtiondet, Vill
någon av dem fara bort före dessa tre års utgång, utbetale han, innan han utskiftas,
huvudtionde av sina penningar. Vilja de alla åtskiljas, då utbetale de före arvskiftet
huvudtionde, ung och gammal lika mycket, dock så, att mö icke erlägger huvudtionde,
förrän hon bortgiftes. Ärver någon lösegendom, utgive huvudtionde, så snart arvet ut-
faller, och icke oftare av den egendomen, såframt icke sockenkyrkan blir invigd innan
tio år förflutit. Och härmed avse vi dem, som äro jordägande, och icke landbor, vilka
icke äro skyldiga att erlågga huvudtionde vid kyrkoinvigning. Kvinna skall ej utbetala
huvudtionde, förrän hon bortgiftes, och man icke förrän han fyllt femton år. Får någon
laglig hustru, de skola utbetala huvudtionde efter tredje skörden av den egendom, som

de då hava. Ärva de efter fader eller moder, då utbetale huvudtionde, som förut är sagt.

l. Den som sårar eller dräper någon under följande sammankomster: i Skara på

skärtorsdag, vid prästmötet" eller på Vår Frus födelsedag; i Falköping vid Botolfsmässan"
eller Pankratiusmässan'"; i Skövde vid Elinsmässan; på väg till kyrkan, vare sig det är
på hemväg eller bortväg; på sockenkyrkans invigningsdag, eller i kyrkbyn, böte till
biskopen tio marker. Den som sårar eller dräper någon på kyrkogården av obetänksam-
het, böte till biskopen tre marker. Gör han det i kyrkan, böte till biskopen nio marker
och vinne aldrig rätt att vistas i landskapet förrän biskopen beder för honom, och där-
efter böte han till biskopen ytterligare 20 marker. Och samma bot och bön vilja vi se

iakttagen i följande två fall.
4. Om de män, som bryta helgdagar, är så stadgat, att den som arbetar på påsk-

dagen, Kristi himmelsfärdsdag, pingstdagen, juldagen, nyårsdagen, trettondedagen, någon
av Vår Frus eller apostlarnas dagar, midsommardagen, S:t Laurentii dag, S:t Mikaels
dag eller allhelgonadagen, böte till biskopen åtta örtugar av det mynt, som då är gång-

bart.
i. Syndar gift man med ogift kvinna, böte han till biskopen tolv öre. Syndar gift

man med annans hustru, bote till biskopen nio marker. För otukt rnellan syskon eller
syskonbarn är bot nio marker, i tredje eller fjärde led tolv öre. Den, scim syndar mot
naturen, bote till biskopen nio marker.

6. It{ed kanikernas råd och med den frihet, som kyrkan hade före oss, vilja vi fast-
ställa dessa förordningar, och fördenskull har vårt insegel och vårt kapitels insegel blivit
satta för detta brev. Givet i Herrens fu 1281,

För att ge en föreställning om bötesbeloppens storlek kan omtalas, att 2 kor ansågos

vara värda ungefär I mark. Böter på 10 marker (det straff, som ådömdes den, som

sårade eller dräpte en annan på någon av de fridlysta helgdagarna) skulle alltså innebära,
att man betalade en summa, motsvarande värdet av 20 kor. Böter för dubbeh äktenskaps-
brott (9 marker) innebar, att man betalade en summa, motsvarande värdet av 18 kor.
På I mark gick 8 ören, på I öre 3 örtugar.

Flera bestämmelser i den äldre västgötalagen, som ej voro till synnerlig
fordel för kyrkan, fick biskop Brynolf modifierade i de stadganden, som

äro samlade i den yngre västgötalagens kyrkobalk. Här finnas sålunda

* en gård samt det lösöre, som lirävdes för dess brukande.

I l- I ;"t''
I / lvnt.

'" 12 maj.
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pätagliga vinster från kyrkans synpunkt i lekmännens rätt att testamen-
tera till kyrkan samt i erkännandet av biskopens andliga domsrätt.Sa

I det politiska livet deltog biskop Brynolf flitigt. Liksom
sina medbiskopar stödde han konung Magnus Ladulås och skördade därav
god vinst för sin kyrka. Konungen skänkte sålunda är 1279 godsec Björ-
säter vid Vänern till ett nytt kanonikat i Skara.35 Jämte ärkebiskop
Jakob Israelsson och biskoparna av Strängnäs, Linköping, Växjö och Åbo
var han närvarande vid stormansmötet på Alsnö irnaj 1279, där den stora
stadgan om det världsliga frälset utfärdades och där konungen fritog alla
ärkebiskopens och biskoparnas svenner från >all kunglig rätt>, samt vid
det betydelsefulla provincialkonciliet i Tälje i oktober samma är, dår
kyrkan högtidligen tog den nykrönte konungen i sitt skydd och där
denne bl. a. stadfäste Skarastiftets bötes- och rättsväsensimmuniterer.3n
Brynolf var städse en orädd försvarare av kyrkans sak. När J6n Röde,
ärkebiskop av Nidaros, är 1282 landsförvisades av den norska regeringen,
fick han gästfrihet hos biskop Brynolf i Skara. Den norske ärkebiskopen
avled i Skara vid jultiden samma år.37 l28I göres Brynolf på ett möte i
Skara till en av konungens testamentsexekutorer.ss Den 1l september
1288 år han med kungen i Stockholm och nämnes bland dennes råd.3e
Även Brynolfs bröder stodo vid denna tid i gunst hos konung Magnus.
Peter Algotsson, som liksom Brynolf studerat i Paris, fungerade redan vid
Alsnö möte 1279 sorn konungens kansler; Rörik Algotsson bevittnar både
i Alsnö och senare konungens brev.a0

PA n70- och 1280-talen stodo Algotssönerna pä hAjden av sin makt
och lycka. IJtom kungahuset fanns det blott en enda, som kunde tävla
med dem, Det var herr Svantepolk Knutsson, son till Knut av Reval och
sonson till konung Valdemar II av Danmark samt gift med konung Erik
Erikssons svägerska och konung Sverker den yngres dotterdotter Bene-
dikta. Svantepolks och Benediktas dorter Ingrid yar av sin fader och hans
frände konungen bortlovad till en dansk storman, drotsen David Torstens-
son. Nu inträffade emellertid en romanrisk händelse, som satte folk-
fantasien i livlig rörelse och blev av ödesdigra konsekvenser för Algots-

" Vesrman: Brynolf Algotsson, artikel i Suensht biogr. lexihon, s.393.*' Dipl. suec. 6t7.
"u Difl. suec.670,690,799. Se vidare Brilioth, a. a. s.24 fr.
"' lslan,lske Ann.aler.., s. 29, ,0, 141, 796,260, 337. Aven andra handlingar vittna

om Brynolfs {örbindelser med den norska kyrkoprovinsen. Ar 1286 utfärdar han i
Lödöse ett avlatsbrev för dem, som understödja byggnadsarbetet på S:t Svituns nedbrunna
domkyrka i Stavanger (Di[I. noru., saml. 3, nr 23).* D;pl. suec. 802.

"o Dipl. saec. 975.
no Dipl. suec. 799, B7I.
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sönernas maktställning. Härom har Ericus Olai en uppgift i sin Cbronica
regni gothortcm, en uppgift, vilken synes bygga på de med händelsen

samtidiga Sigtuna-annalerna: >Samma år (12SS) i mars månad rövade

herr Folke, en son till herr Algot, västgötarnas lagman, bort fröken
Ingrid, dotter av herr Svantepolk och trolovad med herr David Torstens-
son från Danmark samt flydde med henne till Norge. Därför tillfånga-
togos i samma månad hans fader herr Algot och herr Rörik, hans broder.
Men andra bröder till honom, herr Peter kansler, Bengt och Kad, flydde till
Norge, där de blevo väl mottagna av landets konung.>> Något längre
fram fortsätter författaren: >Samma år (1289) befriades ur fången-
skapen herr Algot och hans son Rörik. Men Karl, broder till herr Rörik,
halshöggs på Lindö, varifrån han hade rövat fröken Ingrid. Rörik flydde
till Norge, där han avled.nol

Jungfrurovet gav upphov till en hel episk diktning. En i en dansk
1!00-talsuppteckning bevarad visa, som synbadigen tillkommit strax efter
händelsen och i Ingrids hemland, östergötland, ger uttryck åt Svante-
polk Knutssons syn på Folkes uppträdande; enligt denna visa kan Folke
endast med dragen kniv förmå Ingrid att. fly med honom, och hon för-
bannar skeppet, vari hon bortföres.a2 Ofantligt mycket populärare blev
den visa, som uppstod i Algotssönernas hemland, Västergötland, och som
öppet tog parti för den djärve kvinnorövaren. Den är bevarad i åtskilliga
svenska, danska och norska uppteckningar, vilka sinsemellan förete rätt
betydande avvikelser. På grundval av dessa uppteckningar har Sverker
Ek sökt återge visan i dess ursprungliga form.as Den av honom rekon-
struerade balladen har följande händelseförlopp. Den unge Folke, Algot
lagmans son, är farelskad i en skön jungfru, vilken tyvårr är trolovad
med en annan man, nämligen drotsen David Torstensson. Folke ger emel-
lertid inte upp hoppet om att vinna henne. Medan hans rival rustar till
bröllop, sadlar han själv sin gängare och rider med sina beväpnade svenner
till jungfruns bur. Där träfrar han en väktare och ber denne att fram-
föra hans hälsning till husets fruar och jungfrur. Väktaren följer upp-
maningen och omtalar för damerna, att en ungersven håller utanför
porten; >hans hästar äro apelgrå, och var den sven, han haver med sig,
de hava blankt harnesk uppå>. Han låter dem även förstå, att det är
en viss jungfru, som ungersvennen har ett särskilt ärende till, Stolts Ing-
rid, som sitter i bänken bland sina väninnor, förstår, att det är Folke
Algotsson, som kommit, och att hans besök gäller henne; hon vet, att

^ Scribt. rer. suec. II: l, s. 6S f. lf.r Sigtuna-annaterna i Script. rer. saec. IIL: l,
s.7. 

- 
Händelsen har av Heidenstam blivit behandlad iFollzangaträclet lI: Bjäl-

boaruet.n' Ek': Studier till den suenskn lolkuisans historia, s. 148 fi.n"Ek,a.*s.757fr.
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han sedan länge älskar henne. För att dölja sig för hans brickar tager
hon av sig sitt diadem och sveper sitt huvud i Jok som en gift kvinna.
Folke kommer in i salen, känner genast igen henne på <igoån och på_
minner henne om det löfte, som sedan barndo*"r, båd.r dem vid var-
andra. Efter ett kort motstånd ger sig Ingrid frivilligt:

L?;l i:i ä':,":,iä,"u*
lå i:,11,:"i:i,,: ;::'tT,'u''

Man hör ännu den käcka balradens stormande bifalr åt de båda unga,
som taga sin självklara rätt, och dess obarmhärtiga hån med den över-
listade fästmannen:

Så tog han den stolts jungfru,
lyfte henne på gångaren grå,
och så redo de till Norge hän,
så lustiga voro de b&da tvä.

Det var ock den lille smådräng,
han gav sig ingen vila,
han rider den korta sommarnatt
väl femton välske milar.

>I sitten här, herr David Torstensson,
I dricken både mjöd och vin,
Folke Älgotsson for till Norge
och förde bort fästemö din.>>

>Farom vi nu till Norge,
den liljevand att hämta,
så få vi henne aldrig mö igen,
det må vi rätt aldrig vänta.>

Flemma sitter David Torstensson

;:ir:'ffi 
" 
1,,ä"iä,'1T;,.

allt med sin rosende blomma,
Där hon ville själv vara min!

Brottet var onekligen, påpekar Natanael Beckman, mycket fragrant.
Både rövaren och den rövade tillh<;rde randets förnämsta ätrer, kvinno-
friden hade kort förut kraftigt hävdats av lagstiftningen, och sjelve den
helige fadern hade i en skrivelse påtalat de i<vinnorä, ,o- enrigt vad
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han hört berättas hade begåtts i Sverige. Vi ha hört, hur konung
Magnus Ladulås straffade rövarens fader och bröder. Ay samtida doku-
ment framglr, att lagman Algot miste sitt ämbete (han nämner sig i ett
brev av 1290 >legif.er quondam vesghotorum>>, västgötarnas forne lag-
man), att Peter Algotsson förblev i den norske konungens tjänst och att
Röriks gods blevo indragna. Ja själve biskop Brynolf fick erfara ko-
nungens onåd. Han fick den 3 december 1288 uttryckligen avlägga en

trohetsförpliktelse till Magnus och hans barn och lova att aldrig stämpla
mot dem samt på intet sätt bistå sina bröder eller andra konungens fiender

- 
om han bröte häremot, skulle han drabbas av den bannlysning, som

skulle utfärdas av ärkebiskopen av lJppsala.aa Vita Brynolphi, som an-
tyder, att konflikten mellan konungen och biskopen rört kyrkans rättig-
heter, nämner t. o. m., att Brynolf för konungens vrede var tvungen att
för någon tid dra sig tillbaka till Alvastra kloster.ab Man kan verkligen
fråga sig, på vad sätt Folkes fader och bröder gjort sig till medskyldiga
i jungfrurovet 

- 
ha de skyddat den fredlöse (genom att göra detta blev

man delaktig i dennes brott) och har deras släktkärlek sålunda drivit dem

till en handling, som lagens väktare måste ogilla? Med skäl kan betvivlas,
att konungens vrede varit föranledd av jungfrurovet såsom sådant. Man
tycker sig bakom denna tilldragelse ana större politiska sammanhang,
mera vittgående komplikationer, som man ej kan tillfyllest utforska.
Ingrid Svantepolksdotters trolovning med den danske stormannen hade

ingått som ett led i konung Magnus' planer att knyta Sverige närmare
till det i Danmark efter mordet på Erik Glipping 1286 regerande partiet.
Algotssönerna hade i stället sökt anknytning till Norge och till de efter
det danska kungamordet landsflyktiga danskarna, bl. a. marsken Stig
Andersson och greve Jakob av Halland, vilka då vistades i gränstrakterna
mellan Sverige, Norge och Danmark. Härigenom hade Algotssönernas
privata västgötska politik råkat i konflikt med det svenska kungahusets.
Bortrövandet av Ingrid lade (vilket väl också var Algotssönernas avsikt
med dådet) ett allvarligt hinder i vägen för Magnus Ladulås' danska
politik. En länge väntad kris fick härmed utlösning, och konungen hade

en förevändning att ingripa mot Algotssönerna för deras illojalitet mot
kungahuset.ao

Vita Brynolphi uppger, att det senare kom till stånd en försoning

nn Dipl. suec. 980.* vita, s. 148, 1f 6.
tu SevidareVestman: artikeln Brynolt' Algotssonisuenskt biogr.lexikon; Beck-

man: artikeln Algot Brynolfsron sammastädes; Stef f en: Den beliga Birgittas uppen-
barelser i uraal och öuersiittniag, sid. 299 fr; Tunb erg i Sueri.ges histofia till aåra
tlagar,Il, sid. 113; Brilioth i Stenska lzyrk"ans historia II, sid. 31; Ljungfors:
Biskop Brynolf Algotson, i lulbälsningar till försantlinganra i Skara stift 1942.
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Sankt Brynolf, biskop au Skara

mellan Magnus Ladulås och Brynolf Algotsson.aT Någon långvarig fiend-
skap blev det i varje fall ej mellan dem, ty konungen avled redan vid
jultiden 1290. Under förmyndarstyrelsen för den unge Birger Magnusson

finna vi biskop Brynolf i rådet. Så kommo striderna mellan konung
Birger och hans bröder hertigarna Erik och Valdemar, vilka, som vi veta,
ledde till de skakande händelserna i Håtuna och Nyköping. Under dessa

strider uppträdde biskop Brynolf några gånger på den politiska arenan.

Den 26 mars 1308 var han Birgers löftesman vid dennes fördrag med

hertigarna i örebro.as Sedan har han tydligen funnit nödvändigt att
ändra position, ty nästa år hotar han i förening med biskop Kad av Lin-
k<;ping konungen med bannlysning till foljd av att denne genom att be-
gära hjålp från Danmark brutit mot fördraget; Birger framhöll i ett
brev till påven de båda biskoparna som jäviga, emedan de handlat som

hertigarnas handgångna män.ae Den 30 mars 1316 förordnar hertig
Valdemar biskop Brynolf, biskop Karl samt biskop Israel av Västerås till
skiljedomare i tvisten mellan honom och ärkebiskop Olov Björnsson an-
gående vissa övergrepp, som hertigen tillåtit sig gentemot Uppsala dom-
kyrkas egendom.so Det synes ha varit sista gången, som den gamle biskop
Brynolf offentligt deltagit i det kyrkopolitiska livet. Den 6 februaÅ l3l7
avled han.

Biskop Brynolfs namn har gått till eftervärlden främst på grund av
hans författarskap av rimofficier, d. v. s. på vers diktade
liturgier för de kanoniska tidegudstjänsterna (av vilka de främsta voro
första vespern, matutinen med laudes, även kallad ottesång, samt andra
vespern). FIan är den förste till namnet kände och en av de främsta av
våra medeltida latinskalder. Fyra av vära skönaste officier hfuröra f.rän
honom. De äro diktade till ära för S:ta Flelena av Skövde, Västergöt-
lands skyddshelgon, S:t Eskil, den allrasaligaste Jungfru Maria samt Kristi
törnekrona.5l Alla vittna om biskopens mästerskap i rimofficiet, den form

n'Vita, s.748, 117. Ett vittne vid kanonisationsprocessen uppger, att kung Magnus
ämnat döda biskopen under pågående pontifikalmässa men att denne orädd gått emot
honom, iklädd sin biskopsskrud, varvid kungen ångrat sig och bett om föÅA:.else (Vita,
s. 164). Ännu en gång skulle biskop Brynolf få plikta för en broders förbrytelse.
Magnus Algotsson tillät sig nämligen fu 1298 att röva några gods från en norsk riddare
vid namn Ragnvald Mule. Biskop Brynolf och hans fader blevo av rätten {örklarade
skyldiga att ersätta norrmannen hans förlust (se Difl. su.ec. 1216, 12t7, 12t8, 12t9,
1268, 1276).

n" Dipl. suec. 1J77.
'" Diil. su.ec. 1.672. >>Man har ett bestämt intryck av att biskop Brynolf i detta

fall mera tjänat som ett slags dekorationsfigur och att den drivande kraften i stället
varit linköpingsbiskopen, som hela brödrastriden igenom var en av hertigarnas trognaste
anhängare.> (L j un g f o rs, a. 

^. 
sid. 27.)

' Dilrl. suec. 20t2.
ut Om ofiiciets byggnad se inledningen till Eriksofficiet, Eriksmässan ocb Eriksmirak-

Ierna i sar.rrrr,a årgång av denna tidskrift, sid. 26 fr. 
- 

| sin ursprungliga, fullständiga
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för officium, som vid denna tid var modern i det kristna Europa, och
jämte Eriksofficiet äro de att anse som de f<;rsta fullödiga proven på dikt-
arten i vårt land. Även de sekvenser, som höra till mässformulären för
Helenas och Eskils festdagar, torde härröra ftän Brynolf ; till hans even-
tuella författarskap av sekvenserna för Törnekronans festmässa skola vi
senare återkomma. Om Brynolfs betydenhet som kyrklig skald äro våra
litteratur- och kyrkohistoriker ense. >Han behärskar helt den kyrkliga
lyrikens uttrycksmedel>>, säger K. B. Vestman, ,>och förstår att handha
dem med verklig flykt. Så börjar då med honom även Sverige kunna
tolka sina kristna minnen och sina religiösa erfarenheter och tankar inom
den internationella kyrkans ram och på dess tungomål.r>

Av offtciet eller tidegärden för S:ta Helenas lestilag den 30 juli har
jag redan citerat brottstycken i uppsatsen >>Sankta Helena av Skövde>,
inf<;rd i årgång 25 av denna tidskrift, varför jag hår förbigår derta
officium.

Ofriciet ö'u-er den helige Eshil, den engelske biskopen, som blev Söder-
manlands apostel och led martyrdöden i Strängnäs (festdagar: 12/6 och
s/rc), ger uttryck åt ett hänfört jubel över att kristendomen kommic till
landet. England och Sverige må samfällt fröjdas över den store missio-
närens bragd, heter det i vesperhymnen:

Jam dies adest celebris,
nova resultant cantica,
quia fugatis tenebris

regnat fides catholica.

Gaude, parens Britannia,
de tante prolis munere,
exsulta magis, Suecia,

de novo lucis sidere.

Eskillus signis emicat,
ritus confutans gentium,
Christum auctorem predicat
et Salvatorem omnium.

En ädel htigtidsdag gått in.
Med jubel klinge hymnens ton!
Se, dimmotna och mörkret flytt!
Nu råder den katolska tron.

Gläds, England, åt din store son

och åt den bragd, han ucfört har!
Och jubla än mer, Sveriges land,
åt ljusets nya stjärna klar!

Stor är Sankt Eskils undermakt.
Avgudatron bekämpar han,
förkunnar Kristus, allas Gud
och allas milde Frälserman.

form studeras Brynolfs ofiicier bäst i Skarabreviariet av 1498, De äro avrryckte i
Klemmings samling Latinska sånger..., I: s. 103 ff; lll fi; II: s. 94 fr;133 fr.
Eskils- och Helenaofficierna blevo gällande för hela landet; Törnekronans rimofri-
cium påträfas även (i förändrat skick) i Århusbreviariet (se Analecla hlmnica Y,
s.42 fr) och Mariaofiiciet i breviarierna från Roskilde, Ärhus och Lund (se not l2),
Av Brynolfs hand äro möjligen även de för Skarabreviariet karakteristiska delarna av
Sigfridsofiiciet (Klemming, a, a, l, s. 16l-163)1 dess responsorier och antifoner
ha nämligen samma strofbyggnad och versmåtc som de fyra zndra officiernas och det
rör sig med liknande fraser och uttryckssätt. Brynolfs versteknik är tydligen efterbildad
idet år 1i2l över S:t Nikolaus Hermansson tryckta officiet, där matutinens antifoner
och responsorier ha samma versmått som motsvarande partier i Brynolfs officier.

Angående Brynolfs författarskap till officierna seVil.a, s. 142, 1f0, ltt, lt8.
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I den antifon till Magnificat (Marias lovsång, Luk. t:46-5I), som

avslutar första vesperns tidegärd (d. v. s. vespergudstjänsten på kvällen
t&e själva festdagen), åkallas S:t Eskil i följande ordalag:

Verbis, exemplis claruit,
saluti studens omnium,
tandem mortem sustinuit
migrans felix ad gaudium.

Tibi sit laus et gloria,
Corona triumphantium:
nos Eskilli prece pia

duc ad crli palatium.

Eskille, flos presulum,
pater pietatis,
clericorum speculum,
doctor veritatis,
tue replet saculum
fama sanctitatis:
junge tuum populum
civibus beatis.

Postquam hiems abiit
infidelitatis,
flos virtutis prodiit
nove dignitatis.

Clamat praco populis

missus a supernis,
ut intersint epulis
Regis sempiterni.

Fugat servus Domini
varios errores,
nulli cedens homini
novos docet mores,

Med sitt exempel och sitt ord
han omvint folket, from och vis.
Till sist martyrens död han led,
gick lycklig hem till paradis.

Dig vare pris och ära stor,
o Kriste, helgonskarans drott!
Uppå Sankt Eskils förbön giv
oss salighetens ljuva lott!

Eskil, du vår fader huld,
biskoparnas blomma,
prästers spegel, lärare
uti dygder fromme!
Ryktet om din helighet
skallar högt i tiden.
För ditt folk till helgons ort,
giv det himlafriden!

Otrons tid till ända gått;
nya ärans blomma
spirar fram, på dygder rik,
till vårt rikes fromma.

Härold, sänd från himmelen,
för vårt folk förkunnar,
att ett evigt gästabud

himlens drott oss unnar.

Herrens trogne tjänare
undflyr syndasnaran.
Nya seder lär han ut,
viker ej för fa,r*n,

Matutinen, den nattliga delen av ofiiciet, inledes med en hymn, vari
helgonets fromhet och ödmjukhet, modiga förkunnelse, dödsförakt och
strålande underverk förhärligas. Tre Davidspsalmer sjungas, ätfAljda av

var sin antifon:

Dfuefter följa tre lektier eller läsestycken, vilka utgöras av partier av
Eskilslegenden. Var lektie åtföljes av ett responsorium, en konstfullt ut-

r99



Tryggue Lu.ndän

formad sångtext. De båda första responsorierna i Eskilsofficiets matutin
ha följande lydelse:

V,V.

Olim spinas germinans,

terra vasticatis
fit jam rosas generans

ortus voluptatis,
Venit dies terminans
noctem vanitatis,
dum luxit Suecia
lux divine pietatis.

Gaude, felix Suecia

laudans Salvatorem,
quia de Britannia
tibi dat pastorem,
qui, vas plenum gratia
Christi dans odorem,

erranti tibi sit
divinum dux in amorem,

öde bygd, som förr blott ägt
nakna törnesnåren,

strålar nu i blomsters prakt
som en park om våren.
Se, den nya dagen gryr;
syndens natt försvinner.
Den gudomliga fromhetens ljus
för Sverige upprinner.

Sälla Sverige, fröida dig!
Pris ske alla tider
Frälsar'n, som från England sänt
herden din omsider,
detta nådens käril, som

Kristi vällukt sänder.

Han den irrande för
till den himmelska kärlekens länder.

V,V.

Liksom i Helenaofficiet liknas alltså kristendomen här vid en vär, som
brutit in över det nordiska vinterlandet, en ny plantering, som ersatt
törnesnåren.

Så fortskrider matutinen med ytterligare sex psalmer, var och en med

sin antifon, samt sex läsningar, alla ätföljda av ett responsorium av samma

typ som de ovanstående. I läsningarna förtäljes hela Eskils historia, på

sedvanligt vis utsmyckad med hänvisningar till den Heliga Skrift och
stilistiska lån från andra legender. Laudes, morgongudstjänsten, inne-
häller fyra psalmer och ett canticum, omramade av var sin antifon, samt

en hymn, som prisar Eskils missionsverk:

Ad laudem sancti presulis
et venerandi martyris
totis psallamus viribus,
hunc invocantes precibus.

Eskillus presul inciitus
diebus atque noctibus
flexis oravit genibus

pro perfidis gentilibus.

Instruxit Sudermanniam
ut sperneret per{idiam,
et per Christi clementiam

baptismi dedit gratiam.

2A0

Vår helge biskop och martyr
av alla krafter prisa vi
och bedja fromt, att med sin hjälp
han städse måtte stå oss bi.

Båd'dag och natt på böjda knän
i böner biskop Eskil Iåg.

Han bad för Nordens hednafolk.
För deras frälsning brann hans håg.

Att överge avgudatron
han Södermanlands söner lärt,
och genom Kristi mildhet han

dem dopets ljuva nåd beskärt.



Sank"t Brynolf , biskop au Skara

Benedictus, Sakarias' lovsång (Luk. t: 68-79), omramas liksom
perns Magnificat av en särskild antifon:

Dum przdicaret filium
Marie unigenitum,
conversa est ad Dominum
magna turba gentilium.

O prasul mitissime,
patrie lucerna,

lux errantis anime,
devios guberna.

Ductor gregis optime,
nos duc ad superna,

ubi pascet intime
gregem lux aterna.

Yale, pater p*tir,
fidei zelator,
ritus idolatria
felix triumphator,
nobilis ecclesia
doctor et fundator,
tue sis familie
dulcis consolator.

Han från Marias ende Son

med bud till hednalandet drog.

Omvänt av hans förkunnelse
allt folket kristen lära tog.

Milde biskop, du som är
fosterlandets fackla
och den vilsna själens ljus,
led oss, när vi vackla!
Gode herde, led din hjord
vid din hand till höjden,

där i evigt ljus den får
nluta himlafröiden!

Nu farväI, du landets far,
du, som stred med ära

för Guds tro och seger vann
över hednisk lära!
Som vår kyrkas grundare
dig vi glada prisa.

Må du städse din familj
ljuvlig tröst bevisa!

Hela ofiiciet mynnar ut i den antifon, som åtfölier Magnificat i andra
vespern (d. v. s. vespern på festdagens kväll):

Eskilsofficiet har, som redan antytts, flera tankegångar och stilistiska
drag gemensamma med Helenaofficiet av samme skald; särskilt påminna
de båda sistnämnda sångtexterna i Eskilsofficiet i hOg grad om motsva-
rande texter i Helenaofficiet.

De brottstycken ur Eskilsofficiet, som vi här citerat, ge en god före-
ställning om hur biskop Brynolfs rimo{ficier äro uppbyggda och vilka
strofbyggnader och versmått som äro använda i dessa diktverk. De till
psalmerna hörande antifonerna utgöras som synes av fyrradiga, parvis
rimmade strofer med tre trokder i varje rad,. De till Magnificat och
Benedictus hörande antifonerna äro likaledes skrivna på trefotad rimmad
trokaisk vers men utgöras vanligen av ättaradiga strofer. Hymnerna ha

det traditionella utseendet: fyrradiga strofer med fyra jamber i varje rad.
Responsorierna äter äro egenartade. De bestå av sex rimmade versrader
med tre troköer i varje rad, och på dessa följer versikeln, en på föregående
verser rimmande hexameter. Detta schema f<;l.ies i alla Brynolfs officier,
med det undantaget, att antifonerna till vesperns psalmer i Helenaofficiet
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och antifonerna till vesperns psalmer och Magnificat i Mariaofficiet äro

avfattade på rimmad hexameter.

Mari,aofficiet år avsett för Jungfru Marias lördag 
- 

lördagen tu ju av
gammalt helgad åt Guds moder, och Kyrkan tillåter, att p& alla lördagar,
på vilka ingen fest av duplexrang, ingen oktav, vigilie eller högre veckodag
infaller, mässan och officiet hållas till hennes ära.52 I responsorierna i
detta officium firar Brynolfs melodiösa verskonst verkliga triumfer. FIör
exempelvis detta responsorium i andra nokturnen:

Pulchra es ut Cynthia,
ut Venus scintillans,
dulcis in memoriam
favus mel destillans.
Fiat tua gratia
firma mens vacillans,

V. ne trahat in vitia
nos hostis fraude cavillans.

Du som månen fager är
och som kvällens stjärna.
Nådens honung droppar du,
ljuva ros, så gärna.

Varje svag och ängslig själ
med din nåd bevara,

V. att den ej falla må

i den svekfulle fiendens snara!

Av Mariaofficiets lelztier utgöras de tre sista av en homilia av Gregorius;
de sex första lyda däremot i översättning:

1. Den vördnadsvärda Guds moder Marias heliga åminnelse firar den katolska kyrkan
samstämmigt med fromma lovsånger, ty den behöver ständigt hennes välsignade hjälp.
Den vötdnad, som vi {rambära åc modern, må vi ock visa honom, som gjorde henne
sådan, att hon kunde vara både jungfru och moder. N{å vi därför av hela vår håg,
med hela vlrt hjitta fullfölja hennes lovprisning, så att vi måtte förnimma henne som

vår mildaste moder och hennes Son som vår blidaste Domare.
2, Det är ju gagneligt att vi på jorden med ihärdiga lovsånger fira henne, vilken

änglarna i himmelen ägna sin pliktskyldigaste tjänst. Ingen jungfru kan förliknas vid
henne; hur härlig hon är kan ej förtäljas. Henne.väntade de heliga patriarkerna, henne
förkunnade profeterna, alla, vilka rörts av den Hclige Ande, önskade få se henne.

3. Hon är konungarnas härskarinna, jungfrurnas prydnad, världarnas ljus, änglarnas
sällhet, de eländas tröst, syndarnas tillflykt, alla troendes hugsvalelse. Ty allt gott som

världen har, har den av henne. Från henne härrör vår frälsnings begynnelse. Måtte
hon alltid värdigas bistå oss, som vörda henne, och med sina heliga böner rentvå oss

från alla våra synder! Måtte hon förunna oss att församlas till henne och sjunga hennes

u" Brynolfs Mariaofficium återfinnes i Bret'iariune Scarense, avdeln, Commune sancto-
rum, fol. XV ff, under rubriken In sabbatis de domina. Efter en Uppsalacodex äro offi-
ciets poetiska partier avtryckta i Klemmings samling, del II, s. 133-138 (vesper-
antifonerna och invitatoriet äro efter Strängnäsbrevariet återgivna pL s. 744, och laudes-
antifonerna angivas felaktigt som hymn), samt efter Breviarium Roschildense, Brea.
Aarbusiense och Breu. Lundense i Analecta hlmnica,Y, s.72 fr. lfu Colliln; Suensk
bibliografi intill år 1600, del l, s. 175. lYita S. Brynolplti st,ethice (tryckt 1836) heter
det om Brynolf: >Han satte oc samman then sangen wi siunge hwar Lögerdagh aff Jom-
fru Maria, tha ej ehr annor högtidh aff nokrom Helgom.>> Felaktigt är Vestmans på-
stående, att Mariaofficiet skulle vara avsett för Marie besökelses fest (V e s t m a n, ^. ^.s, 392) . Jfr B I a n c k, Brynolphi scatensis officium >>De be ata Yirgine> i Santlaren 1926.
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Iov i himmelriket! Genom Jesus Kristus, hennes Son, Vår Herre, vilken tillkommer
ära i evighet. Amen.

4. O saliga Maria, ensam välsignad bland kvinnor, ensam fri från den allmänna för-
bannelsen och främmande för barnsbördens smärtau3, fruktsamma jungfru, kyska barna-
föderska, du som hälsats av ängeln, du som med rätta prisas salig av alla släkten på
jorden, du som funnit nåd inför Flerren!

l. O kloka jungfru, o sköna jungfru, o höga jungfru, du är sannerligen ett himmelskt
blomster, kostbarare och heligare än alla andra, du är i sanning det livets träd, som

ensamt befanns värdigt att bär^ frälsningens frukt. Maria är den, som utverkat hela

världens förlossning och allas frälsning, hon förvärvade åt oss förnyandet av den him-
melska medborgarrätten; fcir dem, som sutto i mörkrec och dödsskuggan, vann hon åter-
lösning.

6. Måtte du i din kärlek, välsignade jungfru, in{ör världen kungöra denna återlösning
genom vilken du funnit nåd inför Gud, och utverka med dina heliga förböner förlåtelse

för syndarna, bot för de lidande, kra,ft. ät de räddhågade, tröst åt de bedrövade, hjälp och

befrielse åt de nödställda! Måtte alla dina tjånare, som åkalla ditt ljuvaste namn, genom

dig, o mildhetens drottning, överströmmas med nådegåvor från Jesus Kristus, din Son,

vår Herre, som är välsignad i evighet. Amen.

Av Brynolfs officier har Törnekronans den intressantaste förhistorien.
Vår Frälsares törnekrona skall på slutet av t0O-talet ha kommit till
Konstantinopel. Den latinske kejsaren Balduin II pantsatte den år 1238

till venetianska köpmän. Ludvig IX (den helige) av Frankrike förvär-
vade den samma år genom erläggande av pantsumman och lät till dess

åra bygga kapellet Sainte Chapelle i Paris, detta gotikens mästerverk, där
byggnadskonst, skulptur och glasmålning samverkat att skapa en den
underbaraste helgedom. Törntaggar ur kronan bortskänktes under tider-
nas lopp till kyrkor och ståndspersoner. Ä.r 1274 skänkte konung Filip
III, Ludvig den heliges son, en del av törnekronan till sin vän, den norske
konungen Magnus Lagaböter. Reliken förvarades först i domkyrkan, se-

dan i apostlakyrkan i Bergen.sa Magnus Lagaböters son, konunp; Håkan
Magnusson, förärade i sin tur biskop Brynolf en tagg dårav. Den 2

sept€mber, den dag, då törntaggen år 1304 kom till Lödöse och öyerläm-
nades till biskopen, firades sedan som en hög festdag i Skarastiftet.ss Till
festdagen skrev Brynolf sitt vackra officium. De poetiska patierna ha,
som alltid hos Brynolf, en hög grad ay versifikatorisk och melodisk form-
fullendning. Beträffande de innerliga lektierna har Brilioth antagit ett
inflytande från den mystiska tradition, som på Brynolfs Paristid ännu
levde kvar inom S:t Viktors murar, och från S:t Bernhard av Clairvaux.
Som ett helhetsomdöme säger han om lektiernas passionsberättelse: >Den

o" Marias förlossning var enligt Kyrkans lära smärtfri.
"o Monu.menta bistorica Noruegie, s. XXXXV fr, 161 f .t" Jfr anraluppteckningen i början av "förnekronans lektier, vldare Vita s. 142 och

lectio 6 i Brynolfsofficiet.
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tidsbestämda utsmyckningen träder tillbaka för det bibliska innehållet, och

också en evangelisk kristen måste här igenkänna den äkta korsfromhe-
tens innerliga tonfall. Det torde finnas ganska få uttryck för medeltida

fromhetsliv, som äro oss så omedelbart tillgängliga som biskop Brynolfs
betraktelser över törnekronan.r> 56

Här följer nu en fullständig svensk översättning av det märkliga dikt-
verket (för utrymmets skull utelämnas i det följande originaltexterna).5?

TÖRNEKRONANS OFFICIUM.

FöRSTA VESPERN.

Antif on.

Nu en glad och ärorik
högtidsdag upprunnit.
Herrens törne, dyr relik,
Västergötland vunnit.

HYmrt.

Dig, ärans konung, prisa vi
med sång och helig andakts glöd

och minnas törnekronan din,
utav ditt blod så rosenröd.

Du kungars kung, du kungason

ifrån din kungatron steg ner.

Fast du var fri från syndens tagg,

man nu av törnen krönt dig ser.

O Kriste, törnekrönte kung,
dig, som vat ta'ggfri, törnet slog!

Du rensat syndens törnesnår,

då du av taggar sargad dog'

Dig vare pris, o Herre kär,
för denna krona underbar!
Till himlens boning för ditt folk,
som med ditt blod du frälsat har!

uu Brilioth i Suenska kyrkans bistoria II, s. 171.
"" Efter Skarabreviariet är'det latinska originalet avtryckt av S c h idck i Samlarer

1918, s.3l fi. oficiets poetiska partier ingå dissutom i Klemmings samling Latinska
sångir... II, s. 94 fr. -Analecta lslmnica (V, s. 42 fi;- har åter-givit den något för-
änd"rade r"rrioo "t 

ofiiciet, som ingår i Århusbreviariet; här äro första vesperns psalm-

antifoner och andra vesperns antifon till Magnificat hämtade från ett annat Törnekrone-
officium. - Matutineni antifoner ut.göra ramvefser till följande Davidspsalmerz l, 2, 3,

4, 19, 20, 7 t, 9r, 98.
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1. Triumfkrucifixet från Skeby kyrka, skuret i lövträ och målat.

13OO-talets senare hälft. Nu i Västergötlands museum, Skara.

Foto: S. .f/elin 1927.



2. Medeltida triumfkrucifix i Västerplana kyrka.

Foto: A. Lindhe, Lidköp:ing.



Sankt Brynolf, biskop au Skara

Antilon till Magnificat.

Kyrkans prydnad, folkens fröjd,
tagg, som frälsning bringar!
Du vårt rikes skatt, till dig
allt vårt hopp sig svingar.
Åt din ära fröjdas vi.
Du vår nöd betvingar.

KolleHbar..

Födäna, vi bedja dig, allsmäktige Gud, att vi, som till minne av Vår Herres Jesu
Kristi lidande vörda hans törnekrona på jorden, måtte förtjäna att av honom krönas med
heder och ära i himmelen, han, som med dig lever och regerar. . .

MATUTINEN,

Inaitatorium.

Må vi prisa vår klenod,
Kristi törnekrona,
samt det rosenröda blod,
som vår synd kan sona.

FöRSTA NOKTURNEN.

Antifoner.

Nu en glad och ärorik
högtidsdag upprunnit.
Herrens törne, dyr relik,
Västergötland vunnit.

Evighetens blomma bär
törnetagg så mången.
Livet liv åt den beskär,
som av dod holls fången.

Utur dödens tunga band
Frälsarn oss förlossar,
Slagen själv av dödens hand
dödens makt han krossar.

Läsning 1.

Till Frälsarens, vår Herres Jesu Kristi lov och ära. Denna dag bör med rätta
anbefallas åt vår hågkomst och firas med fröjd och högtidlighet. En tagg av den krona,
som vår Herre Jesus Kristus under sin pina bar på huvudet och helgade med sitt blod,
överlämnades den 2 september 1304 i Lödöse av den lysande fursten herr Håkan,
Norges konung, till biskopen i Skara och fördes sedan till Vår Frus kyrka i Skara.
Där mottogs den med gladje och from tacksägelse av klerker och lekmän i staden och
stiftet och anförtroddes med vördnad åt sorgfälligt bevarande. På denna dag, då

I4-+SSlt Credo. z6:e årg. De€mber 1945 20t
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vår Återlösare skänkt Västergötland en så dyrbar gåva, kostbarare än silver och guld,

är der tillbödigt att inför våra själars ögon framställa hans lidande och med helig

lovprisning upphöja hans heliga törnekrona, så att vi en gång måtte bli delaktiga av

den himmelska kronan.

Responsoriutn.

Hell, du frälsning för vårt land,
läkedom för brotten,
dyra törne ur den krans,

vilken bars av Drotten!
Skydda oss mot ondskans makt,
som vill oss förgöra!

V. Oss, dina dyrkare, lär att ett taggfritt leverne föra!

Läsning 2.

Betrakten, mina älskade, med uppmärksamt sinne, hur mycket vår Herre Jesus Kristus

värdigats ödmjuka sig för vår frälsning, då han ville återföra oss förtappade människor

till himmelrikets härlighet. Ty han steg ned från sin äras konungatron till den ödmjuka
jungfrun, som var förseglad av löftet om ständig jungfrulighet. O siälvutgivelse, värd
att älskas och beundras! Gud ville uppenbara sig som alla tjänares medtjänare; det

syntes honom va;'a föt litet att vara vår fader, utan han värdigades också vata vir
broder. Och då han foddes, fanns ingen vagga till hands att mottaga det späda barnet

utan han lades i en tarvlig krubba, insvept i trasor, en krubba, som hans moder lånat

av djuren. Ej vilar han i gemakens vekliga prakt, ej påträffas han bland vällevnadens

folk.

Resfonsorium.

Blomma går ur blomma fram.
Gud är mänska vorden.

Genom denna blommas kraft
blomstrar åter jorden,

För vår synd törntaggarna
biommans kalk omarma.

V. Himmelens ädlaste ros över oss sig värdes förbarma.

Läsning 3.

När han tillryggalagt barnaåren och uppnått mogen ålder, lade han handen till verket

och stod upp am frälsa sitt folk. Han kom till de förlorade fären av Israels hus och

bebådade Guds rike. Han visade gudomlighetens kraft för alla betungade, skänkande

dem allt för intet. Men de voto otecksamma mot hans oegennyttiga välgärningar; med

sina läppars orena saliv befläckade de hans iträvitdr ansikte, detta ansikte, i vilket
änglarna hava sin glädje och som fyller hela himmelen med fröjd, och de kindpustade

honom, som vore han en föraktlig slav. Men vi förtappade människor äro orsaken till
hela hans bedrövelse 

- 
ui hava förtärt sura druvor, och hans tänder ha blivit ömma

darav.

58 
Jer. 1l:29.
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Sankt Brynolf, biskop au Skara

Responsoriutn,

Se hur tagg till tagg blir satt!
Se hur kransen koras!
Se hur paradisets ros

utav törnen såras!

Bödlarna med hugg och slag

Frälsaren försmäda.
V. Men då på korset han dött, kan mänskan i himlen inträda,

ANDRA NOKTURNEN.

Antifoner.

Saligt törnestynget är,
som vår synd fördriver
och som åt Guds folk beskär
lön, som evigt bliver.

Se, till strids vår konung går.
Kors och törnen bär han.
Fienden han nederslår.
Flans är evigt äran.

Kdstus, taggen ur din krans
du oss skänkt till gåva.

Giv, att vi i himlens glans

dig må evigt lova!

Låsning 4.

De klädde honom i en purpurfärgad mantel och gåvo honom en scharlakansröd
Iivklädnad, de flätade en krona av törnen och satte på hans huvud, och ropande
>>konung>> korsfäste de honom. så skriver evangelisten Johannes: >och Jesus kom ut,
klädd i törnekronan och den purpurfärgade manteln>>; liksom en kämpe upprräder alltså
martyren i vapen och röda kläder. Låtom oss nu följa honom, när han går ut ur
staden, låtom oss bära hans smälek och anse hans elände för vårt. Men på det ott
något hos oss måtte kunna jämföras med törnena på hans h.iässa, så bedja vi, att det,
måtte förunnas oss botfärdighetens hälsosamma förkrosselse, medlidandet med andras
nöd och en sporre till iver för det som är rättfärdigt, så att vi må omvända oss till
honom i vårt trångmåI, då vi mottaga detta trefaldiga törnestyng.

Resfonsorium.

Då vår Herre ifrån synd
världen ren har tvagit,
detta törne, dränkt i blod,
han till krona tagit.
FIan som segrare stått fram,
då hans blod förrunnit.

V. Döende, törnebekrönt, han dödens makt övervunnit.
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Läsning 1.

Mina älskadc, given akt på hur den törnekrönte skrider fram som en konung.
Men hans krona sårar hans hjässa med tusentals hål. Ty denna törnekrona säges ha
varit av havets säv, och säven är icke mindre vass och genomträngande än törnet.
Den helige Bernhard skriver: >>Hans gudomliga huvud genomborrades ända till hjärnan
av de många, tättsittande taggarna,>> Han klädes i kunglig purpur men föraktas i
denna. Sargad av gisselslag hänger han mellan rövare, med järnspikar fastnaglad vid
korset. Och då han efter sin död såras av spjutet, utgjuter han våldsamma blodström-
mar ur såren. Sen, hur denna dyrbara gestalt har blivit vanställd för människobarnens
skull!

Responsoriu.m.

Baggen, som med sina horn
fast bland snåren hängde,
förebildar Jesus Krist,
den av törnen flängde.uo

Kristus själv, ett törnprytt lamm,
offerdöden lidit.

V. Onda människors händer hans heliga krona ha vridit.

Läsning 6,

Se ned, o Fader, från din helgedom och betrakta detta offer, som Herren Jesus
Kristus frambär åt dig för sina bröders synder, och låt det lända till försoning för
våra otaliga synder. Varje tunga är skyldig dig tacksägelse, o Flerre, du som för vår
skull utgivit din enfödde Son. Och du, Herre Jesu Kriste, vad har du ytterligare bort
göra för vår frälsning och icke gjort? Från hjässan till fotabjället har du för vår
frälsning sänkt dig i lidandets flod.

Responsoriatn.

Med sin orena saliv

onda män betäcka
Frälsarns anlet, helgons fröjd,
och dess skönhet fläcka.
Ärans höge upphovsman
avgrundsfursten krossar.

V. Bärande törnet, de nödställdas hopp, han världen förlossar.

TREDJE NOKTURNEN.

Antif oner.

Ondskans släkte stolt belog
och med hån belönte
änglars drott, som mandom tog,
Krist, den törnekrönte.

"' Gen. 22: 13.
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Sank"t Brynolf , biskop aa Skara

Kristi hjässa, blodbestänkt,
vassa taggar skära.
Kristi kval, som bot oss skänkt,
vi med sånger ära.

Törne, prisvärt, ärofullt,
frälsning du förkunnat.
Dina styng åt mänskan hult
evigt liv förunnat.

Läsning 7,

Med hela vårt hjärta och hela vår själ böra vi älska dig och dina fotspår böra vi
följa, du som värdigats dö för oss. Vi böja oss för din pinas ärorika redskap, med
vilka du verkat vår frälsning: vi tillbedja ditt segerrika kors, vi förhärliga ödmjukt
din törnekrona, spikarna, som drypa av ditt blod, spjutet, som stuckits i din heliga sida,

dina sår, ditt blod, din segerdöd och din ärofulla uppståndelse. Ty vi inandas livets
vällukt i allt detta.

Responsorium.

Törnekransens skarpa tagg
fårens herde sargar,
Men med törnet herden har
rivit mörkrets \^rga,r.
Åt sin räddning hjorden gläds,

tack åt Frälsarn bringar,
V. som, då han gjuter sitt blod, dess hätske ovän betvingar.

Läsning 8.

Återuppväck oss ur dödssyndens dvala med denna livgivande vällukt och bevara
oss för djävulens ränker; genomborra våra händer och fötter och iklad oss hela ditt
lidandes gestalt. Och uppväck oss efter mödans dag till den eviga sabbatens morgon,
så att vi må få skåda din lekamen i dess härlighet och uppfyllas av glädje inför dirr
ansikte.

Responsorium,

Mänskors Frälsare försmått
gyllne kungaglansen.
Flerrars Flerre segrat har,
prydd med törnekransen.
Världens Skapare ett rör
till sin spira tagit.

V. Himlarnas höge regent så dödsrikets välde har slagit.

Lösning 9.

Men prisom nu vår Frälsare och lovom hans namn, ty det är heligt och fullt av
Ijuvlighet. O Jesu, de förlorades återlösare och de återlöstas frälsare, den högste Gudens
härlige Son, dig och Fadern och den Helige Ande vare lov och ära och tacksägelse
i evighet. Amen.
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ResPonsorium.

Doftrik blomma spirar ut
ifrån himlagården.
Ren och skär den når vår värld.
Jordens blom försmår den.
Kärleksfull på korsets trä
den sig pinas låter.

Sedan den frivilligt lidit, till himmelen vänder den åter.

LAUDES,

Antifoner.

Krist, en taggfri blomma, här
burit törnets börda.

Du, som syndens taggar bär,
detta törne vörda!

Törnestyngets pina vild
kyrkans huvud späker,
men dess lemmar likt en mild
smörjelse den läker,

Dotter Sion, se med kval
huru törnet rivit
denna ros, vars vällukt sval
liv åt allt har givit!

Kransen, smidd av spe och spott,
Kungars Kung får bära.

Men för oss den låter opp
dörrn till himlens ära.

Vi för kranscns dygders skull
Frälsarn må lovsjunga,

som för oss så kärleksfull
döden led, den tunga.

Hynn.

O läggen lov till lov i dag

och klappen händerna med fröjd!
Nu sjunge folken kronans pris,

nu juble paradisets höjd!

Man änglars kung till finga tog.
Med törnets krans man honom krönt.
Dödsrikets makt han krossade,

när törnestyngets ve han rönt,
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Sankt Brynolf, biskoP au Skara

Det ärofulla törnet gör

var själ från jordens törncn fri.
Då törnet sårar Herren Krist,
då segra genom törnet vi.

Antifon till Benedictus,

Låt den hånets krans, du bar,

Jesu mild, förläna
ärans krona åt envar,

som vill kronan tjäna.

Ur våra tryckta och handskrivna missaler äro icke mindre än två
sekvenser för Törnekronan kända, Diadema salutare och SinaSoga
preparauit. Vilken av dessa som har Brynolf till {örfattare, synes

på forskningens nuvarande ståndpunkt svårt att avgöra. Moberg har
hävdat Brynolfs författarskap för den förra, Toni Schmid för den

senare.60 Den senare sekvensen omnämner uttryckligen, liksom officiets
lektier och antifoner, själva anledningen till festen: vårt fosterland har
fått en tagg 

^v 
törnekronan; båda röra sig med samma uttryck' bilder

och vändningar som själva officiet. Dtadema salutare ar kend från såväl

svenska som utländska källor (utgivaren av Analecta hymnica menar

den dock vsra av svenskt, troligen dominikanskt ursprung) ; Synagoga
preparauit endast från Strängnäsmissalet och från ett av Toni Schmid

upptäckt gradualfragment.

Diadema salutare lyder i översättning:61

Diadem, som bragt oss frälsning,
rag emot vårt hjärtas hälsning,
ta8 emot vår jubelsång!

Må vår levnad sig förena

med vår sång och oss förläne
segerkronans lön en gång!

Törnet ängens blomma sticker.
Blommans doft oss vederkvicker
och åt allt ger liv och kraft.
Törnestynget hjässan river,
men åt lemmatna det giver
läkdom med sin balsamsaft,

* Mob erg: tiber die schtaeiliscben Sequenzen, l, s. 6f , l3r. Schmid: Smörre
liturgiska bidrug, i Nord. tidshr. för bok- och bibl.uösen 1933, s. 4l; 1935, s.229.

u'-I översättningen av de båda sekvenserna är originalets strofbildning något förenklad.
Stroferna 3, 6 och 9 i den förra sekvensen och strof 3 i den senare äro sålunda uppbyggda
av trefotade trokaiska verser. översättningen.följer delvis de i Latinslza sånger lordom
använda i saenska kyrhor, hloster ocb skolor, i urvol öfaers. af C. W. Skarstedt,
s. lJ7 fr.
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Dotter Sion, se med tårar
hur din Salomo man sårar
grymt med hånets bittra krans!
Kvalens krona tåligt bär han.
Fastän konung, ej begär han
pärlornas och guldets glans.

Kristus törnets kval förspörjer.
Våra kval den Smorde smörjer
ljuvt med blodets purpurdagg.
Kristi kval oss pånyttföder.
Se, hur livets åder blöder,
öppnad av den skarpa tagg!

Ve tyranners stolta krona!
Ärans drott bär törnekrona,
törnkrans utan blomsterprakt.
Törnet Satans välde bryter
och med Gud oss sammanknyter
genom nådens ljuva makt.

Sedan syndafallets dagar
buro alla fält och hagar
tistlar blott och törnesnår.
Signad blir ånyo jorden,
när vår Fferre, mänska vorden,
törnekrönt till döden går.

Törnekronan har omslutit
Kristi huvud och inskjutit
sina taggar djupt däri.
Våra törnen brytas åter,
ty han smärtan lindras låter,
och från synden renas vi.

O du törnestyng, du sälla!
Ur det sår, du gav, ses kvälla
nåd och krafter till allt gott.
Törne av omätligt värde!
Dina styng den saft beskärde,

varav mänskan läkdom fått,

Därför må vi högt besjunga
med andäktig själ och tunga
Flerrens krona underbar,
som oss liv och frälsning bringar,
död och helvete betvingar,
straffets verkningar förtar.

I
I
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Sankt Brynolf, biskop au Shara

Jesus, gode konung, hör oss!

Genom törnekronan för oss

du till ärans krona fram!
Må din tagg oss kraft beskära,
att vårt sinne glatt må bära
botens törntagg hälsosam!

Synagoga preparaait översätta vi däremot:

Synagogan en gång virat
kransen, varmed grymt man sirat

Jesus Kristus, ärans drott.
Frälsta ifrån törnets börda,
må vi denna törntagg vörda,
som vårt fosterland har fått.

Då han den av synder kränkta
och i ondskans dy försänkta
världen renat från dess brott,
bar han törnet på sin hjässa.

Med sitt dyra blod han dessa

törnrosbuskens taggar tvätt.

Törnet som en stridshjälm bär han,
Satan flyktar med förfäran
för Vår Herres törnekrans.
Och vi se med fröjd och häpnad

Jesus Kristus törnbeväpnad
träda fram i segerglans.

Törnfri själv, hans törne seger

för oss törnbetryckta äger,

och han seger till oss bär:
dödens törne självt borttages,
av hans törne läkdom drages,

evig hälsa det beskär. Alleluja.

Vi ha nu skildrat Brynolfs verksamhet inom det politiska, kyrkorätts-
liga och liturgiska området. Det hade kanske varit skäl att i korthet
erinra om den medeltida svenske biskopens krävande och omfattande
arbetsuppgift: dit h<;rde bl. a. regelbundet samankallande alr sdftets
prästmän cill prästmöcec eller diocesansynoden, ordinerande och tillsät-
tande av församlingsprästerna, trägna visitationsresor i der vidsträckta
stiftet med konsekrering av nybyggda kyrkor, konfirmering av barnen
och utövande av kontroll över prästernas kristendomsundervisning, till
sist utövandet av den omfattande kyrkliga rättskipningen 

- 
allt upp-

gifter, som en kraftfull och nitisk stiftschef som Brynolf måste ha ägnat
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det största intresse. Allt detta måste vi har forbigå. Men vi fråga oss

nu: finns det någon möjlighet att komma även Brynolfs personlighet in
på livet, att lära känna mannen bakom verket? Givetvis har han stått
på h<;jden av sin tids bildning och lärdom. Hans officier vittna om verklig
skaldebegåvning och religiöst djup. Hans förordningar för Skarastiftet
betyga hans juridiska skarpsinne, hans blick f<;r realiteter, hans nitälskan
för Kyrkans intressen och för det andliga livets förkovran, hans omsorg
för liturgi och själavård. Vittnesmål i Brynolfs kanonisationsprocess be-
råtta om hans personliga fromhet och innerliga böneliv, hans vaksamma,
faderliga karlek till sina underlydande, hans ivriga fastor och späkningar

- det säges, att han iakttagit hemlig återhållsamhet vid bordet och burit en
tagelskjorta med rep närmast kroppen; som synes synnerligen schablon-
mässiga uppgifter.62 Av dessa vittnesmål få vi även höra om några under-
verk, som Brynolf enligt folktraditionen skall ha verkat redan under sin
livstid.63 Vid ett tillfalle skall vatten, som Brynolf låtit håmta från brun-
nen, ha förvandlats till vin, ett underverk, som har berättats om åtskilliga
andra helgon från skilda länder och tider, bl. a. om den berömde Lunda-
biskopen Anders Sunesson och om S:t Kjell av Viborg:ca

Gud ville i sin omätliga godhet visa, att den helige Brynolf var honom kär och
älskad, och verkade genom honom åtskilliga under redan under hans livstid. Ty då

han en gång bestämt att fasta på vatten och bröd (möjligen utöver sina kroppskrafter)
och låtit hämta vatten från den brunn, som ägdes av franciskanerbröderna i Skara, så

fann han, att den framburna drycken till smaken var det bästa vin. Då han misstänkte
en vårdslöshet w tjinaren, sände han åter ett bud till samma brunn för att ånyo hämta
vatten till honom, vilket, då det framburits till honom, hade samma smak som förut,
Tredje gången sände han ett bud, som han litade mera pä, f.& att hämta vatten, men
även detta bud framförde det allra bästa vin. Den helige Brynolf förstod då, att det
som förut hänt honom, hade skett som ett underverk på gudomlig tillskyndan, och
frambärande tillborlig tacksägelse åt Guds godhet drack han med gudsfruktan av vinet.

Brynolf skall en gång på ett underbart sätt ha återgivit synen åt en
blind yngling; vid två tillfällen skall han ha uppväckt personer, som av-
lidit i dödssyndens tillstånd, mottagit deras syndabekännelse och givit dem
avlösning, yarefter de åter, befriade från syndaskulden, insomnat i
Herren:

Det hände sig, att en tjänsteman hos den helige Brynolf, som blivit dödligt sårad

av ovänner, avlidit utan bikt och andra sakrament. Den helige Brynolf, som i sitt sinne

förnummit, att han avlidit i sina synder, trädde då fram till dödslzigret och, utsträckt

u" Vita, s. 142, 150, ll6.
u" vita, s. 142 f.
on Tol do. Leben und Vunder der Heiligen im Mittelalter (i Studien zur uer-

gleichenden Literaturgescbichte Vl), s. 310 ff. Johns sonz Skånska offerkäIlor (i
Sl<"ånska folkminnen 1927). Severin sen: Viborg Dotnkirke, s. 169.
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Sankt Brynolf, bishop au Skara

på marken även han, åkallade han ödmjukeligen med tårar och böner Guds barm-
härtighet, Lallade den döde i Kristi namn, rörde vid honom och befallde, att han skulle
resa sig upp, Den döde reste sig strax, foll odmjukt ned för den helige biskopens fötter
och bekände sina synder för honom. Sedan han gjort detta och fått avlösning av samme

helige biskop, återvände han till båren, varifrån han stigit upp, lade sig åter på sio

förra plats och anförtrodde sin ande, befriad från fördömelsen, åt Herren.
En riddare vid namn Torner Cryda, morbror till den helige Brynolf, hade på grund

av sina förbrytelser blivit bannlyst av samme biskop, På grund av denna välförtjänta
bannlysning hade han gjort många våldshandlingar och skador mot biskop Brynolfs
tjänare och till sist med beväpnad och fientlig hand angripit dem. Då de icke kunde
fly, så dödade dessa tjänare honom, awärjande våld med våld, och uppretade av orätt-
visan, som tillfogats dem, söndersleto de honom lem för lern' Då den helige Brynolf
hörde detta och önskade, att den så oförmodat bortgångnes själ måtte vara fri ftin
dödssynden, begav han sig till hans dödsläger och lät föra de hopsamlade lemmarna till
Varnhems kloster, Där gick han ensam in i kyrkan och utverkade genom sina böner av

Gud, att den döde skulle uppstå. Och denne reste sig, foll ned för biskopens fötter,
bekände sina synder för honom, och sedan bekännelsen avlagts och han fått absolutio-

nen av den helige Brynolf, lade han sig åter på båren' befriad, såsom det fromt tros,

från den evige fördömelsens fara.

Biskop Brynolf II:s vittnesmål vid kanonisationsprocessen tillägger, att
denne Torner Cryda länge trakasserat den helige Brynolfs tjänare, och att
detta kom till dennes kännedom. Han skall då ha sagt: >Våld bör av-
värjas med våld> eller något liknande. Då han en dag satt vid bordet,
kommo nägra av hans tjänare och satte sig vid måltiden. Mot Brynolfs
befallning ville de icke äta av det framdukade köttet, och då han frågade

dem varför, omtalade de, att de nyss dräpt Torner. Brynolf bjöd dem på

nytt att äta och sörjde mycket över att hans förhastade ord givit anled-
ning till en sådan olycka. Såsom botgöring bar han sedan alltid en tagel-
skjorta närmast kroppen.Gs

Tryggue Lund.ön.

* Vita, s. li6. Jfr Brynolfsofficiet, lectio 7-8. Även om den salige Sten, en dansk-
född dominikanmunk i Skara (död 1482) berättas det, att han med sina böners makt
uppväckt en uten sakrament avliden man och mottagit hans bikt, varefter denne åter
avlidit. (Abraham Bzoviwsz Annaliurn ecclesiasticoram... T. 1s, s. 210 f.)
Det besynnerliga motivet om männen, som icke ville äta kött, återkommer i en mot-
bjudande mirakelberättelse om Brynolf, Yila, s. 142r >Biskop Brynolf befallde en gång
en adelsman, som kommit med honom till middag, att äta kött, sedan han givit honom
dispens. Denne misströstade om dispensens giltighet och lydde ej befallningen. Men då
han efter måltiden red över ett fält och såg en död häst, som höll på att sönderslitas av
hundar, steg han ned från sin häst, och han, som mot befallning icke velat äta kött
tillsammans med den helige biskopen, slukade nu vansinnig med glupska bett, jämte
smutsiga hundar, köttet av detta smutsiga kadaver, Då hans tjänare sågo detta, återförde
de med stort besvär sin vansinnige herre till den helige biskopen. Denne gav honom
förlåtelse för hans forna olydnad och misstro och återställde honom till hälsan.>>
Möjligen ligger en och samma händelse bakom såväl denna berättelse som den om Torner
Crydas död; olika muntliga traditioner ha uppfattat och berättat denna händelse på
olike sätt, därav de två berättelserna med likartade motiv, Det kan förmodas, att be-
rättelserna om de två dödsuppväckelserna också ätergl pä, en enda händelse,
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Med anledning av prof. Skyds-
gaards föreläsningar i Uppsala.

De fytr gästföreläsningar, som profes-
sorn vid Köpenhamns universitet K. E. B.

Skydsgaard i mitten av oktober höll i
Uppsala på inbjudan av teologiska fakul-
teten, var något av en teologisk händelse,

inre blott dätföt att föreläsaren vid detta
tillfiille ytterligare stadgat sitt rykte som

frarnstående lutersk teolog, utan även för
själva ämnets skull: Katolicismen som teo-

logiskt problem för den evangeliska kyr-
kan av i dag. Denna fråga annonserades

- och betonades i föreläsniflgarn - vara
inte bara av vetenskapligt intresse, utan
utgöra ett livsproblem, åtminstone för
Danmarks evangeliska teologi. Ty den ka-
tolska kyrkan i Danmark sades vara under
senare år stadd på frammarsch, inte minst
inom intellektuella kretsar. över huvud
taget har, betonade föreläsaren, i den nu-
varande världssituationen förhållandet mel-
lan katolicismen och protestantismen kom-
mit i ett nytt läge. Det råder inte mera
krig dem emellan, men teologiskt sett hel-
ler inte fred. Tiden synes kräva en för'
nyad teologisk uppgörelse. Men en sådan

förutsätter, att teologerna på båda sidorna
åter försöker att tränga djupare in i det

innersta motivet för motpartens lära.
Prof. Skydsgaard försökte i sina före-

läsningar att för sina åhörare öppna åt-
minstone en port in i den katolska teolo-
giens innersta, och han lyckades därmed

utomordentligt vä1. Att han just valde

framställningen av den katolska teologiens
grundstruktur, sådan den ter sig i Thomas

av Aquinos Suntrna, bevisar redan detta
hans goda insikt i katolicismens väsen, och

föreläsningarna s;'älva vittnade om en säll-
synt inlevelse i katolicismens metafysiska

varandets-realism med sin lära om en upp-
åtstigande varandets-hierarki, om en allt
fullkomligare utformning av det andliga
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livet ifrån den naturliga kunskapen om

Gud fram trll dsio beatif ica, Gudsåskådan-

det i härlighetens ljus, samt den konse-

kvens, som denna metafysiska varandets-
realism har för den katolska läran om Gud
och människan, om Kristus, om nåden och

synden. Det var mycket av det mest
väsentliga i katolicismen, som där sades,

om än inte allt väsentligt, vilket ju också

{öreläsaren själv upprepade gånger klart
betonade.

Men den katolske teologen bland åhö-
rarna skulle gärna ha gjort anmärkningen,
att föreläsaren kanske inte klart nog såg

eller betonade, att denna ordo, som upp-
ställes av Thomas 

- 
och för övrigt av all

katolsk teologi 
- 

inte framlägges blott
som en teologisk spekulation, utan upp-
fattas otvetydigt vara det sanna uttrycket
för verkligheten. Yidare art den ät Guds
ordo, som sådan helt och hållet betingad
och beroende av Honom som första orsak
och sista måI. Där finns det alltså inte mer
av uppåtstigande linje än som FIan har
lagt in i. Just under denna varandets syn-
punkt är alltså >agape>>, Guds skänkande
och sig nedlåtande kärlek, även för kato-
licismen det absolut första, både i varan-
dets ordo och i den på denna sig grun-
dande verkandets ordning. Oberoende a'r'

Gud är människan enligt den katolska sy-
nen inte blott >en förtappad varelse>, utan
ej någon varelse alls. Men med Gud och i
beroende av Honom är den skapade varel-
sen verkligen något och han den verkligen
uträtta något, t, o. m. i den övernaturliga
ordningen. Gud är för Thomas och all
sant katolsk teologi den absoluta verklig-
heten, men inte ensam-verkligheten, han
är den allt-verkande, men ej den ensamt-
verkande; ty Han har givit och ger sin
skapelse både en sann egen-verklighet och
ett sant eget-verkande.

Prof. Skydsgaards misstänksamma kritik
mot det thomistiska systemet som system

t
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var nog inte oberättigat i allt. Den träffat
i viss utsträckning utan tvivel dem som
anser syscemec, därför art det är ))meta-
fysiskt>>, i dess helhet och till alla dess

delar som ofelbart säkert och ensamt gäl-
.lande och som alltså ej gör någon skillnad
mellan metafysisk hypotes och metafy-
siskt slutgiltigt säkrat tesultat. Kritiken
är också berättigad mot sådana som alltid
betraktar det som ett avgörande bevis för
en teoris sanning, att den går att passa in
i systemet, utan att den först noga prövats
med den kristna uppenbarelsen i Skrift och
tradition som probersten.

Men å andra sidan lever i hela den ka-
tolska teologien den fasta övertygelsen, att
den grekiska filosofien i aristotelismen 

-och platonismen 
- 

har uppnått åtmin-
stone några, mycket grundläggande och
slutgiltiga resulrar, vilka måsre på något
sätt upptagas som byggnadssrenar i varje
filosofi, som verkligen vill vara sund och
sann, och vilka därför även av den kristna
teologien obetänkligt får upptagas som be-
ståndsdelar och principer vid det teolo-
giska genomtänkandet av den kristna up-
penbarelsens innehåll, under förutsättning
naturligtvis, att vid hela det spekulativa
inträngandet den levande kontakten med
det levande Gudsordet aldrig förloras. Det
som prof. Skydsgaard så enträger krävde
av all kristen teologi, atr den nämligen
alltid måste hålla en portgång öppen *
och regelbunder begegna den 

- 
mellan

studierummet och kyrkans kor, är ju inte
minst fordran och verklighet just hos den
katolska teologien, i synnerhet hos dennas
bästa representanter, som säger sig haft
huvudsakligen krucifixet som lärobok.

Just i detta egentliga teologiska arbete,
act sondera, avskilja och upptaga, är Tho-
mas av Aquino den store mästaren och
läu,ren, och jusr som sådan anbefalles han
uttryckligen av kyrkolagen åt alla katol-
ska teologiska fakulteter: profcssorernr
hålles strängt till att vid sin undervisning
följa >den änglalike lärarens metod, lära
och principer> (CIC t366 $ z). Men, som
t. ex. kardinal Franz Ehrle klart bevisar i

sin skrift Die Scholastik und ibre Auf gabe
in unserer Zeit, skill därmed Thomas inte
upphöjas till den ende läraren, än mindre
thomismen till det enda av Kyrkan er-
kända systemet: >>Kyrkan har givit den
helige Thomas åt alla som gemensam lä-
rare, efter vilkens föredöme de skola be-
handla de stora problemen, för att på så

sätt hjälpa sanningen och ej den ena eller
andra skoltraditionen till seger. Ty han är
på framstående sätt ett föredöme för en
sådan gemensam, osjälvisk forskning efter
sanningen. Han har icke blott visat vägen,
utan också givit oss rnedel i handen, ja, i
många frågor oryggliga fundament.>

Roande eller om man vill: rörande var
det patos, varmed prof. Skydsgaard i förbi-
gående bannlyste molinismen: >Om jag
vore hatolit, skulle jag kräva att molinis-
men förbjudes.>> Denna heliga iver ådaga-
lade, hur djup den inblick är som före-
läsaren gjon i den rena thomismen: han
har t. o. m. smittats av dess patos! Inre
att förvåna för övrigt. Ty i sättet art lösa
frågan om nåden och viljan föreligger en
viss släktskap mellan den rena rhomismen
och luteranismen, Ty också thomismen be-
mödar sig att försvera Guds verkligher
och verkande som första orsak intill de
sista konsekvenserna och att ge dem en
sådan tydning, att Flans absoluta herra-
döme framhäves så oinskränkt som möj-
ligt, dock utan atr 

- som det är fallet
hos Luther 

- 
förenkla dem till en ensam-

verklighet och ett ensamt-verL.ande. Me-
dan molinismen tar sin utgångspunkt från
de skapade varelsernas egen-verklighet och
eget-verkande och försöker att finna för
dem ett otvetydigt uttryck, dock utan atr
lösgöra dem från deras naturnödvändiga
bundenhet vid Gud. - Men man förstår,
vilken fasa ett sådant bemödande måste
inge en äkta luteran! 

- 
Båda dessa lös-

ningsförsök stennar helt inom ramen av
den metafysiska varandets-hierarkien, blotr
att det thomistiska ser Guds absoluta
herradöme mera förankrat i Hans vilja och
det molinistiska mera i Hans vetande. En
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slutgiltig, fullt tillfredsställande lösning av

detta svåra problem har hittills inte givits
och en förlösande formulering, som kunde
läggas till grund för ett dogmatiskt av-
görande, har ännu inte funnits, ja, kom-
mer kanske 

- 
eller troligtvis 

- 
aldrig

att finnas. Ty har står nog även den mest
geniale teolog inför ett spörsmåI, där han

till slut inte kan göra bättre än att i
ödmjuk vördnad och stilla tystnad till-
bedja Guds oändliga ma;'estät och hans

eviga rådsluts outrannsaklighet.

Mot katolicismens metafysiska realism

ställde prof. Skydsgaard i sin sista före-
läsning den alla metafysisk-ontologiska
system genombrytande judisk-urkristna,
profetiska, eskatologiska verkligheten hos

Guds levande ord (eller hur annars formu-
leringen må ha varit), sådan den skall ha
uppfattats i synnerhet av Paulus och ånyo
ställts i klart ljus av Luther, Man kan
inte säga, att denna föreläsning var lika
klar som de andra, och det måste väl bli
så, då s.iälva ämnet som berördes: den

luterska teologiens innersta motiv just inte
kan 

- 
eller inte skall kunna? 

- 
f1g12s

>>intellektuellt>. Föreläsaren höll en sum-

marisk avräkning med de förflutna år-
hundradenas protestantiska teologi, som en-
ligt hans mening från denna specifikt
luterska eller evangeliska realism åter och
åter avfallit till nominalism, transcen-

dent idealism, moralism, psykologism, pie-

tism, ritualism o. s. v., vilka sades egent-
ligen mestadels inte ha varit och inte vara
annat än vulgära, sekulariserade, urvatt-
nade former av den katolska varandets-
realismen.

Föreläsaren antydde en del möjligheter

-- och den korta tiden tillät tyvärr blott
antydningar 

- 
för den äkta luteranismen,

att komma i andlig kontakt med våra

dagars intellektuella. Men frågan är, om
den luterska teologien, som föreger sig

företfitda Gudsordets realism, inte med
nödvändighet måste frrmstS. som en pessi-

mistisk, paradoxal tankelek, som för den

enkle, sunt tänkande lekmannen gör in-
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tryck av en andlig akrobatik för några ut-
valda själar, som likt Luther har pressat

sig fram till ett allt förkrossande synd-
medvetande, och att Gudsordets sanna

verklighet alltjämt måste gä förlorad i nå-
gon form av subjektiv, a-rationell upp-
levelse.

Oss synes, att den protestantiska, och i
synnerhet den luterska teologien inför det
nya andliga läge, som alltmera uppstår just

också genom katolicismens frammarsch,
med allt allvar måste taga upp dessa båda

grundläggande frågor:
l. Kan det över huvud taget finnas nå-

gon säkerhet för en teolog, att kunna be-
vara uppenbarelsens innehåll, dess nåd och
sanning, om han inte först tned eget ansuar

har prövat hållbarheten av den filosofi,
som han begagnar sig av som verktyg vid
sitt systematiska arbete? - och någon
filosofi begagnar han alltid! Den prote-
stantiska teologiens tragedi ligger enligt
vår mening inte minst däri, att den ifrån
Luther intill denna dag låter bestämma sig

av olika, jämt växlande filosofiska system,

utan att först med eget kristet ansvar, in-
för och innanför Una Sancta -Catholica,
undersöka, om dessa system över huvud
taget kan tjäna som verktyg f& et kris-
ten teologi, Är det kanske till äventyrs
inte blott till skenet utan i sanning och

verklighet så, att den katolska teologien,
just därför att 

- 
och i den mån som -den vandrat pbilosopbiae perenni.s, den

skolastiska filosofiens väg, har givit den

katolska tron sådana vapen i händerna, att
den mäktar segra över alla okristna och
antikristna modeläror, inte minst också av

det skälet att den alltid har visat sig svara

mot det sunda förnuftets och det objek-
tiva forskandets berättigade krav?

2. Hat den princip för skrifttolkningen,
som protestantismen ärvt efter >>mästerexe-

geten>> Luther över huvud taget någon möj-
lighet att fatta och bevara Gudsordet så-

dant det är menat av Gud själv? Är det
verkligen så, att Skriftens ord ej har någon

annan uppgift än ett göra varje enskild
kristen till en Guds profet, som utan fara
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f& *t gä' vilse får ge Ordet den innebörd,
som mest svarar mot den egna subjektiva
tanken och känslan? Måste inte denna >pro-
fetiska>, w (Jna Sancta Catholica eman-

ciperade ande alltmera förflyktigas till en

sekulariserad, d. v. s. en världens anda?

Och måste inte på det viset Gudsordet, så-

som det ord som förkunnar sanningen,

alitmera glida protestantismen ur hän-
derna för att lämna plats åt allsköns relati-
vism och agnosticism? Är vägen till en

kristen teologi verkligen den, att den inre
religiösa upplevelse, som enligt Luthers
föredöme utgör utgångspunkten för den
luterske teologien, utan hänsyn till bibel-
ordets objektiva mening (d. v. s. sådant

det har menats av författaren själv!) och
mot Ura Sancta Catbolicd (som, vad
Bibelns rätta tolkning bettifrar, ensam har
löfte om den Helige Ande!) får tolkas in
i Skriften, därför att den enskildes subjek-
tiva religiösa livsyttringar helt enkelt de-
kreteras vara den enda, egentliga Guds-
uppenbarelsen?

Vi väntar ännu i dag på ett verkligt be-

vis, som både övertygar förståndet, så

långt det rör sig om filosofiska frågor,
och klart belägges med uppenbarelsens ord,
när det rör sig om tron, att Luther inte
har misstagit sig i dessa grundläggande

frlgor.
J. G.

De tyska biskoparnas herdabrev av
den 23 eu9.1945.

De båda sista krigsåren har det varit
omöjligt för de tyska biskoparna att sam-

las till de sedvanliga överläggningarna i
Fulda. Men nu efter kriget kunde biskops-
konferensen åter äga rum. Herdabrevet
som utsändes är naturligtvis präglat av det
militära nederlagets sorgliga konsekvenser
och de svåra uppgifter, som även Kyrlcan
i det besegrade Tyskland ser sig ställd in-
för. Biskoparna skriva bl. a.:

>Vårt första ord skall vara ett tacksä-
gelsens ord till vårt prästerskap och våra

stiftsbor för den oryggliga trohet de be-

visat mot Kyrkan i svåra tider.

Vi veta, att det för många icke har
varit utan f*a att åter och åter lyssna till
virz, edrz biskopars ord, som ställde sig

mot tidens villfarelser och förbrytelser.
Med djupt intresse'och inre deltagande ha

miljoner och åter miljoner tagit del av

våra framställningar, när vi tillbakavisade
statens övergrepp i det kyrkliga livet; när
vi ralade om det oerhörda betryck, som

utövades av stet och parti på det andliga

och teligiösa livets alla områden; när vi
hojde vår rösr mot rashögfärd och folk-
hat. Vi veta nog, att det överallt fanns
angivare, för att hindra eder i att komma

fram och stiga i graderna, ifall man kunde
konstatera, att ni lyssnade till sådan för-
kunnelse,

Vi tacka även av djupaste hjärta eder,

kristna föräldrar, ltt ni modigt försvarade
den konfessionella skolan, trots alla försök
att skrämma och trots alla hotelser, om än
kampen för föräldrarnas rättigheter till
slut ej ledde till någon framgång. Vi på-

minna oss med helig stolthet om, hur i så

många trakter crucifixen, som ev hädiske
händer fjärmats ut skolrummen, årer för-
des tillbaka på sina platser. Ni alla ägde ej

någon jordisk makt, utan blott makten i
eder trosövertygelse och edert trosnit.

Också dig, kära ungdom, gäller vårt
särskilda tack. Ni ha ända till blods för-
svarat edert ideal, och eder hållning har
betytt för oss tröst och stöd i en kamp,
som mänskligt betraktat syntes utsiktsiös.

Vi tacka alla de präster och lekmän,
som i så stort antal och så oförskräckt ha
gjort sin insats för Guds lag och Kristi
Lära. Många ha i fängelserna och under
grym misshandel blivit bekännare och
många ha offrot sitt liv för sin övertygelse.

Hur värmande för vårt hjärta är icke
minnet av de många katoliker w varje
stånd och ålder, som ej fruktade att be-

skydda medborga,re w främmande stam,

att försvara dem och att bevisa emot dem

den kristna kärleken. Icke så IL ha fat
en sådan kärleksgärnings skull gått under
i koncentrationslägret, 'En övermåttan stor
lön' har tillfallit dem, men oss alla ingav
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detta den tröstande vissheten, att allt be-

tryck och all forfoljelse till trots kristen-
domen utövades i vårt folk.

Med rörelse påminna vi oss alla dem,

vilka ha delat sitt karga dagliga bröd med
någon oskyldigt dömd icke-arier, och som

dag efter dag måste räkna med att till-
sammans med sin skyddsling drabbas av ett
förfärligr öde.

Katolska folk, vi glädja oss över att du
i så stor utsträckning hållit dig fri från
den brutala maktens avgudadyrkan. Vi
glädjas över att dessa gudlösa och omänsk-
liga läror avböjdes också långt utöver våra
katolska trosbröders krets. Vi glädja oss

över detta desto mera, som i förhållandet
mellan de båda kristna konfessionerna i de

senaste åren genom Guds nådiga ledning en
glädjande ändring inträtt: motsättning-
arna mellan de i tron skilda bröderna
trädde tillbaka och det som inför domen
förenar oss i Kristus kännes djupare. Vi se

tacksamt i denna förändring en av vår
sorgliga tids trösterika företeelser.

Men ändå: Fruktansvärt är det som re-
dan före kriget skett i Tyskland och under
krigec genom Tyskland i de besatta län-
derna. Vi beklaga djupast, att många tys-
kar, även ur våra led, låtit förleda sig av
nationalsocialismens falska läror och att de
förblivit likgiltiga mor de förbrytelser som
begåtts mot mänsklig frihet och mänsklig
värdighet, Många understödde förbrytel-
serna genom sin hållning, många ha själva
blivit förbrytare. Tungr ansvar träffar
dem, som på grund av sin ställning kunde
vetat, vad som försiggick, också dem som
genom sitt inflytande hade kunnat hindra
sådana förbrytelser och icke gjort det, ja,
som möjliggjorde förbrytelserna och där-
med förklarat sig solidariska med förbry-
tarna.

Men vi veta också, att hos sådana, som

innehade underordnade platser, i synnerhet
hos ämbetsmän och lärare, tillhörigheten
till partiet ofta icke betydde ett inre in-
stämmande i regimens fruktansvärda ill-
dåd. Icke så få inträdde utan att känna
till partiets metoder och måI, icke så få
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tvingades, icke så få inträdde även i avsikt
att förhindra ont. Rättvisan kräver, att
alltid och överallt skulden prövas från fall
till fall, på det att ej oskyldiga måtte lida
med de skyldiga. Detta ha vi biskopar
ifrån början fordrat och detta skall även
vara värt krav i framtiden.

Men vi komma också att insätta alla
våra krafter för att hos folket, i synnerhet
hos ungdomen, tankarna om Guds och
människans rättigheter, om mänsklig vär-
dighet och samvetsfrihet åter skola slå

fasta rötter och för atr det inifrån för-
hindras, 

^tt A@r sådana förhållanden och
ett nytt krig uppstå.

Vi vilja bygga upp på nytt, och vi äro
tacksamma för vatje hjälp som lämnas oss

vid vår religiösa sändning. Vi hoppas, att
katolska föräldrar ätet f& möjlighet att
sända sina barn i katolska skolor. Det
finns ingen bättre garanti för det andliga
lägets tillfrisknande än en sant religiös
uppfostran, som säkerställes i den konfes-
sionella skolan . . . Vi räkna med att alla
troende efter bästa förmåga understödja
våra bemödanden att ge barnen en äkta
katolsk uppfostran.>>

Återuppbyggnaden, betonar biskoparna
vidare, måste över huvud taga sin början
med att >Gud åter tillerkännes i den en-
skildes liv såväl som i samhällets liv den
plats, som tillkommer honom såsom den
högste Herren och som givits åt andra
värden av andra rang: staten, rasen, na-
tionen. Vårt folk, jr, hela mänskligheten
har i dag åter ställts inför detta anringen-
eller, om vilket den gamle Simeon talade i
templet: 'Denne är satt till fall eller upp-
rättelse för många...' (Luk. 2z 34). Av-
görandet för oss i dag låter: Antingen med
Kristus uppåt, en bättre framtid till mötes
eller utan, ja, mot Kristus till den full-
ständiga undergången.>

Det som alltså kräves är först och
främst vördnad inför Gud och hans tio
bud, inför människan och hennes rättig-
heter och värdighet, i synnerhet inför livet
vars herre är Gud allena.

Herdabrevet betonar sedan nödvändig-

L
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heten att i det nuvarande nödläget öva den

kristna kärleken. >Vi behöva just i våra

dagar, i detta nästan oändliga elände, som

vi störtats i, denna offerglada och offer-
starka kärlek. En svår vinter ligger fram-
för oss. Det skulle ej betyda någon lätt-
nad, om vi modlöst ville lägga armarna i
kors eller av ett slags förtvivlan låta oss

rivas med av radikala strömningar, Nej,
vi vilja i tro och gudsförtröstan modigt
lägga hand vid verket, troget och oför-
röttat arbeta, i osjälvisk kärlek hjälpa
varandta och i sann förbundenhet stödja
varandra.> (Schweizerische Kirchenzei-
tung 194i: t92 fr.)

Danmarks katoliker och efterkrigs-
politiken.

Att katolikerna i Danmark äro på fram-
marsch, visade sig i samband med {olke-
tingsvalen den 30 oktober. Många av dem,
både unga och gamla, hade under besätt-
ningstiden enrollerats bland frihetskäm-
parna, och nu när kriget vunnits, ville de

- vissa om sitt kristna ansvrr - även
vara med i att vinna freden för sitt folk.
För den skull utfärdades parollen, att ge

sin röst blott åt sådana partier, som verk-
ligen vilja befrämja en sann kristen ord-
ning.

I Köpenhamn hölls katolska valmöten,
för att ge upplysning om de katolska poli-
tiska grundsatserna som vägledning för
omröstningen. >Ett katolskt politiskt pro-
gram finns inte>, påpekade en av talarna.
>Vi har vissa principer och måste kräva
garantier för att det parti, vi vill stödja,
ej kränker dessa. Men för övrigt ligger
politiken på ett rent världsligt område. I
vissa länder har man haft katolska partier,
men detta spörsmål är utan praktisk be-
tydelse här hemma.>

Men det som framför allt betonades var,
att varje röstberättigad katolik inte finge
förhålla sig passiv, utan borde göra en

aktiv insats efter bästa vetande och sam-

vete. Ty, så betonade samme talare, >ett
sant folkvälde kräver medborgarnas aktiva
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intresse för de politiska frigorna,. Det är
inte nog med att avge sin röst vid valen,
utan man måste gå in i sitt partis val-
mannaförening, för att på så sätt göra sitt
inflytande gällande redan vid nomine-
ringen av kandidaterna. Det var Tysk-
lands politiska olycka, att medborgamas
bristande politiska intresse gav nazismen
möjlighet att erövm makten. Den anti-
klerikala regeringskursen i gamla katolska
länder hade sin grund likaledes i katoli-
kernas passivitet.>

Vilket parti skall nu en katolik ansluta
sig till? >Vid valer av ett politiskt parti
får nan inte blott se på ekonomiska för-
delar; ty det för till klasspolitik. Det är
helheten man skall ha blick för. Politisk
verksamhet kräver många kunskaper på

många områden. Det kostar ansträngning,
men man blir på det viset immun för pro-
pagznda. Även de mindre partierna har
sin betydelse. De utgör den vakna kritiken
i ett demokratiskt land. För övrigt kan de
politiskt svaga genom att inverka man och
man emellan få ett verkligt inflytande,
Det gäller blott att varje katolik skafiar
sig en väl genomtänkt politisk stånd-
punkt.>>

Utöver denna mera allmänna och princi-
piella orientering fastslog andra talare den
katolska ståndpunkten beträffande enskilda
viktiga politiska spörsmåI, som t. ex. >Ka-
tolska väljare i Danmark kan gärna rösta
på partier, som önskar skilsmässa mellan
stat och kyrka,> 

- 
>Vill ett parti avskaffa

privetskolorna, kan vi inte rösta på det.
Och vi vill gärna veta, vad varje parti
säger till våra krav om ekonomiskt lika-
berättigande av privatskolorna med den
offentliga skolan, Vår ställning till parti-
erna kommer att vara till en del beroende

av svaret på dessa skolfrågor.> 
- 

>Famil-
jens ekonomiska säkerhet är vårt krav och
en måttstock, efter vilken vi kommer att
bedöma de olika partiernas insats i det
politiska arbetet.> 

- 
>Alla partier stödja

i sina program familjelivet, men vi måste
granska partiernas livsuppfattning, som

ligger till grund för programmen, deras
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syn på människan och därifrån värdera

deras sociala betydelse. Vad bostadspoliti-
ken beträffar måste vi också se på grund-
uppfattningarna, således att denna politiskt
verkligen kommer att gagne familjelivets
utveckling.>

Av särskilt kristet intresse är de grund-
satser, som Fuldmegtig Hjort uppställde
beträffande >utrensningslagarna>. Han ta-
lade om den >befrielsepsykos>, som de

första månaderna efter den 4 maj i år alla

var besatta av. >Nu är vi lyckligtvis på

vägen att besinna oss igen. Ehuru utrens-
ningslagarna har godkänts av de lagliga
myndigheterna och på så sätt blivit gä1-

lande rätt, är det inte sagt, att de fyller
rättfärdighetens krav. Och det är orätt-
fardigt, att döma människor, som 'inte
förstod, emedan de ej kunde förstå'. San-

ningen kräver att vi medger, att åren före
(och efter) 1940 var präglade av oklarhet
och att många blev ett byte för en allmän
kulrurförgiftning. Villfarelsen fick och

måste få sin chans, emedan den kristna
tron ej var aktad bland oss. - 

Vi finner
oss gärna i att man ropar efter oss 'med-
lidande'. Det var alltid en kristen dygd.
Vi känna medlidande med dem, vi rättvist
straffar, och med dem, vi straffar för hårt.
Också med de tyska flyktingarna, ja med

Tyskland självt. Därför är vår fordran:
'Stoppa processerna, som sattes i gång efter
de lagbestämmelser, som är ett resultat av

befrielsepsykosen, stoppa den utrensning,
som vi efter en kort tid alla kommer att
ångra! Som kristna bekänner vi vår med-
skuld i allt, som har skett. Uppbyggande
gärning kräver som utgångspunkt insikt
och ånger. Blott då uppnår vi freden, som

allena är rättfärdighetens verk.>> (Katolsk

Ugeblad. o/,o 194t.)

Filmspalten.

Det finns i Schweiz en liten tidskrift,
som kommer ut varje månad med titeln
Der Filmberater. Den utgives av Schwei-

zerischer katholischer Volksverein och har

till uppgift att bedöma filmer ur katolsk
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synvinkel. Denna lilla tidskrift har san-

nerligen en viktig uppgift att fylla för
den enskilde, som ju inte alltid e{ter varje
film har möjlighet att själv bedöma den

från helt objektiv och sund katolsk syn-
punkt.

För oss svenskar är det roligt att höra
så många vackra och berömmande ord om
svenska filmer sådana som >Med livet som

insats>, >Första divisionen>, >Excellensen>,
>Det brinner en eld>, >Tåg i6>, >)Hets>,

>>Ordet>>, >Himlaspelet> m. fl. Och redak-
tionen skriver i oktobernumret för i år
under rubriken >Frisk vind från Sverige>

bl. a. följande: >>Om inte alla tecken be-

draga, så tycks i Sverige en ny, sund rikt-
ning börja göra sig gällande inom film-
skapandet.>> Detta med särskild hänsyft-
ning till Rune Lindströms insatser med
>Himlaspelet> och >>Ordet>>.

Om >Ordet> heter det vidare: Filmen
är i vtje avseende utomordentlig och inte
ens från dogmatisk ståndpunkt är det
nödvändigt att göra några invändningar.

- Och mer behöver knappast sägas.

Om >Excellensen)) står där: Filmen är
äkta till känsla och karaktär. Ett verk
som vi varmt kunna rekommendera till
alla vänner av en upplysande och sund
filmkonst.

>>Hets>> får följande betyg: Filmen är
säkerligen inte någon s. k. lätt underhåll-
ning. Här följas ovanliga och främmande
tankegångar, sjukliga bö;'elser blandas med
naturliga, sunda känslor. Därur uppstår
snarare en tryckande och beklämmande
grundstämning. Men allt berättas med

takt och mogna vuxna åskådare, särskilt
då psykologiskt intresserade, komma att
med stort intresse kunna följa handlingen.
Det kommer heller inte att vålla större

svårigheter för tänkande människor att
rätta till några falska värderingar, som sär-

skilt komma till uttryck i dialogen och att
se det hela i det rätta perspektivet.

Angående filmen >Lev farligt> så räckes

här ett varnande finger för en alltför re-

servationslös glorifiering av sabotage och

sabotörer, men berömmande ord saknas
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ingalunda: Då man ser denna film kom-
mer man ofta att tänka på den amerikan-
ske regissören av konstnärligt värdefulla
kriminalfilmer, nämligen Hitchcock. Ett
vackrare beröm kunna vi inte giva denna
svenska film, genom vilken de nordiska
producenterna även i denna filmgenre
kommit att framstå som mästare.

Filmer av typen >So war mein Leben>>

med Viveca Lindfors önskas helst inte ses

i Schweiz.
Så ett par ord om några amerikanska

filmer, som redan hunnit få ett och annat
år på nacken, men som dock har setts och
väl ännu kommer att ses av så många att
det lönar sig att fälla ett yttrande om
dem.

>Casablanca>: Trots sina många utmär-
kelser kommer inte denna film att i fram-
tiden stå bland de klassiska filmerna, där-
till fattas i denna film alltfor mycket av
verklig skapande gestaltningsförmåga och
av det äkta djup, som ensamt förmår att
verkligen gripa och begeistra. Med avseende
på miljön och den tvivelaktiga moralen
hos vissa figurerande personer och den upp-
eggande stämningen så är inte denna film
lämplig att visas för ungdom.

>Hattmakarens borg>: Filmens styrka
ligger i den alltigenom utomordentligt
genomförda skådespelarprestationen och i
en skicklig regi, som dock inte kunnat för-
hindra vissa långtråkiga partier. Atmo-
sfären är näsran genomgående obehagligt
äkta, så atr filmen trots alla brister måste
anses som utomordentlig.

>Månen har gått ned>: Genom den
måttfullhet i ord och skildring som fil-
men uppvisar, så får den ett värde, som
höjer den långt ovan vanliga dussinkrigs-
filmer.

>Svart extas)): Filmen är till sin karak-
tär så ren, att man inte har någon anled-
ning att gå till doms med den, därför att
den framsräller den förförelse han utsättes
för såsom en smula alltför förförisk.

Filmandet av interiörerna från koncen-
tretionslägren i Belsen, Buchenwald och

andra har föranlett tidskriften till följande
uttalande:

Det är önskvärt, att brott, som i det
tysta förövats mot hundratusenden under
ett helt årtionde i namnet av en världs-
åskådning och en regim, brott, i vilka
hela folket på något sätt är medskyldigt,
emedan det ropade på denna regim och
stödde den, att dessa brott offentligt bliva
utropade och i bild förevisade, önskvärt
också av den anledningen, ett den siste

okunnige måtte skrämmas upp ur sin and-
liga slöhet och klart inse, vad egentligen
nationalsocialismen är till sitt innersta och
yttersta väsen,

Vad vi dock hysa betänkligheter mot, är
en gång den omständigheten, att nu berät-
telser i bild vecka efter vecka visas under
förevändning tv att vara nödvändiga,
verklighetstrogna refetet, för att uppväcka
avsky för brottet som sådant. Men dessa

bilder frammana också ätt djupt rotat,
ofruktbart hat och kunna för alla själar,
framförallt för ungdomen endast ha till
faljd ett fördärvligt och förråande infly-
tande. Den som oupphörligt betraktar
grymheter, vänjer sig också, medvetet el-
ler omedvetet, vid grymheter,

Beklagligt är också det sätt, på vilket
dessa vederstyggligheter utnyttjas såsom

stora sensationsnummer utan någon riktig
kommentar. Säkerligen kommer många,
som hållit sådana organiserade, omänskliga
ohyggligheter i sådant omfång för omöj-
liga i det tjugonde århundradet, att få
sina ögon öppnade genom en upplysande,
sann kommentar, Vi fråga oss emellertid
alla allvarligt: >>Cui bono?> Vi fråga oss,

om inte dessa filmföreställningar i längden
göra mer skada än nytta.

t{ur många av dem, som sitta i bekväma
biograffåtöljer och betrakta dessa avsky-
värda bilder av utmärglade och halvt
ihjälsvultna människor, som voro offer för
en djurisk sadism, göra sig egentligen be-
svär med att gå till botten med denna
fråga och tt rcda på de yttersta orsakerna
till en sådan mänsklighetenr 

"r.tr.". 
^,
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Föreningen räknar för närvarande om-
kring 75 medlemmar. Dess verksamhet un-
der arbetsåret 1944/4t har omfattat före-
drag, arbetssammanträden, diskussioner,
medarbetarskap i Credo.

Det vid höstens början inledda studiet
av Kyrkans ställning till samhällsfrågorna
fullfoljdes under året på tre arbetssamman-
träden under ledning av R. P. Dr. Josef
Gerlach, varvid encyklikan Quadragesimo
Anno genomgicks. Föredrag ha vidare hål-
lits av fil. kand. Torgil Magnuson i sam-
band med föreningens akademikerdag i
Uppsala om >Kyrkan och konsten> och av
arkitekt Holger Blom om >>stadsplaneringen

för nedre Norrmalm>>. Diskussioner ha
hållits om >föreningens mål och medel>
och om >demokrati 

- 
ett förvirrande

slagord>>.

Fr. o. m. aptil ts45 samlas föreningens
medlemmar vid sidan av ordinarie sam-

manträden andra onsdagen varje månad hos

dominikanerna på Linndgatan 79 för sam-
kväm utan föredrag eller förberedd diskus-
sion.

En reträtt h0lls fOr föreningens yngre
medlemmar i S:ta Ingridshemmet under
ledning av R. P. Bertrand Fens 1i-18
februari.

Ännu en del av biblioteket har depo-
nerats hos Stockholms Högskolas Fluma-

nistiska Bibliotek. Föreningen har motta-
git en del bokgåvor.

Två böcker, vilkas utgivande föreningen
förordat och medverkat till ha utkommit
under året: Johnston, Katolsk Tro och den
latinska delen av sångboken för vikariatet.
Föreningen har avgivit utlåtanden rill
H. Exc. Biskopen angående såväl den Ia-
tinska som den svenska delen av vikariatets
sångbok. 

- 
En skrivelse har avsänts till

Pax Romana den internationella samman-
slutningen av katolska akademiker i Fri-
bourg i Schweiz, med ansökan om inträde.

- 
Föreningens ekonomiska ställning har

under det gångna året förbättrats.
Den nya styrelsen, som valdes på års-

mötet den 20 november 194i utgöres av
teknolog Arne Getzmann ordf., fil. kand.
Gunnel Vallquist vice ordf., fil. kand.
Torgil Magnuson förste sekr, och fröken
Marianne Buchberger andre sekr., ekon.
stud, Valter Hartzell skattm., fröken Eli-
sabeth Collin och fil. lic. Olof von Mey-
burg suppleanter. Revisorer jur. stud. Sten
von der Ostensacken och fil. stud. Curt
Roeger med fil. stud. Allan Janzon som
suppleant. Föreningens andlige rådgivare
är R. P. Dr. Josef Gerlach.

Föreningens adress är Norra Smedjega-

tan 28, Stockholm. Postgiro 19t225.

224



LITTERATUR.
Liber Ecclesiae Y allentunensis, wt-

given av Toni Schmid (ing. i Kungl.
Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademiens skrifter), 4o, 133+
rrv sid. Vahlström & Vidstrand,
Stockholm 194J. Kt. 40:-.

Vallentuna kyrka i Uppland äger en

märkvärdig, mycket värdefull och i flera
avseenden unik bok, som på grund av sitt
kulwrhistoriska värde förvaras i Statens
historiska museum. Bokens äldsta del är
resten av ett Missale, en latinsk mässbok,
skriven omkring år 1198, >>två år efter det
tronskifte, vid vilket den norskvänlige
Knut Eriksson efterträddes av den dansk'
vänlige Sverker den yngre. Ärkebiskopen
i Uppsala hette då Olof, och Sveriges pri-
mas, ärkebiskopen i Lund, var Absalon av

Hvidesläkten.>>

Av själva den gamla mässboktexten fin-
nes blott fem blad kvar, första och andra
adventsöndagarne samt de därpå föl.iande
tre kvatemberdagarna och mässans kanon
från prefationen till och med konsekratio-
nen. För de i texten ingående sångparti-
erna är melodien utsatt med de gamla
koralnoterna. Det till missalet hörande
kalendariet är med undantag av ianuari
och februari månader bevarat. Härtill
kommer ett försättsblad med på första
sidan mycket skadad text av de böner, som
prästen privat läser före mässan, och på

andra sidan en senare tillkommen för övrigt
mycket intressant S:t Olavsmässa. Kalen-
dariet kan sägas vara Vallentunabokens
mest intressanta del både på grund av

de däri på övergången från 11- till 1200-
talet upptagna fester, varav några sedan

undanträngts, och på grund av under ti-
dens lopp tillkomna ändringar och tillägg.

Där utrymme funnits har man >>redan

under medeltiden efter dåtida bruk tillagt
varjehanda uppteckningar. I kalendern ha

nya festdagar inskrivits och dessutom döds-
notiser om ett {ätal personer. Vidare har

man infört gåvor och uppräknat kyrkans
gods i olika delar av socknen. Efter refor-
mationen övergick man till att hålla guds-

tjänst på svenska. . . Liksom på andra håll
i landet sammanförde man då i Vallentuna-
mässboken urkunder, som stodo i samband

med socknen och kyrkan . . . Av den me-

deltida mässboken försvann det mesta efter
hand 

- ovisst när. I gengäld utökades
innehållet med urkunder.>>

>Mer än ett halvt årtusende svensk

lokalhistoria har lämnat spår i Vallentuna-
boken. . . De enda texterne i boken som

ännu leva stå i dess äldsta del, i den gamla

mässboken . . . Då adventsljusen tändas lä-
sas dock fortfarande inför altaret samma

böner som en gång listes ur denna mäss-

bok. De påminna församlingen om det i
sitt slag enastående minnesmärke den äger.>>

Utöver en >Inledning>>, som i själva

verket är en avhandling och till vilken jag

nedan återkommer, innehåller dr Toni
Schmids erbete t4 sidor utomordentligt
väl tryckta planscher i ljustryck, utmärkt
återgivande hela Vallentunaboken, och bo-
kens fullständiga text i nutida boktryck
med erforderliga förtydliganden och anno-
rationer. Till denna del hOr etr urförligt
register med en förbluffande detaljrikedom:
>I synnerhet ha sådana uppgifter samlats,

som icke kunna hämtas i vanliga uppslags-

böcker och som finnas endast i otryckt
material. Därför säges iämförelsevis mera
om arrendatorn Daniel Krigsman och om

bonden Jöns i Grana än om konung Gus-
tav Vasa och ärkeLtiskop Gustav Trolle.>>

Såsom exempel härpå må citeras:

>>Albani fe "/o, ""/u.- Martyren Alban
skall ha dräpts år 304, och hans minne
helighölls i England alltsedan 400-talet, i
Skandinavien särskilt i äldre tid, i Sverige
ännu i slutet av medeltiden i Strängnäs

och i Linköping. En Albanskyrka nämnes

i Botvidslegenden. Jfr PROP.>>

>>Atbeldride f" ""/u. - 
Drottning av
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Northumbria, vän till s. \7ilfrid, grundade

Ely kloster, | 679. Om henne skrev Beda

'Tu quoque sis mater regis ut aetherei'.
A. och hennes syster Sexburga finnas i
liturgiska böcker som under medeltiden
begagnats i Sverige. Jfr T, SCHMID,
Sancta Sexburga, i NTBB, 193t, 3l fr,
Jft Kolsrud.>

En särskild bilaga åskådliggör >kalen-
dariets sammanhang med Uppsala ärke-
stifts kalendarium>>. Här ha kalendarier
sammanförts från skilda tider, >>från och
med ll0O-talsfragment till och med run-
stavar från tiden efter reformationen>,

Inledningsavhandlingen giver icke blott
alla önskvärda upplysningar om Vallen-
tunabokens texter, utan den för 1äsaren

även in i hela den med dessa texter sam-
manhängande liturgins, kyrkans, socknens,
stiftets och rikets historia. Härvid ägnas
särskild uppmärksamher år der alltjämt
diskuterade problemet, vilka kulturkretsar
utifrån haft relativt större betydelse för
den kristna lärans införande och den
kristna kulturens utveckling i Sveriges
länder. Ett längre citat må förtydliga
detta.

>Missionen i Uppland har icke utgått
och fortsatt från en och samma utgångs-
punkt perioden igenom, och vägen från
den första missionsstationen till ärkebiskops-
sätet har varit lång och haft flera avbrott.
Trehundra är ligga. mellan begynnelsen
ocli pälliet. 3örjan var på Birka, på 800-
talet. Men Birka brändes på 900-ta1et. På
1000-talet fanns en tysk biskop i Sigtuna
och en engelsk hos konung Emund Gamle,
och den engelske biskopen lät framför sig

bära ett ärkebiskopskors och erkände ej
Bremen. Han dog i Ely. Sigtuna. ir den
enda uppländska biskopsstad som nämnes

i förteckningen över de svenska biskops-
städerna från omkring 1120. 'Sictunensis'
kallas ännu 1134 biskop Henrik som stupar
vid Fotevik. Tiden för flyttningen till
(Gamla) Uppsala och fram till 1164 år
dold för oss. En rest av en till synes fri-
stående tradition är en kort biskopslängd
i 1344 års Registrum Upsalense, och en
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biskop som icke nämnes här omtalas i en
utländsk källa. I f.räga om ärkebiskops-
sätet har Uppsala en seg konkurrent i Lin-
köping som kan se tillbaka på en rad bisko-
par i ett traditionsrikt residens. Uppsala
segrade 1164. Gamla Uppsala visade sig
olämpligt, och slutligen valdes östra Aros

- 
(Ny") Uppsala. Då Vallentunamissalet

nedskrevs, ve-t således Sigtuna--€amlr
Uppsala Upplands riktningsgivande kristna
centrum. Den rysk-bysanrinska kyrkans
andel träder icke fram i de skrivna min-
nesmärkena. Mot denna allmänna bak-
grund är Vallentunakalendariet icke någon
ofc;rklarlig kuriositet, uran snarare det man
kunde vänta sig på den tiden och med en
sådan missionshistoria.>>

Avhandlingen är skriven med ett nästan
otroligt rikt detaljvetande utan att urveck-
lingens huvudlinjer därigenom utsuddas.
Den är skriven med Toni Schmids egen
korthuggna, nästan lexikaliskt komprime-
rade men dock alltid även för lekmannen
på området klara och fängslande stil.

Förf. är bildligt talat i besittnins av ett
trollspö, varmed hon försätter läsaren i ett
slags intellektuell sagostämning. Hon pe-
kar först på en blomma i skogsbrynet, se-

dan på en nyponbuske, lockar en sedan allr
längre från ett lingonsrälle till ett annar
och innan man vet ordet av befinner man
sig mitt i en storskog av frapperande histo-
riska enskildheter; den blir dock aldrig till
en snårskog därför att det icke är ett ond-
sint troll som leder en, utan ett ytterst
klokt och vänligt sådant, som hela tiden
håller en underrättad om vägnätet som

sammanlänkar skogens härlighet med män-
niskovärlden, dess historia och kulrur.

A. Meyer.

Ida Friederike Görres:
Das uerborgene Antlitz. Eine Stuilie
iiber Tbåröse aon Lisieax. 8", tzt
s. Freiburg im Breisgau 1944, Her-
der.

>En själs historia>>, den heliga Thdröse

av Lisieux' sjäivbiografi, måste nog sägas
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höra till den för flertalet nutidsmänniskor
svårtillgängliga hagiografien. Det syns

kanske paradoxalt 
- 

intet helgon har väl
i högre grad än Thdröse haft enkelhetens

budskap till människorna 
- 

men faktum
är att det kan vara ytterligt svårt att
genom denna bok få en verkligt sann bild
av helgonet.

Redan den rent stilistiska formen spelar

här en roll. Den vid sakligare framställ-
ningssätt vanda nutidsmänniskan har inte
lätt att bortse från den påkostande kvasi-
romantiska omständlighet, som så ofta 

-inte alltid 
- 

möter oss i det senare 1800-
talets religiösa litteratur. Här utgör Th6-
röse intet undantag; man måste kunna se

genom formen för att nå fram till hennes

i sanning geniala storhet och originalitet,
som ligger väl dold bakom ofta rätt fadda
uttryckssätt. Det franska språket med dess

oförlikneliga möjligheter att ge uttryck år
alla själstillstånd, från sublim spekulation
till vulgäraste sentimentalitet, låter sig så

lätt bajas till dylika floskler.
Svårigheten att ur >)En själs historia>>

kristallisera fram den verkliga Thdröse har
också en grund däri, att boken utan tvivel

- 
liksom de överallt spridda bilderna av

helgonet 
- 

blivit av klostermyndigheter-
nas försorg >retuscherad>>. Hur mycket
som härvid kan ha uteslutits eller givits en

annan form, undandrar sig hittills vårt
bedömande, då manuskriptet till >>En själs

historia>> ännu ej av Karmel i Lisieux
ställts till forskningens förfogande och
alltså endast enstaka belägg för saken kun-
nat uppvisas.

Risken för att den heliga Thdröse av

Jesusbarnets verkliga andliga fysionomi
skulle förfalskas framstod icke minst tyd-
ligt i formen av den kult, som så snart
ägnades henne av den stora katolska all-
mänheten, Här var gott och ont blandar
med vartannat. Ty även om det goda var
vida övervägande 

- 
hur skulle också Gud

ha kunnat tillåta något annat? 
- 

så blan-
dade sig därmed ofta en sötaktighet, en
sentimentalitet, som minst av allt kunnat
finna sin motsvarighet hos Th6röse själv.

Genom >den alltför utbredda vanan att
nämna hennes dygder endast i diminutiv>,
som en av hennes bästa biografer, Gaötan
Bernoville, så träffande säger, löpte hennes
gestalt risken att bli deformerad till ett
helt ofarligt dygdemönster, medan hennes

helighet i själva verket är av den strängaste
och mest heroiska typ, samtidigt som den

är ägnad att verka väckande och i god
mening oroande på varje kristen.

Klarsynta personer insåg faran för att
hennes exempel ej skulle bära ens till-
närmelsevis den andliga frukt, vartill den
av Försynen och Kyrkan ämnats, och på

Zl-ta,let började böcker komma till, vilka
kan betraktas som handledningar till stu-
diet av Thdråse av Jesusbarnet. Bl. a. har här
Petitots utomordentligr arbete, där Th6-
råses helighet analyseras mot moralteolo-
gisk bakgrund, varit av stor betydelse,

Nu har den kända tyska författarinnan
Ida Friederike Görres givit ett säkerligen
epokgörande bidrag till kännedomen om
Thdröse av Jesusbarnet. Hon har använt
sig av alla tillgängliga källor samt av all
mera betydande litteratur på området, och
med sällsynt finhet och vaken kritik trängt
in i och assimilerat materialet för att
därpå bygga sin mästerliga studie. Till-
vägagångssättet har varit vetenskapligt 

-alla sidor av förhållandena har belysts och
slutsatserna dragits med betryggande för-
siktighet.

Skildringen av hemmet och barndomen
är synnerligen rikt dokumenterad, och
förf. har tydligt lagt an på att klarlägga
miljön och dess betydelse för Thdröses

framtida utveckling och livssyn. Beroen-
det och den förvånande självständigheten
betonas med lika styrka.

Intressantast är nog studien av kloster-
miljön, ty här publiceras nytt material, som

väl åtminstone delvis varit bekant för
exempelvis Petitot, men som tidigare an-
setts mindre lämpligt atr för tillf ället
publicera. Att man nu får del av detta
material, kan ej nog värderas, ty först här-
igenom tar Thdråses gestalt rätta propor-
tioner inför våra ögon, Lagen om kontrast-
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verkan är välbekant inte minst på hagio-
grafiens område. 

- 
Här klarlägges till

full evidens, att Thdröse verkligen var en

observansens reformator inom sitt kloster.
Den ytterligt stränga karmeliterregeln till-
lämpades där med visst överseende 

- 
dll

några >ytterligheter>> ledde slappheten väl
icke, men klosterlivets farliga fiende slen-
trianen tycks ha härskar rätr allmänt. Den
knappt sextonåriga Thdröse insåg detta,
och från första stund vägrade hon med
lika hög grad av fasthet och tysr ödmjuk-
het att följa med strömmen, Till en bör-
jan stod hon fullsrändigt ensam i sin strä-
van men drog så småningom allt flera med
sig.

Om Th6röses forhållande till sin prio-
rinna har mycket spekulerats och skrivits,
under flitigt användande av den populära
svart-vit-målningsmetoden. Ida Görres har
häröver gjort en undersökning, som för-
tjänar högt beröm för sin objektivitet.
Det tycks som om hon kommit sanningen
så nära som möjligt.

överhuvud är det med en rik behållning
man tar del av författarinnans syn på

klosterlivet. I den mån en lekman vågar
döma, har hon här fångat det djupaste
och väsentligaste,

Th6röses >spiritualit6> är utomordent-
Iigt analyserad och framställd. Särskilt
betonas hennes självständighet gentemot
epokens utpräglade verklighetstyp. Av-
skräckande exempel på denna ges såväl ur
barndoms- som klostermiljön. Vilken roll
Thdråses ssxlftx 

- 
ytterligt s6xpt11 

- 
!g-

tonande av nådens betydelse gentemot gär-
ningarnas kan ha hafr för våra dagars
fromhetsutveckling undandrager sig givet-
vis mitt bedömande, men med tanke på

Thiråsekultens ofantliga utbredning och
popularitet synes det ej alltför djärvt att
förmoda, 

^tt detta grunddrag i helgonets
förkunnelse kunnat få betydelse för mång-
ens andliga liv.

Skulle någon kritik mot denna utom-
ordentliga bok, ur vilken några av de
intressantaste aspekterna ovan skisserats,
kunna anföras, så blir den av underordnad
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natur. Språket är nog tämligen tungt och
präglat av substantivsjuka, vilket ju en
smula försvårar inträngandet i den ofta
subtila tankegången. Man märker ocLså här
och där en förklarligt ensidig syn på de
företeelser som synes förf. typiskt >fran-
ska>, men i övrigt frapperas man av en
sällsynt psykologisk inlevelse och en djup
förståelse av etr främmande själsliv. Detta
ir ägnat att påminna oss om den oerhörda
rikedomen i den katolska heligheten, som
bl. a, äger en så underbart övernerionell
karaktär, Och det är jusr övernationella
värden som vår tid framför allt söker och
behöver' Gunnel yallquist.

Yngve Bril ioth: Predikans
historia. 228 sid. Lund 194i, Glee-
rup. Kr. ll:50/15:-.

Boken innehåller biskop Brilioths Olaus
Petri-föreläsningar i Uppsala 1944 och
försöker >ge em tvärsnitt av predikans
historia, som skulle kunna tjäna som hand-
bok för studerande och tillika peka på
nä.gra av de vetenskapliga problem, som
här föreligga>. Trots företagets vansklig-
heter, som har sin grund huvudsakligen
dårti att. detaljerade undersökningar ännu
saknas, ger forf. på sitt vanliga gedigna
och medryckande sätt en stimulerande
överblick över den kristna predikan genom
att framställa den huvudsakligen med av-
seende på tre grundmoment: det liturgiska,
det exegetiska och det profetiska.

Också den katolske teologen skall med
stor nytta studera denna undersökning,
som i sin första del omfattrt den >>katol-
ska> predikan fram till reformationstiden.
Vad tider efter reformationen beträffar,
beröres den katolska predikan blott kort
men sakligt vid en >>Ekumenisk utblick>.
Av särskilt intresse är förf:s omdöme om
den katolska predikan i vår tid. >... i
stort sett och trots en icLe obetydlig växel-
verkan mellan katolsk och evangelisk ho-
miletik har den katolska predikan bevarat
sin egenart. Den är missionerande och
pedagogisk snarare än uppbygglig. Här-
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med sammanhänger, att den övervägande

haft sin plats utanför mässan och i stor
utsträckning anförtrotts åt specialister,

missionärer och fastepredikanter från nå-
gon av de ordnar, som särskilt odlat den

andliga talekonsten 
- 

och här ha jesui-

terna alltmer ställt andra ordnar i skug-
gan. Under senaste tid kan man iakttaga
ett stigande intresse för den homiletiska
uppgiften. Detta har satt spår i en om-
fattande litteratur, som icke borde stanna
helt utanför den evangeliska teologiens
blickf:ilt. Knappast någonstädes ha i se-

nare tid homiletiska repertorier av sådan

omfattning och grundlighet sett dagen,

som de, vilka utgivits inom den romerska
kyrkan. Här spårar man också kontinui-
teten med tidigare perioder. Ett verk så-

dant som jesuiten Anton Kochs väldiga
>Homiletisches Handbuch> 

- 
av vilken

är l94l sex dryga band utkommit 
- 

låter
än en gång tanken gå till Bromyard's
Summa praedicantium och andra medeltida
verk>>' 

|. Gerlach.

Den suenska tidegärden. Stycken
ur Psaltaren jämte lovsånger och bö-
ner' för dagliga bönetimmar. Sam-

manställd ay Arthur Adell och
Knut Peters. 8", 316 s. Lund 1944,

Gleerups. Kt. 7: f 0/10: 50.

Sedan åtskilligr Lr har inom Svenska

kyrkan existerat en om än kvantitativt
blygsam tidebönspraxis. Här och var har
man samlats i kyrkor, kapell eller vid pri-
vata sammankomster för att gemensamt

recitera den svenska tidegärden. 7944 hat
en ny upplaga av detta svenska officium
utkommit, Den innebär dels en ytterligare
systematisering, dels en utvidgning.

Det kan ur katolsk synpunkt ha sitt in-
tresse att kasta en blick på den svenska

tidegärden. I stort sett är den sammansatt
ungefär som ett katolskt breviarium, i
starkt förkortad form. Matutinen har t. ex.

bara en nocturn, laudes och vesper tre
psalmer och övriga timmar endast en. Ofii-
ciet är betydligt mindre variertt, än vårt

breviarium 
- 

det är oftast läsningarna, i
vilka inbegripas även Capitula, som växlar,
psalmer och hymner däremot i mindre ut-
sträckning.

Vad särskilda festdagar beträffar, fäster
man sig först vid Kristi lekamens fest, som

firas torsdagen efter Trefaldighet. Vidare
firas, utom apostlafesterna, Marie Besökel-
ses fest, den 2 juli, Alla själars de'g, den 2
november, samt ett antal svenska helgon
och martyrer. Birgitta hat 2 fester, 23
juli och 7 oktober. Slutligen märkes bl. a.

Kyrkmässa (Dedicatio Ecclesiae) och ett
officium att läsas >>då någon ligger på bår>.
Detta senare är i stort sett uppbyggt som

vårt Ofricium defunctorum, med undantag
av att det även inrymmer completorium.
Som ett kuriosum kan nämnas, att man vid
läsningen av detta officium kan välja mel-
lan fyra böner, alla mycket sköna, som kan
representera delvis skiljaktiga meningar om

vårt förhållande till de avlidnas själar. Så-

lunda bedes i ett par av dem icke för den

avlidne utan endast för de efterlevande.
översättningarna av latinska hymner

syns i regel formellt vällyckade. Dock
kan man här och var märka en eller annan
egendomlighet. Versionen av Ave maris
stella t. ex. har uteslutit så mycket som

möjligt av vad som i originalet riktar sig

direkt till Maria. Resultetet her från pro-
testantisk synpunkt betraktat knappast bli-
vit tillfredsställande, eftersom första ver-
sens direkta invokation ändå icke kunnat
undvikas. Konsekventare hade varit att
helt utesluta hymnen. - Varför Maria
i översättningen av sekvensen Victimae
paschalis skulle behöva ersättas med lär-
jungarna, är också oklart. Här var det ju
dessutom fräga om Maria Magdalena . . .

Det är otvivelaktigt etr glädjeämne att
sådana böcker som Den svenska tidegärden
ges ut och vinner spridning. För Katolska
kyrkan i Sverige betyder detta ett glatt
budskap och ett memorandum: den litur-
giska fromheten dr pi rask frammarsch i
vårt land; det svenska folket visar sig i
stor utsträckning tillgängligt därför. Här-
med iämnas lu vägen för förståelse av den
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renaste och mest äkta katolska fromheten.
Det är att hoppas, att vi alltmer måtte be-
gagna oss av det enastående apostolatsme-
del som vår katolska liturgi utgör. Må det
inte kunna sägas, att den liturgiska from-
heten i Sverige kan finna rikare uttryck
annorstädes än i vår Kyrka.

Gunnel Yallquist.

Bengt I. Kilström: Kyrkan
kallar. 44 sid. Osby 1944, Pro
Ecclesia. Kr. 1: l0/2: 50.

Viktor Södergrent En Ie-
uande kyrka. 3l sid. LunQ, 7944,
Gleerup. Kr. 

-: 
60.

Varför jag älskar mitt sa.tnfund.

1! samfund belysta av tt förf^fi^re.
230 sid. Uppsala 194t, Lindblad.
Kr. 6:50/9:30.

När man slutat läsningen av dessa böc-
ker, vad har man då fått för uppfattning
av det program som den svenska prote-
stantismen kämpar för och vill förverkliga
inom hela den svenska kristenheten? Och
hur reagerar en katolik, då han få hora
allt detta?

Enligt vad böckerna berätta tycks inte
programmet vara detsamma för alla. Vad
man först och främst frapperas av vid läs-
ningen är det patos som bär orden, Här är
några män, som verkligen på allvar vill
något och vill något positivt. Män, som

tro på sin mission och som tro på möjlig-
heten att förverkliga vad de kämpa för.

Den hagkyrkliga ritualismen vill en

återgång till medeltidens liturgi, den vill
daglig mässa med daglig nattvard och dag-
lig tidegärd, vill ha bikten fram till en
mera central plats i den kristnes liv. Men
som katolik frågar man sig, om detta pro-
gram går att förverkliga på den svenska

kyrkans grundval. Det räcker ju inte med
att ta på sig alba och stola och menipel
och mässhake. Det betyder ju inte alls en

återgång till det gamla, medeltida, om man
iakttar yttre ceremonier och uttalar mis-
salets föreskrivna ord. Det väsentliga är
dock den inre själen i allt detta. Frågans
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centrum är nu en gång: i vilken mån upp-
fyller den svenska kyrkan, sådan den nu är
och sådan den en gång av förnyarna ön-
skas bli, de krav Kristus och Bibeln ställer
på Kyrkan. Då två >kyrkor>, som den

svenska medeltida och den svenska nutida,
i så många väsentliga saker skilja sig från
varandra, kunna de båda verkligen vara
samma kyrka?

Enligt sin uppsats i >Varför jag älskar
mitt samfund> tror sig dr Rosendal vara
präst i hela Kyrkan, ty, >genom den apo-
stoliska successionen råder i Svenska Kyr-
kan en av inkarnationen präglad förbin-
delse med Herren Kristus (?)>. Men om
nu inte detta är fallet, då står man ju där
inför ett oerhört faktum och ingen kan
väl förneka, att det inte f.inns anledning
att allvarligt tvivla på den apostoliska
successionen i den Svenska kyrkan, om
man uppfattar successionen i medeltida
mening. Det är dock att hoppas, att inte
det uttalande av en högkyrklig prästman,
som här följer, är et! symptomatiskt drag
för hela rörelsen: >Om inte den högkyrk-
liga rörelsen funnits eller haft möilighet
att existera, så skulle vi ha blivit katoli-
ker.>> Ja, en katolik häpnar vid sådana ord
och känner sig nästan skrämd av en sådan

brist på logik.
Bengt Kilström arbetar med dem

som vill >>göra församlingskyrkan till me-
delpunkten också i människornas andliga
liv>. Han vill med denna bok vända sig

>till den ungdom i vårt lend, som står
främmande eller frågande inför Kyrkan>.
Boken är >>ett enkelt vittnesbörd från en

ung människa, som genom Guds nåd fun-
nit kyrkvägen och vägen ända fram till
altaret och därmed till Kyrkans djupaste
liv och gemenskap>>. Man kommer att
tänka på lyrisk prosa, när man läser hans

bok och där säges många goda och förnuf-
tiga ord, men de äro så allmänt hållna, att
de inte säga något särskilt om hogkyrklig-
het. Han säger: >Ingen av oss kan säga,

att hans samfund är den sanna Kristi
Kyrka.> Det må vara sant vad den svenska

protestantismen beträffar, men det bevisar
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intet mot det faktum, att Kristi sanna

Kyrka måste finnas och måste kunna ur-
skiljas från andra samfund, Det räcker
inte att säga: >Jag tror inte att vi komma
någon vart med kompromisser. Bäst är
att var och en Iägger fram sin ståndpunkt
och sitt samfunds tro och håller på den så-

som den för just honom rätta.>> Det kom-
mer till slut inte an på, vilken ståndpunkt
vi anse som den rätta, utan vilket sam-

fund som är efter Kristi vilja det rätta,
ty blott där finns garanti att jag finner
Kristus s.jälv.

Viktor Södergren är övertygad
om, att den levande kyrkan finns, >men
den är alltid den lilla hopen i den stora
skaran>>, Hos honom mötes man av en

annan version av förnyelseprogrammct, som

i mångt och mycket skiljer sig från Rosen-
dals och Kilströms program. Små detaljer
visa redan att vi här är på annan mark:
Kyrkan stavas här med liten bokstav,
prästadömet får inte överskattas, blott hål-
las i ära av artighet mot Gud, här talas

inte om tidegärd och medeltida liturgi och
apostolisk succession, nej, här står: >FIar
du biblisk och lutersk tro levande i ditt
hjärta . . . Kristi kyrka finnes allestädes,

där Guds ord rent och klart predikas, och
där sakramenten efter Kristi ord och in-
stiftelse utdelas>>. Hans program är indivi-
dens religiösa förnyelse såsom han skriver:
>>Det gäller blott för var människa att
bliva en sådan beredd, stilla och lyssnande
sjäI, som Gud kan tala till. Det är vad
Gud är och vad Gud gör, som är det vä-
sentliga i allt kristet liv, inte vad vi göra,

vad vi äro.>> Han talar om >den romerska
villfarelsen, att Kristi kyrka är byggd på

påve och prästerskap och på kyrkans yttre
former>>. Alltså i allt äkta luterskt intill
de sista konsekvenserna!

I verket Varför jag älskar mitt sam-

lancl ge 33 framstående personer på ett
personligt sätt en skildring av hur de var
och en kommit just till sitt samfund, vad
de där funnit av värde och varför de i sitt
liv vilja kämpa för detta. På grund av
artiklarnas starkt subjektiva karaktär, stäl-

ler det sig omöjligt att kritisera dem, här
kan blott framhållas ett de äro välskrivna
och verka som trovärdiga, uppriktiga, per-
sonliga vittnesbörd. Curt Roeger,

Pastoral-psykologi. 160 sid. Sthlm
194i, Natur och Kultur. Kr. J: 

-.
>Sällskapet för pastoralpsykologi>> fram-

träder härmed med en >>brokig> samling
fristående bidrag av en lika brokig samling
författte, för att ge >>en provkarta på de

vitt skilda arbetsuppgifter, som på ett eller
annat sätt faller under eller tangerar själa-
vårdsverksamheten>>. De enskilda uppsat-
serna innehåller visserligen en hel del in-
tressanta detaljer, som även själasörjaren
har nytta av att känna till, men hur så-

dana, både i psykologiskt och religiöst av-
seende så divergerande autorer kan vara
vägvisare för en kristen själavård, är mer
än problematiskt. Därtill kommer, att det
uppenbarligen inom protestantismen inte
finns en enhetlig uppfattning om själavår-
dens väsen och måI, så att sådana detalj-
insikter och -rön inte ens kan infogas i ett
helt. Som det nu är, kan man t. o, m. i
artikeln om >>Pastoralpsykologins innebörd>
av Gösta Nordquist förmärka en stor
oklarhet beträffande själavårdens egentliga
syfte. Man kan också fråga sig, om över-
huvud taget ett verkligt fruktbart
der kristen synpunkt fruktbart 

- 
sam-

arbete mellan läkare och präst och andra
hjälpare i själavården är möjligt på grund-
val av den motsättning mellan tro och
vetande, natur och nåd, människa och
kristen, som är grundförutsättning för allt
vad protestantism heter. Gösta Nordquist
försöker visserligen i sin ovannämnda upp-
sats att komma ifrån detta dilemma genom

,tt föLj^ sitt sunda förnuft i uppfatt-
ningen av människan, men faktiskt lämnar
han därmed den konsekventa protestan-
tiska linjen. Psykoterapien tror på män-
niskan som sådan och vill h;'älpa henne ge-
nom att befria henne från inre förvirring
och ofrihet och föra henne till ädel och
fri mänsklighet, medan den protestantiska
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själavården är benägen att blott se synda-

ren i människan, som aldrig kan äga någon

etisk godhet och rättfärdighet i sig själv.
De psykoterapeutiska konstgrepp, som den

protestantiska själavården eventuellt an-
vänder, får då konsekvent blott tjäna till
att framkalla syndmedvetandet.

Den katolska själavården har i de av

Kristus givna sakramentala nådemedlen en

ovärderlig hjälp, som till sitt innersta
väsende syftar till, inte att utplåna eller
ens ersätta naturen, utan att upphöja den

till nådeordningens övernaturliga verklig-
het, att återge syndaren, utöver den natur-
Iiga likhet med Gud som han trots allt
ännu äger, även ett Guds barns övernatur-
Iiga likhet med den i Kristus sig med-
delande trefaldige Guden. Och den ka-
tolske moralteologen bygger blott vidare
på de fundament, som den filosofiska an-
tropologien lagt, och tillämpar på ett högre
plan samma norm som etiken. Där finns
verkligen ett kontinuerligt sammanhang
mellan själsvård och själavård. Både 1a-

karen och prästen rör sig inom Guds vädd
och fullföljer i sin omsorg om människorna
Guds tanke och vilja, som de båda finner
uttryckt i naturen såväl som i övernatu-
ren. Och på grund av att både psykotera-
pien och själavården har denna helhetssyn
och bägge två räknar med naturliga och
övernaturliga hjälpmedel, kompletterar de

varandra verkligen till människornas bästa.

Vi hänvisar här till en förnämlig repre-
sentant för denna katolska sjilavätd,: Ve-
sentliche Seelsorge, som har utgivits av

prof. X. von Hornstein på Rex-Verlag i
Lrzern. (1945) och som {örtjänar en ut-
förlig recension en annan gång.

l. Gerlach.

Alma Söderhjelm-C. F.
Palmstierna- Oscar L st. 8o,

470 sid. Sthlm 1944, Bonniers. Kr.
aa. 

-/7). -
/ JL.

Två autorer, prof. Alma Söderhjelm och
C. F, Palmstierna ha förenat sina krafter
föt att skriva en modern biografi av

Oscar I och för att på så sätt utfylla ett
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tomrum i den svenska historieskrivningen.
Med hjälp av rikt, hittills okänt arkiv-
material kastas här nytt ljus över de första
årtiondena av det nittonde århundradet i
Sverige. De enskilda kapitlen ha avfattats
i form av essxyer. Medan prof. Söder-
hjelm tog de psykologiska undersökning-
?rn^ pL sin lott, övertog baron Palmstierna
historieskrivarens roll, att framställa de

politiska förvecklingarna och Oscars bety-
delse för deras lösning. För första gången
blir offentligheten noggrannare underrät-
tad bl. a. också om det ofta omtalade för-
hållandet mellan Carl Johan och hans son.

Det som gör denna bok värdefull för
den katolske läsaren är framför allr dess

relationer till den kvinna som den moderna
katolicismen i Norden har så mycket art
tacka för: Oscar I:s gemål Josdphine. De
nya dokument, som utnyttjas lv {örfat-
t^rna, tjåna även här till att förtydlisa
hennes personlighet. Så publiceras för
första gången ett längre utdrag ur hennes

dagbok: en reminiscens av hennes barn-
dom, ungdom och första bekantskap med
den unge kronprinsen Oscar, som kom till
Eichstädt för att fria till henne. Detta
dagboksblad äger cn sällsynt skönher.

Visserligen kan man inte påstå, att det
föreliggande verket på mera omfatrande
sätt gör rättvisa åt Josdphine. Hon be-
handlas ju här som en biperson och fram-
ställningen av hennes levnadshistoria måste

anpassa sig hjältens Iiv. Jos6phines liv,
som i själva verket omspände ännu en tid
av 27 it efter Oscars död, slutar her alltså
med hans bortgång.

Fastän författarnas hållning nästan ge-

nomgående är dikterad av vördnad för
drottningen och av viljan att göra henne
rättvisa, stöter man dock på ställen, som

fortsätta den sedvanliga, på feltolkningar
beroende uppfettningen av henne. Man är
förvånad, att hos prof. Söderhjelm finna
den unga Josdphine blott framställd som

en enkel flicka, förtjusande som ungdomen
mesc, intet mer. Anmärknineen (sid. 112),
att Josdphine inte tycktes ha ägt >alltför
utpräglade talanger>, gör inte rättvisa mot
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den unga furstinnans personlighet. Vad be-

tyder >utpräglade talanger>>, när det rör
sig om ett furstehov som det eichstädtska
kring 1820-talet, där det mindre kom an

på en individuell odling av talanger i mo-
dern mening än på en djupt i det religiösa

förankrad humanistisk bildning? Jag anför
detta, emedan genom sådana anmärkningar
läsaren lätt blir vilseledd: förf. tillämpar
en subjektiv måttstock, som ej har någon
förutsättning i den historiska verklighe-
ten.

Denna uppfattning av Josdphine är inte
tillfällig. Hon framträder också pä andra
ställen hos prof. Söderhjelm visserligen som

en förtjusande, men hjärtans obetydlig
flicka, som lyckan skänker en >>sagoprins>>.

Behandlingen av den religiösa ftlgan bir
samma prägel. Så påstår förf. att Jos6phine
haf t förmånen att bibehålla sin religion
blott av det skälet att de svenska herrar,
som avhandlade giftermålsärendet med
hennes far, hertigen av Leuchtenberg,
varit oeniga i denna fr|ge 

- 
ett missgrepp

från deras sida, som säges senare ha med-
fört tråkiga konsekvenser. Ty, menar
förf., genom detta >grundläggande miss-
tag> fortsattes den katolska traditionen vid
det svenska hovet och uppstod en tillväxt
av en >för Sverige främmande religion>.
Det hade den gången varit en lätt sak att
beveka Jos6phine till att ändra sin religion
(sid. 117 f).

Mot detta påstående, som enligt prof.
Söderhjelm stödjer sig på greve Löwen-
hielms berättelser, kan framför allt an-
föras, att det redan av rent politiska skäl
inte hade varit möjligt att genomdriva en

eftergift på denna punkt från det bajerska
hovets sida. I betraktande av familjen
Leuchtenbergs beroende av hovet i Miin-
chen och av den bajerska drottningen
Carolinas avoga inställning mot huset
Bernadotte 

- 
hon var svägerska till den

1809 avsatte Gustaf IV Adolf och höll
troget till vasaättlingarna 

- 
hade man

aldrig någonsin kunnat uppnå, att hennes

barnbarn till på köpet ändrade sin reli-
gion. Men bortsett från denna politiska

sida skulle Josdphines moder, hertiginnan
Augusta av Leuchtenberg, på grund av sin
djupa religiösa övertygelse aldrig gått med
på att bagatellisera denna sak. Ett tydligt
tecken för det allvar, varmed man just i
Miinchen behandlade denna punkt av gifter-
målsärendet, är ju den omständigheten att
man lät en särskild biktfader: Jakob Lo-
renz Studach följa med drottningen till
Sverige. Dessutom kan Josdphines senare

liv tjäna som virtne mot prof. Söderhjelms
uppfattning av henne. Om Josdphine verk-
ligen hade varit en karaktär utan utpräg-
lade talanger, hade nog Fredrika Bremer
knappast kunnat påstå om henne, när hon
blivit drottning, att hon var den ojäm-
förligt starkare delen av de båda kung-
liga makarna. Och hade Josdphine i reli-
giöst avseende verkligen varit så l:itt att
påverka, hade hennes liv i Sverige inte så

ofta antrgit karaktären av ett sannskyldigt
martyrium, blott därför am hon höll fast
vid det, som en mera grund natur fort
skulle ha prisgivit. Josdphines katolicism
kan alltså knappast ha de svenska under-
handlarna att tacka för annat än för be-
visad klok takt.

Ett liknande förbiseende av Josdphines
verkliga karaktär är även anmärkningen
(sid.277), att hon >kanske ansåg, att hon
fyllt sina dynastiska skyldigheter med atr
bringa fem barn till världen och kände
sig inte stark nog att fortsätta på samma

linje> 
- och detta i samband med att

Oscar inlät sig med skådespelerskan Emilie
Högqvist! Hos Josdphine intogo >dynas-
tiska plikter> alltid den första platsen, eme-

dan de voro oupplösligt förknippade med
hennes känsliga, religiösa samvete, och det
kan därför inte vara tal om >>att hon fyllt>>
dessa plikter med att föda barnen, Att se

på henne på det viset betyder att reducera
hennes betydelse till hälften av den verk-
liga. Å andra sidan ser det märkvärdigt
ut, att antyda som psykologiska skäl för
Oscars förhållande till Emilie Högqvist --
kronprinsens ostillbara längtan efter barn
och att på så sätt egentligen göra Josdphine
ansvarig för saken,
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Detta partitagande från författarinnans
sida för sin hjälte och mot dennes gemål
hindrar ett djupare inträngande i de bådas

väsen och deras förhållande till varandra.
Men det förringar ej värdet av den bok,
som bidrager så mycket till att kasta ljus
över ett viktigt skede i den svenska histo-
rren. Robert Braun.

Lechard Johannesson:
Sinneskunskapens problem. 8o, 80

sid. Lund 194i, Gleerup. Kr. 3: f0.
Avsikten med boken är dels att särta

den thomistiska speciesläran i relation till
den moderna engelska filosofien, dels atr
söka sakligt få speciesläran (eller rättare
en del av denna) begriplig för våra dagars
filosofer, Detta är så mycket mera vik-
tigt, som denna speciesläta jtt har gruvligt
misstolkats, ej blott av rhomismens mot-
ståndare utan även av de äldre >nytho-
misterna>.

Alla de, som förut ha kommit i berö-
ring med författaren i hans zrbete Kun-
skap och uerkligbet, få i denna studie
gladjen att återfinna samma egenskaper
som präglade det förra verket: författarens
allva.Åigr objektivitet och hans fina analys.
Det synes oss för vår del, att hans in-
terpretation av S:t Thomas förtjänar att
uppmärksammas av specialisterna och att
den noga följer den änglalike lärarens
tänkesätt.

Man kan endast önska, att dylika studier
måtte fortsättas och fördjupas, särskilt i
det som rör parallellismen mellan de engel-
ska thomisternas och de engelska nyrealis-
ternas ställning. Det ser ut, som om dr
Johannesson vore synnerligen lämpad att
fötetaga dessa studier och att lyckas däri.
På så sätt skulle han göra sig högt fönjänt
om thomismen genom att belysa dess le-
vande aktualitet i en viktig punkt av kun-
skapsläran. B. d'Argenlieu.

Knut Hagber g: Järnbertigen
8o, 186 s. Sthlm 1944, Vahlström
& Vidstrand.

Författaren har i denna essaysamling fört
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samman artiklar och recensioner som tidi-
gare varir införda i Nya Dagligt Allehanda.
Det är också till denna tidnings minne han
dedicerar sina essayer, vilka samtliga är etr
gott vittnesbörd om den kulturella nivå,
som var denna tidnings, en nivå, som man
alltför sällan finner representerad i svensk
press.

Knut Hagberg berättar underhåilande
om personer av vitt skilda karaktärer lik-
som av helt olika tidsåldrar. Än talar han
om en av fäderna till romantikens senti-
mentalitet, Lawrence Sterne, än om en
hänsynslös imperialist, Joseph Chamberlain.
Portalfiguren är Cicero och den varmed
han avslurar sin samling Chesterton, lika-
ledes en vis man. Huvudsakligen söker han
dock sina objekt bland människor från
förra seklet, varvid han företrädesvis väljer
sådana av engelsk narionalirer eller med
engelsk anknytning. Vilka personer Knut
Hagberg än presenterar för oss och vilka
våra subjektiva reakrioner inför dem och
deras handlingar än blir, förmår han alltid
genom sin kunnighet och genom sitt eget
intresse act hos läsaren uppväcka intresse
för människan bakom gärningen. 

- Då
de flesta essayerna varit recensioner ger de
dessutom värdefulla upplysningar om ny-
are biografisk litteratur.

Arne Rask.

Puck Beer: Staffan Stalle-
dräng. 280 s. Sthlm 1944, Nor-
stedts. Kr. 9: f 0/13: 

-.
Puck Beers debutbok >Jag tjänar en ly-

sande herrre>> minns man med särskild
glädje. Den uppenbarade en begåvning av
sällsynt poetisk styrka och ingav förhopp-
ningar om en framtida produktion utöver
det vanliga. I >Staffan Stalledräng> åter-
finner man tacksamt det originella grepper
om ämnet, skildringens livfulla lärthet och
den säregna stämningen över det hela. Vis-
serligen når den andra boken ej upp till
debutromanens konstnärliga nivå; formen
är mindre fulländad, mera sökande, vilket
bl. a. tar sig uttryck i en renr språklig
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osäkerhet. Den krystat arkaiserande stil,
som bitvis råder i boken, är knappast språk-

ligt korrekt och i varje fall föga lyckad.
Om lagstilen föresvävat förf., så står

mönstret i ouppnåeligt fj'itrrn.
Men oavsett vissa svaga partier vilar

även över denna bok ett poetiskt skimmer
som of ta är rent betagande. Naturstäm-
ningarna ir tent underbara; man upplever
årstidernas växlingar med alla sinnen. Vad
beträffar personteckningen, så är denna

liksom i den förra boken sällsamt drömlik.
Någon skarp utmejsling förekommer inte,
och man kan egentligen inte tala om dju-
pare psykologisk skildring, men en sådan

vore heller knappast på sin plats i denna
legendstil. Dock har den bild man får av

nordbons inställning till kristendomen och
till livet i allmänhet en mycket trovärdig
prägel. 

- Det skulle, inom parentes sagt,

vara intressant atc veta, om Puck Beer

tagit intryck av Fleidenstams författarskap;
redan den förra boken gav anmälaren an-
ledning till sådana re{lexioner. Givetvis
kan det inte bli frågan om något som ens

liknar en kopiering av resp. Flans Alienus
och Ura-Kaipa, därtill äger Puck Beer en

alltför utpräglad och äkta originalitet -men något besläktat i själva verklighets-
synen tycker man sig i varje fall f.inna.

Ur religiös synpunkt slutligen är >Staf-
fan Stalledräng>> givet intressant och t. o. m.
synnerligen givande. Att ett ovanligt and-
ligt djup ligger bakom denna skildring är
givet, men det är väl vanskligt att avgöra,
i vad mån denna andlighet är direkt kris-
ten och i vad mån den präglas av allmän
religiös mystik. Gunnel Yallquist.

Hu go O de b e t s: Tillbaka till
Bibeln. LDnd 1944, Gleerup. Kr.
4:7f.

Boken innehåller en rad givande och sti-
mulerande uppsatser om några teoretiska

och praktiska frågor om Bibeln och kring
Bibeln. Värderingarna, som förekommer,
sker naturligtvis utifrån evangelisk-lutersk
synpunkt och förråder, som t. ex. i artikeln

om >Kristus - vår enda väg till Gud>

den tyvärr så vanliga agnosticistiska in-
ställningen på det religionsfilosofiska om-
rådet. Men å andra sidan tar forf. på v:il-
görande sätt avstånd från >radikala>) ratio-
nalistiska betraktelsesätt och visar därmed

att han själv hittat tillbaka till Bibeln
som den Heliga skriften, åtminstone till
cn del.

I. Geilach.

Sigfrid Estborn: Låtorn oss

bedia. to, lzi s. Lund 194J, Glee-
rups. Kr. 4:7I.

En på det hela taget synnerligen god

samling meditationer över söndagarnas

kollektböner i svenska kyrkan, präglade

av saklighet och värme. Erik Abrahams-
son har gjort vinjetterna i traditionell stil.

G. Vallqukt.

Ingeborg Björklund:
Sankt Göran ocb prinsessan. 8o,
421 s. Stockholm 1944, Steinsviks.
Kr. I i: 

-.
Romanen skildrar 1400-talets sista och

liOO-talets första år med den tidens poli-
tiska motsättningar och intrigspel. Stilen
är levande, skildringen fylld av kultur-
historiska detaljer, vilkas äkthet anmälaren
icke kan kontrollera. Något skeptisk stäl-
ler man sig emellertid till vissa enskildhe-
ter såsom berättelsen om en solnedgång
kl. 6 den sista april. Omedelbart före
denna solnedgång ägde rum en >)mässa,

som formade sig till ett requiem för de

stupade>> och så småningom >gick över i
uppståndelsehymnen> 

- 
det var nämligen

påskafton, Därpå serverades >smörgåsbord>>,

- 
Volymen avslutas i varje fall med en

rätt omfångsrik litteraturlista, innefattande
en hel del källskrifter vid sidan av kuriösa
specialstudier och mera allmänt hållna ar-
beten.

Boken kan betecknas som underhållande

och präglas av god vilja till objektivitet i
ställningstagandet till tidens komplicerade
politiska liv.

Gunnel Yallquist.
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Litteratur

Albert Vik sten: Hälsing-
land. UppsÅa 1944, Lindblad. Kr.
9: J0.

Utkommen i serien >Lindblads hem-
bygdsböcker>, bjuder denna bok om Häl-
singland rikt och åskådligt material över
land och folk, seder och bruk, näringar
och andliga rörelser. Utgivaren tecknar
några snabbskisser av markanta hälsinge-
söner, bland andra också av Nathan Söder-
blom. Förf. har dock därvid låtit lura sig
av prof. H. Schöcks beryktade telegram-
hälsning till Saderblom med anledning av
dennes urnämning till ärkebiskop: >Gra-
tiam vestram et etiamsi heterodoxam Gra-
tia nostra salutat. Pius> (Vår Nåd hälsar
Eders kätterska Nåd. Pius). Vikström an-
ser telegrammet var ett äkta påvetelegram.

Ja, så uppstår påvelegender! En grund till

att hoppas, att boken må snart bli slutsåld,
så att en ny, förbätrrad upplaga blir nöd-
vändig.

l. Gerlach.

Sam Rönnegård: Dalfolh.,
2 vol. in 8o, t7i-274 s. Sthlm,
Diakonistyrelsen. Kr. 3: i0, inb.
|z 

-, 4: 50, inb. 6:2f .

En samling berättelser som skulle kunna
karakteriseras som historiska noveller med
motiv från Dalarna. Stilen är enkel och
lättläst, gestalrerna representanter för olika
områden av svensk kultur, från tiden för
kristendomens införande till våra dagar.
Författaren lyckas bäst när han håller sig
till den rent berättande srilen; de resone-
rande partierna är mindre givande.

Gunnel Yallquist.

Uppsala 1945. Almqvist & Wiksells Bo[tryckeri ÄB
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