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OM TIDEBONERNA.

f, r r".* söndagseftermiddag i juli kom jag cyklande genom Söder-

LkOping. Efter ett besök i den ålderdomliga Drothemskyrkan såg jag
på stadskyrkan. I den rymliga nyrestaurerade sakristian läg pä ett mindre
altare mellan vaxljus och levande blommor en bok med tidebönerna upp-
slagen. Förmodligen hade en liturgiskt intresserad grupp hållit en an-
daktsstund. Ingen var kvar i sakristian men ensam var jag icke, i hela

rummet kändes en flakt frän Ecclesia orans .. . Det ser ut som om de

kyrkliga tidebönerna skulle vinna allt. fler tillgivna vänner i vårt land.
Det är ett glädjande tecken. Den som troget läser breviarium, upplever
på ett nytt sätt kyrkoårets omväxlande, rika innehåll och, vad mera är,
han motverkar för sin del kristenhetens splittring. Tidebönerna åro ju
i sin djupaste rot en Kyrkans funktion, de ha en sammanhållande kraft
och skapa inre enhet. Den enskilde bedjaren talar icke å egna vägnar
utan på Kyrkans uppdrag och i hennes namn. Han skall som >en pelare
i Guds tempel>> (Uppenb. 3z 12) btua, stödja, skydda och smycka Riket.
Han skall vara en >Kyrkans ängel> (Uppenb. 2:, 1), en församlingens
röst och som sådan tillbedja Gud, mottaga hans ljus och höra hans maning.
Kyrkan skall vara >ett i Kristus>>, alltså finns en kollektiv enhet, där
människovärdet icke förintas utan fullbordas. Bibeln själv leder läsaren
genom en mångfald uttryck till att tänka på en kollektivsjäl, som i Kyr-
kans medlemmar, i synnerhet i dess ordinerade biskopar och präster,
kommer till levande medvetande, tillbeder och lovprisar Gud, begråter
synderna och beder om hjälp far all kroppens och själens nöd.

En liknande tanke möter ofta hos de stora kyrkofåderna såsom Am-
brosius, Augustinus, Leo. De tala gärna orn aox Ecclesiae - Kyrkans röst,
om persona gerens Ecclesiam - en person som bär, personifierar Kyrkan.
I sina bibeltolkningar gå de utan betänkande trän Ecclesia - Kyrkan -över till anhna ecclesiastica - den kyrkliga själen. I sin bok De ciuitate
Dei. (XY 21) skriver Augustinus med anledning av l:a Mos. 4:26 om
Enos: >>Att anropa Guds namn är den enda och högsta uppgift, som den
härnere vandrande gudsstaten i denna förgängliga värld har. Denna upp-
gift har förverkligats i denna enda människa Enos. .. Denna enda män-
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niska betyder här den himmelska gudsstatens enhet.> Om Annas lovsång
(1 Sam. 2) skriver han i samma bok (XVII: 4)z >Tror någon verkligen att
orden i denna lovsång vore endast sagda för den obetydliga kvinnas del,
som gläder sig över att ha fött en son! Så fullkomligt bortkommen från
sanningens ljus kan väl icke någon människoande vara att den icke skulle
kunna se att orden i lovsången vida överskrida allt vad som gäller denna
kvinna själv! I denna kvinna har den kristna religionen, själva guds-
staten i en visionär ande talat.> Det som här och på många andra ställen
är sagt om heliga lovsångers högre innebörd i den förkristna tiden, gäller
givetvis än mer nu i >tidernas fullbordan>, även nu finns människor
som personifiera gudsstaten - Kyrkan - och tala med Gud i hennes

ställe. Detta sker i de kyrkliga tidebönerna.
Den viktigaste beståndsdelen i breviariet är psaltarens 1I0 lovsånger;

de fördelas i Breaiarium Romanum över veckans sju dagar. Deras innehåll
är omätligt djupt. >Quid.quid in Scriptura continetur, babet forruatn lau-
dis in psalteyisy - allt som står i den Heliga Skrift är lovsång i psaltaren.
Vad än kan röra sig i ett människohjtuta frän den högsta glädje till den
djupaste smärta, från jublet i Gud intill bitter klagan över yttersta över-
givenhet förekommer i psalmerna. De äro såsom ingenting annat sedan

3000 år tillbaka Guds församlings, Kyrkans röst, den egentliga bönboken
för alla Guds vänner och fromma bedjare. Att psalmerna i den svenska
medeltiden ansetts och uppskattats som den viktigaste delen av tidebö-
nerna framgår av följande citat:1

>Sången i kyrkan gläder människans hjärta, vederkvicker de likgiltiga, väcker de

lata, inbjuder syndarna till gråt och bot. Hur hårda världsmänniskors hjärtan än äro,

så snart de höra psalmernas ljuva klang, gripas de av längtan och kädek till from-
het. Många finns som innerligen gripna av psalmsången begråta sina synder. . . Genom
psalmsången bli timmarna i natters vakr (uigilias) välkomna för oss, då vi sjunga:
'Jublen i Herren, I rättfärdiga, samfälld lovsång höves de heliga' (Ps, 33: l), Psalmen
bådar oss dagens första trmmr (filnam), dä vi vid ljusets glada uppgång säga: 'tlerre,
fräls mig genom ditt namn och skaffa mig rätt genom din makt' (Ps. 14:3). Psalmerna
helga åt oss dagens tredje timma (tertian), då vi säga: 'Din barmhärtighet komme
över mig, o Flerre, din frälsning efter ditt tal'(Ps. 119241). Psalmerna glädja oss

vid dagens sjätte timma(sextam), när vi tillsammans dela vårt bröd. Psalmerna avbryte
vid dagens nionde timma (nonam) vår fasta och mätta oss med andlig ljuvlighet och
sötma, Psalmerna anbefalla oss åt Gud vid dagens aftontimma (uespertinan), di vi
säga: 'Uppstige, o Herre, min bön som ett rökof{er inför ditt ansikte, mina händers
upplyftande som ett aftonoffer'(Ps.141:2). Psalmerna mana oss att prisa Gud vid

t Citatet är taget ur den St, Bernhard av Clairvaux tillskrivna boken Da modo bene
uiuendi 

-om 
ett gudaktigt leverne (Migne, PL 1S4, 1274 fr.). Boken som blev översatt

till fornsvenska var vida spridd i medeltiden och betecknas av H. Vieselgren i Szu"

Fornskrift-Sällskapets samlingar 16 som >en av de bäsra böcker vår svenska kloster-
läsning haft att tillgå>.
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dagens slut (comfletorium], då vi säga: 'Loven nu Herren, I alla hans tjänare' (Ps.

l34z l).
I Kristus älskade Syster, bevara troget i ditt minne, vad för Guds öron bliver väl-

klang i en helig sjäI. Sjung till Gud i kärlek och andakt psalmer, hymner och andliga

visor. I Höga Visan manar därför brudgummen, Kristus' bruden - 
det är Kyrkan

eller den heliga människosjälen - 
med orden: 'Låt mig se ditt ansikte, låt mig höra

din röst, ty din röst är så ljuv och ditt ansikte så täckt' (Höga Y.2:14). Han säger,

du min älskade, som viler i den ljuvaste kontemplation, i vilken du längtar att få
behaga mig genom psalmer, hymner, andliga visor och böner, kom, låt mig se ditt
ansikte, d. v. s. gå ut ur hjärtats fördolda kammare och visa skönheten av dina goda

verk till en förebild för andra, på det att de se edra goda gärningar och prisa Fadern

som är i himmelen, Låt mig höra din röst d. v. s. förkunnelsens röst, den gudomliga

Iovsångens röst, det heliga jublets röst, vilket allt rycker andra med till lovsång och

Guds förhärligande. Psalmsången vederkvicker alla som höra den och lär de troendes

själar ett gudaktigt leverne. De sjungandes röst vare en enda röst och våra psalmers

ord blive med Guds änglar, som vi icke kunna se, till en samfälld lovsång.>

Det torde vara av intresse fAr alla som läsa tidebönerna att påve Pius

XII förra året utgivit ett nytt Psalterium. för Breuiarium' Rotnanum. Hit-
tills begagnades där Vulgatatexten som icke var utan fel och dunkelheter.
Den nu utgivna texten återger i latinsk översättning de 1I0 psalmerna'

därtill de 13 andra i breviariet intagna gammaltestamentliga Cantica,
enligt den hebreiska grundtexten, så långt den med säkerhet nu kan
fastställas; pä flera ställen är detta icke mer möjligt. Likaledes har över-
sättningen av Benedictus, Magnificat och Nunc dhnittis reviderats. Alla
bibelvetenskapens, i synnerhet den moderna textkritikens forskningsresul-
tat intill 1945 ha därvid nyttjats. Av Kyrkan approberade psalmöver-
sättningar enligt grundtexten ha förr funnits pä fleru språk, även på

latin; införandet i breviariet har dock skett först nu. I förordet till den

förra äret utgivna upplagan säger Pius XII:
>En länge närd önskan har blivit uppfylld, den nya psalmöversätt-

ningen har av professorerna vid Påvliga bibelinstitutet blivit ferdigst:illd
med all behavlig omsorg och noggrannhet. Med faderlig godhet över-
räcka Vi nu denna översättning till alla som äro älagda att dagligen läsa

tidebönerna. I denna vår herdeomsorg och i vår kadek till gudahängivna
män och kvinnor ha vi den fasta förtröstan att hädanefter alla vid läs-
ningen av Oflicium diuinum ftän dag till dag må hämta klarare ljus,
nåd och tröst. Sålunda upplysta och innerligen gripna må de i Kyrkans
nuvarande yttersta nödläge mer och mer bli skickade att efterfölja de

helighetens exempel, som i Davids psalmer lysa så underbart. Må de

väckas till att nära och befästa den gudomliga karlekens, den ihärdiga
tapperhetens och den fromma botgöringens sinnelag, vilket den Helige
Ande vid psalmläsningen uppmanar oss till.>)
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Den samtidigt utkomna yetenskapliga upplagan2, som ligger till grund
för det nya psalteriet, är med sina XXIV + 3t0 sidor en oumberlig bok
för alla som äro intresserade för närmare enskildheter i texten och över-
sättningen, för psalmernas historiska bakgrund, den ursprungliga vers-
indelningen och den yttre poetiska formen. Just detta sista kan tyvärr ej

komma till uttryck i en upplaga, som helt är ordnad enligt de praktiska
synpunkter, som måste följas i en bok med tidebönerna.

Den nya psalmöversättningen torde inleda en ny vår för tidebönerna i
Katolska kyrkan. Visserligen återstå alla sakliga svårigheter, som möta
i psalmerna, ja de framtråda nu delvis än mer 'ån förr. Men psaltaren
försvarar sig själv genom sin outtömliga högre livskraft. Ju mer den hos

den enskilde bedjaren blir en aox Ecclesiae - Kyrkans röst, ju mer dess

grundid€er lysa - bäst äro de framställda i psaltarens femte bok- desto
mer reduceras svårigheterna till obetydligheter. Den dagliga liturgiska
psalmläsningen är brudens - Kyrkans oavlåtliga heliga samspråk med
Kristus i härlighet vid Faderns sida (jfr Luk. z4;27, 44,4i), den är
ett offervilligt och storsint deltagande i den evige översteprästens him-
melska offertjänst: >Du är präst till evig tid enligt Melkisedeks ordning,>
lPs. 109 (110)1. Guds kallelse till detta deltagande börjar i dopets sakra-
ment' 

R. vehrzer.

DET RELIGIOSA INSLAGE,T I
GABRIE,LA MISTRALS DIKTNING.

fngen, som har läst Desolaciin-Förtuivlan och Tala-Kalhygge, kan
Iha undgått att lägga märke till den djupa, religiösa känsla, som genom-
strömmar Gabriela Mistrals diktning. Kritiken förtröttas aldrig i sin
strävan att framhäva detta forhållande i olika sammanhang. Men ännu
har man icke tillfredsställande klarlagt ursprunget till och utgångspunk-
ten för denna religiositet. Detsamma gäller i lika mån om den form,
vari den kommer till uttryck i hennes diktning, och dessa känslors be-
tydelse i hennes verk. Och detta trots att Gabriela Mistral förnummit
hela sitt verk såsom något, som Gud borrat in i hennes innersta, ja såsom

' Dess fullständiga titel lyderz Liber fsalmontm cil.r, cdnticis breuiarii rotnani noaa
e textibus frimigeniis interpretatio latina cun notis criticis et exegeticis cura professorart
Pontificii lnstituti Biblici edita, Romae 1945.
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Det religiösa inslaget i Gabriela Mistrals dlk-tning

en dolkstöt och en plåga, enligt vad som förkunnas i en dikt i hennes

första bok, och trots att det försäkras i en annan dikt i Tala:

l*:':::J:":äJT,ä:",::::::'
Det visar sig svårt att söka den yttersta orsaken till hennes religiösa

känsla i de uttalanden och självbekännelser, som diktarinnan själv gjort
i randanmärkningar till sin produktion. Gabriela Mistral har varit spar-
sam på sådana och har visat sig mera fördomsfri i fråga om sina prosa-
alster än om sina poetiska arbeten. De förra finnas utspridda i ameri-
kanska tidskrifter, som ofta äro omöjliga att uppbringa, och ha ännu
icke givits ut i bokform, Sammalunda är fallet med många nummer av
de specialbibliografier över författarinnan av Sidonia Rosenbaum och av
Pinilla, vilka skulle kunna komma med någon biografisk detalj, som löste
problemet om hennes andliga utvecklingsgång. Hennes nyfikenhet på
österländska religioner, vilka hon säges ha sysslat med i många år, det
äkta och varma intresse hon ägnar åt kulten av de inhemska, ameri-
kanska gudarna och åt myterna kring dessa, de förtäckta anspelningar
på vacklan och tvivel i hennes gudstro, vilka man pätråfrar i Noctarno
d.e la d.errola i hennes andra samling, äro icke tillfylle$ för att påvisa
de slingrande stigar hon, en troende kvinna, gär, dä hon avviker frän
Sanningens väg för att omsider äteryänd.a till den. (Om >min själs

omkringirrande under en lång kris> tala likaså de anmärkningar, som
utgöra tillägg tll Tala,) De intressanta och faga kända vittnesbörd, som

John A. Mackay sammanställer i sin bok Tbe Otber Spanish Cbrist, en
studie över >>the Spiritual History of Spain and South America>, rätr-
{;rdrga heller alls icke benämningen >liberal catholic>, varmed han vill
karakterisera hennes personlighet. Lika litet stödja hennes kringgripande
visioner av kristenheten på amerikansk mark eller de personliga tonfallen
i hennes religiösa diktning en Max Daireaux' kategoriska försäkringar,
att vi stå inför en kristen, inte enligt Kyrkans utan enligt Kristi lära.

Men oberoende av att hon betraktar Kristi lära såsom ett ekumeniskt
band, som enar människor, folk och skilda trosbekännelser på den ameri-
kanska kontinenten, och oberoende av, ä andra sidan, att hennes katolska
renlärighet för henne på pilgrimsfärd dll Vatikanen, päträfrar man i
Gabriela Mistrals diktning en bred och djup religiös åder, som vittnar om
helig gudsförtröstan och gudsfruktan. Utan tvivel ha de gått för långt,
som ha talat om Gabriela Mistral som om en mystiker. Man torde alltid
med visshet kunna påvisa, aft det i hennes dikter ej återfinnes de bekanta
högsta stadierna i den mystiska gudsupplevelsen, bänryckning, extas, upp-
lyf tning och flykt, varunder själen svingar sig upp till föreningen med



Carlos Claueri.a

Gud och uppgåendet i Gud. Gabriela Mistral, som under år av litterär
verksamhet stått i ständig kontakt med de spanska mystikerna från Guld-

åldern - en Fray Luis de Le6n, en Santa Teresa, en San Juån de la
Cruz - har därunder undfått lärdomar, vilka hon sedan icke återgivit.

Ty det som hon genomandades av och förnam, var icke mystik. I sin

bedrövelse på de tröttande färdestigarna Senom livet, vänder Gabriela

Mistral visserligen sina blickar mot Gud, samtalar med Honom, bönfaller

Flonom om hjälp och förkunnar F{ans namn och förnimmer Flans när-

varo. Men i allt detta finns ingenting av denna förberedelse f.ör att
uppnå >gaudium felicissimae visionis>>, ingenting av denna själens förtro-
liga samtal med sin Flerre, som vi äro så vana vid hos den Heliga från
Avila. De Locas letanias i Tala, vari diktarinnan ber till Jesus Kristus

för sin döda moder, ha föga gemensamt med de >tusen heliga dåraktig-
heter,>, som den av kärlek till Gud ,rförrycktau själen yttrar' varom

Teresa de Jesris talar. och i hennes åkallan, denna och andra gånger,

finns likaså föga av det högmodiga bedjandet hos de romantiska diktarna,

vilka f<;rharliga det egna jaget i en sång till Gud. De många böner,

som ingå som en del av de lyriska uttrycksmedlen för Gabriela Mistrals

religiositet, äro icke exalterade, självförharligande, utan bönesuckar. Det

gäller icke ett sökande efter Gud utan ett anropande om Flans medlidande

åch hjalp, ert srändigt och enträget rop, att hon ej måtte bli bortglömd

och överlämnad åt sina egna svaga krafter:

Fader vår som är i himlen
Varför har Du glömt bort mig!

(Nocturno, vt Desolaciön)

Du glömde bort det ansikte

Du gav dcn okända kvinnan
i en dal;

Jag bötjar att sjunga om Din glömska

för att än en gång slunga mitt rop

"'"t lri;;; rno de consurnaciön, ur Tala)

Här lyser det överallt fram en tro pä Guds personlighet, en visshet om

Hans närvaro och en levande samhörighet med Flonom, vilka äro den

äkta bönens väsentliga kännemärken.
Den bönfallande tonen i hennes religiösa diktning är förhärskande

och torde med nödvändighet kunna tillskrivas diktarinnans olycksfyllda
öde. Hennes ungdoms kärleksdrama har i allfor hOg grad lockat en

kritik, som är full av oblyg nyfikenher, då det gäller enskildas tragiska

livsöden. Men icke blott den smärta, som har förbitttat Gabriela Mistrals
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tillvaro och lämnat djupa spår efter sig i hennes diktning, formar ut-
trycket för hennes religiositet. Det finns hos Gabriela Mistral en kristen
bildning, vars ursprung förskriver sig från hennes barndom. Hon har
en gång talat om sin moder, en from kvinna, en >catölica biblica>, som
undervisade henne i den kristna låran och invigde henne i den Heliga
historiens underbara diktvärld. Denna undervisning och denna läsning
ha kvarlämnat minnesbilder, som ingå i Gabriela Mistrals verser och
poetiska prosa, vilka äro fyllda med anspelnrngar pä de olika personerna

i Gamla Testamentet, Ordspråksboken och Psaltaren och en stor förtro-
lighet med händelserna i Vår Herres Jesu Kristi lidandes historia. När
Gabriela Mistral vill överföra sin bävan till diktens språk och form 

->Guds vind kommer fläktandgr; 
- 

>jag stannade darrande i klyftan>

- 
inför det numinösa, åberopar hon alltid Gud såsom den lörshräcklige

ocb starke, Henen full av kraft, Gud. den. fruktansuärde, eller använder
omskrivningar såsom ,rhan som upprör haven>, vilket allt frammanar
storslagenheten hos de Heliga Skrifternas Elohim. Korsfästelsen är mycket
påtagligt närvarande i hennes dii<ter: Inför bilden av Kristus på korset
(målande beskrivet i ord som brutalt åskådliggöra lidandet 

- 
>han vars

kött är sönderstyckat>, >han vars ådror äro tomma på floder> 
- 

vilket
kom den amerikanske professorn Brenes-Mesdn att tänka pä den nfua
släktskapen med den medeltida makabra realismen och ännu mer än med
denna, med det gamla spanska helgonbildssnideriet) genomlider hon plå-
gorna hos Gud, som blivit människa för vår förlossnings skull. Och
inför den människoblivne Gudens tycks hennes mänskliga smärta såsom

ett intet och inför Honom ber hon om en levande tro för de människor,
som icke känna honom. Samma motiv komma igen i de tidigare dikterna
i Desolaciön och i de nyare i Tala. Jesus Kristus spelar liksom Jungfru
Maria 

- 
,öppna lilja . . . om Du kallar mig, gär jag uppför branten. . .;

om Du tiger, vad skall jag då göra?> 
- 

i Gabriela Mistrals bönedikter
samma stora roll av förmedlare och böneman, vilken den traditionella
fromheten tilldelar dem. I de ovannämnd,a Locas letanias, i hennes bön för
modern, är Kristus >>herre över vägen och hädanfärden> till saligheten.
Denna dikt är ur synpunkten arr den spanska poetiska onomasiologien av
>det heliga>, i betydelsen arr >>Vortkunstforschung>, så som Helmuth
Hatzfeld avser därmed i sina studier över den religiöse diktaren Dante och
över den religiösa diktningen under den franska barocktiden och under
den franska och iberiska romantiken, en av de intressantaste: Vackra och
f.örtätade omskrivningar f.ör Frälsaren såsom >rio vertical de gracia 

-den lodräta nådefloden>, >caracol vivo del cielo 
- 

himmelens levande
snäcka>, >oido alto - det höga örat>, >>albatros no amortajado 

- 
den

osvepta albatrossen>, >abra de los cielos 
- 

himmelsöppningen>>, >carne
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amanre 
- 

k<;tt av kärlek fullt>, >juego de ecos 
- 

ekonas lek>> ecc.

återfinnas i denna dikt, vari diktarinnan har förenat ursprunglighet med

det högsta, som hennes skapare- och framställningsförmåga kunnat fram-
bringa.

I en stilistisk studie över dikterna i DesolaciLn konstaterades för några
år sedan genom en konsociation av de begrepp, som hänsyfta på materien
och dess upplösning, att Gabfiela Mistrals hela diktning behärskades av
tanken på Döden. Diktarinnan känner också under sitt arbete och under
ett liv fullt av hopplöshet, att >>den långa natten> börjar, att hon, då
hon skall f.öretaga en resa, utlämnar sig åt sin egen >dödskamp>, att
det i döden finns ett >fädernesland> . . . Men i Gabriela Mistrals eskatologi
förbindes begreppet döden med id6en om, att överlämnandet av sig själv
till >Honom med de djupa ögonen> är liktydigt med >insomnandet i Gud>>

liksom på >en kudde av månstrålar,r, och med hjärtats vila i den mäktige
Gudens sköte. Denna ,kärlek till Intet> till att börja med 

- 
>ty allt

kött trängtar ångestfyllt efter döden!> 
- 

har senare övergått till att
bliva en omdelbar uppfattning om och ätr& efter lycksalighet och evigt
liv i Guds rike. Det >Vida ljuset>, som ännu i Desolaciön är obestämt
och vagt, utvecklar sigiTala till >den gräns, innanför vilken tiden upp-
lösesr, >Det tidlösa paradiset>, >Den eviga boningen>>.

I hennes språk, i den samvetsgranna analysen av det tematiska i hennes
dikter och stil, kan man återfinna känslor och idder, som göra, att Gabriela
Mistral bör räknas till de mest religiösa diktare, som i vår tid skriva på

spanska språket.
I Gabriela Mistrals diktning finns något mera än vaggvisor och sånger

om moderskapskänslor. Intresset för hennes olyckliga knrlek har kommit
många att förbise andra väsentliga element i hennes produktion. I Tala
och t. o. m. i Desolaciön finns gott om andra ämnen: resor, minnen, ameri-
kansk natur och folk och inte minst religiositet. Det är felaktigt att be-
hålla en ensidig uppfattning av Mistrals poesi. Med de dikter som G u I l-
b e r g senare översatt och fogat till sina första tolkningarl, har han
bidragit till en bättre och allsidigare förståelse av den amerikanska dikta-
rinnan' 

cailos claueria.

t G"briela Mistral: Dik-ter. 2:a uppl. Sthm 194J, Norstedts. Kr. 3: i0.



DEN APOSTOLISKA SUCCESSIONEN
I SVE,RIGE.

T\.r hOgkyrkliga rörelsen inom den svenska statskyrkan har liksom för
phandra år sedan Oxfordrörelsen i den anglikanska skapat etr nytr in-

tresse för biskopsämbetet och den apostoliska successionen på protestantiskt
håll. Också fOr de nordiska katolikerna har frägan om de protestantiska
vigningarna och deras eventuella giltighet icke blott ett teoretiskr inrresse.
Ingen på katolskt håll har naturligtvis gjort sig större illusioner beträf-
fande denna sak, snarast har man alltsedan trossöndringens tid intagit en
radikalt avböjande hållning. I nyare tid ha som bekant de anglikanska
vigningarna från Roms sida underkastats en allvarlig prövning. Denna
prövning utföll negativt.l Under dessa omständigheter synes knappast
ens skymten av en möjlighet finnas f.ör att de svenska protestantiska
vigningarna skulle bestå inför provet. Icke desto mindre är det av stor
vikt att saken kritiskt och lidelsefritt undersökes, att man ej lårnnar
någon möda ospard för att klarlägga det verkliga f<;rhållandet både histo-
riskt och dogmatiskt.

För några år sedan ägnade den då i Sverige verksamme dominikanpatern
L. M. Dewailly den apostoliska successionen i Sverige ett srudium i Reuue
d.es Sciences Philosopbiques et Tböologiques.z I detta nu föreligger en
vidlyftigare avhandling i ämnet ay pater Theodor van FI aag ay
Jesu Sällskap. Författaren, som bedrivit sina kyrkohistoriska studier både
i Rom och Uppsala hade fc;r avsikt att framlägga sitt arbete som doktors-
dissertation vid påvliga Gregorianska universireter, då han 1940 på genom-
resa genom Tyskland inkallades i militärtjänst. Avhandlingen har, rrots
att författaren ännu torde befinna sig i krigsfångenskap, utgivits i Kyrko-
bistorisk Årsskrift 1944 av den protestantiske professorn i kyrkohistoria
vid Uppsala universitet, Gunnar \(estin.3

Pater van Haags framställning är historiskt-kronologisk. Redan i sitt
första kapitel behandlar han tvenne huvudproblem, frågan om Västerås-
biskopen Petrus Magnis vigning i Rom våren 1 J24 och om de vigningar
denne själv meddelade i Sverige l\28 och ttil. Den förstnämnda vig-
ningens såväl giltighet som laglighet har väl aldrig betvivlats på allvar,
den står som ett viktigt faktum, då Petrus Magni är den förmedlande

_1 Leo XIII: Epistola >Afiostolicae carae> Il/9 1896. Acta Sanctae Sedh Zg (1896/97)
sid.. 198 ff. Utdrag i Denzinger: Enchiridion symbolorun,2l-23 uppl., nr 1963-1966,
_ 

- L. ]4. Dewailly:_ L'6glise suedoise ,d'6tar a-t-elle gardd la suiiession apostolique?
Reaue des Sciences Philosopbiques et Thäologiqaas, Parii, 1938 sid. 396-.426.

'_Theodor -van Haag: Die Apostolische Sikiessiion in'schweden. Uppsala 1941. Sär-
tryck ur Kyrkobistorisk Årsskrift 1944, Distribution: Katolsk Bok- o.-f(onsthandel, N:e
Smedjegatan 24, Stockholm.
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Iänken mellan det katolska episkopatet och de till en borjan schismatiska,

sedermera även rent lutherska stiftsherdarna. Vigningarna L528 och tt3t
ägnar författaren en grundlig prövning, och konstaterar deras giltighet,
oberoende ay att de voro stridande mot kanonisk lag, av de juridiska
protester som vid olika tillfällen uppsattes av de i saken inblandade prela-
terna, och oberoende även av att Laurentius Petri som den förste uppen-
bara lutheranen bland stiftsherdarna icke hade den katolska uppfatt-
ningen av biskopsämbetet.

Efter det Laurentius Petri 1 i 3 1 blivit vigd till ärkebiskop i Uppsala
utan påvlig konfirmation, inträder den egendomliga mellanperiod, då

Sverige levde i schisma med Rom, under biskopar som i stort sett själva
f<;ljde de katolska traditionerna, men samtidigt tillato en intensiv och
ofta förstucken luthersk propaganda samt ett fortsatt undansmusslande

av de bevarade traditionernas reella innebörd. Pater van Haag ågnar
särskilt Laurentius Petris ställning en ingående granskning, karakteriserar
honom å ena sidan som den man vilken räddade om icke biskopsämbetet,
som författaren uttrycker sig, så dock ett under detta namn gående

auktoritativt ämbete åt den lutherska statskyrkan. Å andra sidan för-
nekar författaren att Laurentius skulle fört vidare episkopatet och prästa-
dömet så som medeltiden uppfattade det. Under 1I30-talet med dess yttre
katolska former var det mässoffertanken trängdes tillbaka både genom
Olavus Petris svenska liturgi och stympade latinska mässor i stil med den
s. k. missa Lincopensis.

Följande skede representeras av Georg Normans verksamhet som superat-
tendent för den svenska kyrkan pä tS+O-talet. Nu satte man in ett direkt
nedbrytande av de gamla formerna. De katolskt sinnade biskoparna av-
sattes eller tvingades att a-vgl. Huru länge man dock på sina hå11, även

där man till det yttre gett vika för de kungliga maktspråken, fasthöll
vid de katolska uppfattningarna visar ett fall från Skara stift. fu 1545,
som författaren refererar. Bönderna i Fristad vägrade betala tionde till sin

nye herde, emedan denne icke hall mässa. Kyrkoherden åter förklarade
att han icke kunde göra det då stiftets >>ordinarius> och domkapitlet
vågrat, honom vigning. Trots att stiftschefen var en luthersk ivrare, hade

han icke ansett sig kunna förråtta prästvigning, emedan han icke själv
blivit vigd till biskop >)more antiquo>. Gustav Vasa fortsatte emellertid
målmedvetet sin nedbrytande politik, bl. a. genom att uppdela de gamla
stiften i mindre områden med egna >ordinarii>. Dessa nya herdar erhollo
i regel ingen vigning, men sattes dock själva att >ordinera>.

Först Erik XIV begynnte åter skilja mellan de gamla stiftens styresmän
och de nyas. Någon biskopsvigning erhöllo de sistnämnda fortfarunde
icke, ehuru de hade samma fullmakter. Den lutherska uppfattningen av
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själasörjarämbetet hade dock numera trängt så starkt igenom, att man
icke hörde av protester. Jämsides med det fortsatta utträngandet av den
katolska mässoffertanken vann den konservativa riktningen överhand
bland kyrkans män, kännetecknad dels av intresse f<;r kyrkofaderna, dels

av fasthållande vid vissa >sedvänjor> som elevation av nattvardselementen
och hävdande av en starkare auktoritet för särskilt de gamla stiftens
styresmän, de s. k. biskoparna. Fluvudmannen för denna riktning var
Laurentius Petri. Att också han klart stod på luthersk grund f.ramgär
av 7J7l års kyrkoordning. Författaren analyserar här särskilt de första
lutherska ordinationsriterna och kommer till resultatet att de otvetydigt
uteslöto den katolska präst- och biskopsiddn. Detta uppfattades också av
samtidens katolska auktoriteter, bl. a. kardinal Hosius och Johan Flerbst,
Katarina Jagellonicas biktfar. I en skrift riktad mot den sistnämnde för-
kastar Laurentius Petri den apostoliska successionens nödvändighet i tyd-
liga ordalag.

Johan III:s försök att i förmedlande avsikt återinföra traditionella
former i gudstjänstlivet medförde rätt mycken förvirring, men bragte
aldrig de lutherska positionerna på allvar att vackla. Både hans Nova
Ordinantia och liturgi stå på luthersk grund, oberoende av yttre cere-
monier och bruk. Själv har Johan, efter studium av kyrkofäderna, vack-
lat i sin tillit till det lutherska prästadömets giltighet. Flonom måste man
väl även tillskriva den omständigheten att Paul Juusten, som i hans ögon
representerade arvet från apostlarna, !571 sköts fram för att viga Lauren-
tius Petri Gothus till ärkesätet i Uppsala. Detta hindrade dock icke att
denna vigning, såväl på grund av de däri deltagandes bristande intention
som på grund av de former i vilka den skedde, från katolsk synpunkt var
uppenbart ogiltig.

Detta framgår även av de katolska opinioner som gjorde sig gällande
i samband med försöken att återföra Sverige till katolicismen. Alla katol-
ska röster från denna tid, Laurentius Norvegus och hans krets, Johannes
Jussoila och andra konvertiter, samt främst Antonio Possevino, tala en-
halligt i samma riktning. De protestantiska vigningarna kunde ej accep-
teras, protestanternas själasörjare kallas >>ministri>, deras stiftsherdar
>pseudo-episcopi>>. Också Laurentius Petri Gothus, den bildade huma-
nisten, som stödde Johan III:s liturgiska reform, tog i en skrift mot
jesuiten Stanislaus \irarszewicki avstånd från den apostoliska successionen

och prästadömet i katolsk mening.
Konung Johan delade åtminstone tidtals den katolska uppfattningen av

sakramenten. I detta avseende äro underhandlingarna mellan honom och
Possevino ytterst intressanta. Pater van Haag har här öst trr hittills opub-
licerade förstahandskällor, de i Vatikanarkivet och i Jesu Sällskaps arkiv
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i Rom bevarade korrespondenserna från Sverige under 1i70- och 1i80-
talen. Possevino kunde trots konungens positiva hållning i vissa fågor
icke bifalla till den av honom förordade kryptokatolicismen, varlör under-
handlingarna slutligen strandade. Ännu lJ87 torde Johan dock gjort sin
påskkommunion för en giltigt vigd präst som han låtit kalla till sig.

Författaren uppehåller sig i detta sammanhang särskilt vid ett av Prosse-

vino 1t78 författat aktstycke 
- 

hittills opublicerat 
- 

i vilket denne
söker gå till grunden med frågan om de protestantiska vigningarna. Akt-
stycket förelades av Possevino franciskanen Cesare Montalcini och jesuiten

Francisco de Toledo, vilka verkade som konsultorer vid den kardinals-
kongregation som handlade de svenska ärenderna. Resultatet av denna.
prövning är antecknat i dokumentet. Texten är dock varken klar eller"

entydig. Redan Possevinos relation av f<;rhållandena är bristfällig. Det
synes, enligt van Haag, som om man accepterat giltigheten av vissa vig-
ningar, förråttade av giltigt ehuru olagligt vigda biskopar. Därvid synes
man på otillräckliga grunder godkänt både Paul Juustens egen vigning
och den av honom förråttade vigningen av Laurentius Petri Gothus. Även
en annan tolkning av dokumentet är dock möjlig, enligt vilken alla vig-
ningar över lag varit ogiltiga. Till en sådan uppfattning kom Possevino

i varje fall under sin andra resa, och därtill anslöt sig påven Gregorius XIII
i ett enskilt brev till Johan III av år 1181.

Vad Johan III:s egen kyrkopolitik beträfrar, umgicks han länge med
planen pä att introducera en säker apostolisk succession i Sverige, först
genom kusinen Johan av Hoya, som var katolsk biskop i Miinster, sedan

genom sin sekreterare Petrus Fecht, som han, ehuru gift, ville sända till
Rom för att biskopsvigas. Från Roms sida var man villig att låta biskops-
viga de svenska katolikerna Botvid Nericius och Magnus Laurentii, Olavus
Magnus systerson. Alla dessa planer strandade dock som bekant. Johan
III nöjde sig slutligen med stiftsherdar som blott godkände hans liturgiska
program. Så litet gällde dock numera de gamla traditionerna, att Andreas:
Laurentii som 1i83 övertog Uppsala ärkesäte därvid för andra gången

mottog någonslags biskopsvigning. Man upphörde m. a. o. att skilja
mellan vigning och installation. Med Johan III:s död inträdde den svenska
kyrkan i ett nytt skede, och lutherdomen stadfästes vid Uppsala möte
1J93. Dårmed var vägen till en återförening med Rom definitivt stängd-

Jämsides med den Iutherska ortodoxin förblev dock ett slags biskops-
ämbete bestående i den svenska kyrkan, ehuru det icke skänktes någon
sakral karaktär i rent katolsk mening, icke heller betraktades som allena
bemyndigat vid ordination av predikanter. Först i vära dagar har en liten
grupp framtrått inom den svenska kyrkan med en mera högkyrklig upp-
fattning av vad rnan fortfarande uppfattar som ett prästadöme.
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Till slut tillerkänner författaren den svenska kyrkan vad han kallar
den >materiella> successionen, en oavbruten följd av >handpåläggningar>,
ehuru han givetvis med ett beklagande måste frånkänna denna succession

en katolsk betydelse. Författarens terminologi är i vissa avseenden något
oklar, så just i fråga om begreppen succession, biskop, präst, vilka han
lika ofta och utan särskiljande attribut använder både katolskt och prote-
stantiskt. Därtill bidrar givetvis å ena sidan den skildrade tidens hopplösa
förvirring, svårigheten att i varje enskilt fall fälla ett avgörande, ä andra
sidan en medveten strävan att undvika den katolska reformationstidens
terminologi, som i dag kunde verka stötande. Det synes oss dock viktigt
att icke i något avseende väcka falska förhoppningar hos önsketänkande
h<;gkyrkliga kretsar. Den uppmärksamme läsaren torde dock finna att så

icke varit författarens avsikt.
Ett par smärre inadvertenser mä råttas: Martin Skytte var aldrig gene-

ralvikarie för de skandinaviska dominikanerna, utan en av Gustav Vasa
tillsatt styresman ftir de svenska konventen. Begreppet fregattkapten,
som författarenlänat. från Holmquist, stöter i en framställning av svenskt
1I00-tal; det tillhar en långt senare tid. Att kalla Botvid Sunesson endasr
med fadersnamnet Sunesson torde vara att antecipera ett senare bruk av
fadersnamnen som släktnamn. Dessa anmärkningar röra sig som synes
helt på ett underordnat plan.

Pater van Haag förtjånar en särskild eloge för den grundlighet med
vilken han följt utvecklingen i alla dess skeden. Både det svenska och det
nya romerska materialet har allsidigt utnyttjats, Man hoppas innedigt
att förf.attaren snart åter skall vara i tillfälle att fortsåtta på den väg han
börjat. Sedan Biaudet och de finska Romforskarna i början av seklet
ägnade sig åt forhållandet mellan den Heliga stolen och Sverige under det
16:de seklet har detta område varit övergivet. Pater van Haags arbete
låter oss ar'a att mycket ännu vore att hår uträtta.

Jarl Gallön.
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SANKT BRYNOLF, BISKOP AV SKARA.

II. HANS EFTERMÄLE.

På kyndelsmässodagen 1349 besökte den heliga Birgitta Skara dom-
kyrka. Medan hon där förrättade sin andakt, kande hon den ljuvligaste
och sällsammaste vällukt. Då hon förundrade sig häröver, hänrycktes hon
i anden och såg då den heliga Jungfru Maria samt med henne en man av
underbar skönhet, iklädd prästerlig skrud. Jungfru Maria sade till henne:

>Du bör veta, min dotter, att denne biskop hedrade mig under sitt liv
och bekräftade sin hedersbetygelse i sin gärning. Huru behagligt hans

liv var för Gud, det visade den vällukt som du kände. Men ehuru hans

själ nu är inför Guds åsyn, ligger dock hans kropp här i jorden utan ära.

Och så ligger min älskade äkta pärla bland svinen.>

Denna berättelse återfinnes i kap. 108 i den del av Birgittas uppen-
barelser, som kallas Revelationes extravagantes (Bifogade uppenbarelser).
På ett annat ställe i uppenbarelserna (2 boken, kap, 22 svensk text, kap.
30 latinsk text) berättas det, att Birgitta vid samma tillfalle hört Jungfru
Maria tala till sin son och säga: >Medan denne helige man levde kropps-
ligen i världen, var han såsom berg, ståndaktig i den heliga tron. fngen
motgång bajde honom, ingen lusta h<;ll honom tillbaka. Han var böjlig
efter din vilja såsom den rörliga luften, vart din anda drog honom. Han
var också brinnande i kädek såsom eld, som värmer de kalla och förtär
de vrånga. Och nu är hans själ med dig i äran, och dock är hans verk-
tygs karil förtrampat och ligger på en obetydligare plats än det borde.
Därför, min son, giv hans kropp större upphöjelse. Hedra den, som dig
hedrade av all sin kraft och makt. Upphoj den, som dig upphöjde med
sitt arbete, så mycket han förmådde.>

Och Jesus Kristus instämmer i sin moders beröm över den avlidne
biskopen samt förklarar för henne, varför den upphojelse, som hon önskar
att denne måtte vederfaras, ännu ej är möjlig: människornas ondska är
sådan, att de ej f.örtjåna den nåd, som ligger i att en sådan upphöjelse sker
bland dem. Kristus säger bl. a.: >Han var ock såsom safiren i guldringen
i sitt ryktes och sitt levernes klarhet, varigenom han bevisade sig vara sin

kyrkas brudgum, sin herres vän, den heliga trons bevarare och världens
föraktare. Därför, o käraste moder, höves det ej, att älskaren av så stor
godhet vidröres av så orena, eller att en sådan ödmjukhets bevarare skall
omgivas av världens älskare. Han var för det tredje såsom ett ljus, satt
över en ljusstake, i fullkomning av alla mina budord och i undervisning
om gott leverne, varmed han värnade dem, som stodo i det goda, så att
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de ej skulle falla, och upprättade de f.allna samt förde även dem till mig,
som komma efter honom. Detta ljus äro de ovärdiga att se, som hava för-
blindats av egenkärlek; detta ljus kunna de ej se, som hava högfardens
starr; detta ljus få skabbiga händer ej vidröra. Ty detta ljus är mycket
förhatligt fOr de giriga och dem, som älska sin egen vilja och sin syndiga
lusta. Därför, innan han upphojes, är det rättvist, att de renas, som orena
äro, och de upplysas, som blinda äro.>>

Uppenbarelsen slutar med ett skarpt ogillande av att, folket vördar ett
falskt helgon i stället för det råtta. Detta falska helgon befinner sig an-
tingen i skärselden eller i helvetet. Han har icke fört ett helgonlikt liv,
har ej haft god vilja att lida döden för Guds skull, och har ej haft ett
helgons brinnande och visa kärlek. Hans kult har uppstått på grund av
inställsamma personers bedrägeri, oförståndiga människors lättrogenhet,
prelaters girighet och tröghet hos dem, som undersökt saken. Med detta
falska helgon avses, som forskningen visat, konung Magnus Ladulås, vil-
ken efter sin död åtnjutit ett visst helgonrykte och vid vars grav i
Stockholms franciskankyrka (Riddarholmskyrkan) underverk skola ha
tilldragit sig.1

I stället prisar uppenbarelsen uttryckligen den 32 år tidigare avlidne
biskop Brynolf Algotsson. Birgitta känner en ljuvlig vällukt över hans
grav och hör Kristus och Maria berömma biskopen och hans livsgärning.
Med uttrycket >så ligger min älskade ädelsten bland svinen> menas, atr
Brynolf var begravd bland syndiga människor; främst torde här avses

riddaren Knut Folkesson, en son till Folke Algotsson och Ingrid Svante-
polksdotter, vilken under förebärande av sin släktskap med biskopen ut-
valt sig en gravplats vid sidan av denne. Vi veta även från annat håll,
att man ansett det i hög grad upprörande, att Knut Folkesson och biskop
Brynolf skulle ligga begravda vid varandras sida i domkyrkan.z

Birgittas budskap förklingade ej ohört. Här som i andra fall gav sier-
skans gynnsamma utlåtande incitamentet till en ny kult.3 Biskop Bry-
nolf blev efterhand alltmera hedrad och vördad; folket begynte taga sin
tillflykt till honom i bönen, och de talrika järtecknen visade hans makt

'Den beliga Birgittas apPenbarelser i urual och öfuers. al Richard Steffen,
s.23 fr,261,301 ff. Toni Schmid: Birgitta ocb bennes uppenbarelser, s, It f,6t f.

" Vita,s.747. Stef f en, * * s,277 fr.t Srt Botvids betydelsefulla roll i uppenbarelserna (han säges ha utverkat visionens
g|va ät Birgitta) gav upphov till en renässans av dennes kult; den Birgitta närstående
ärkebiskop Birger Gregersson skrev ett Botvidsofficium. De av Birgitta högt skattade
biskoparna Nikolaus av Linköping och Hemming av Åbo blevo vördade som helgon, likaså
hennes dotter Katarina (i viss mån även Ingeborg) och biktfEderna Mattias, Petrus av
Vadstena och Petrus av Alvastra. >>Det är självfallet *t a,lla dessa heliga män och kvin-
nor i sin tur gjorde ordensstiftarinnans och sierskans helgongloria ändå mera strålande.>
(Schmid,e.a. sid,Zl. Jfrsammaförfattarinnas:hnärreliturgiskabidragX,iNord.
tidskrilt fAr boh- och bibluäsen 1936, s.96 ft.)
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atr. hjålpa i sjukdom och nöd. I Vita Brynolphi lyder förteckningen över
Sankt Brynolf s mirakler sålunda:

Är 1404, i augusti månad, på Marie upptagelses dag, då den nuvarande biskopen av
Skara högtidligen celebrerade sin första pontifikalmässa i Skara dom.kyrka, hände det,
att en viss Kristina, som varit blind i tre år, i samma kyrka fromt bad inför den kors-
fästes bild om att återfå sina ögons ljus. Hon försjönk då liksom i en lätt dvala, och
i sömnen blev hon uppmanad att gå till den salige Brynolfs gravplats för att där återfå
synen, Och då hon gått dit och där fromt anropat den salige Brynolfs hjälp, så blev
hon strax, i närvaro av en talrik folkskara av båda könen, åter seende.

År 1410 blev Gunnar från Mellby socken i Skara stift, vilken under sex veckor
varit från sina sinnen, förd till den salige Brynolfs grav och återfick genom dennes

förtjänscer strax sin {orna hälsa.

Samma år hände följande. En viss Håkan Oddsson i Skara stift, vilken under ett
och ett halvt år varit så rubbad, att han med olika medel sökt beröva sig livet, åter-
fick, sedan en släkting å hans vägnar avlagt ett löfte att oftn ett halvt pund vax till
den salige Brynolfs grav, sex dagar före sin död sitt sunda förstånd och tog kyrkans
sakrament.

Samma år hände följande. En viss Margarera i Skara stift led så svårt av en böld
på tungan, att hon pä tre dagat icke kunde draga in den i munnen och varken kunde
tala eller äta, Sedan hennes man för henne avlagt ett löfte om vallfärd till den salige

Brynolfs grav, blev hon genast helbrägda.

Är 7412 hände det, att en flicka, dotter till Tyrgils i Torbjörntorp, Skara stift,
vilken var så sinnesförvirrad, att hon sprang omkring på fälten och i skogarna som ett
vilt djur, av sina föräldrar blev förd till den salige Brynolfs grev, och då man där
anropat hans hjälp, blev hon omedelbart botad.

Samma år hände det, att en jungfru vid namn Gyrid i Skara stift, vilken under
tleru är varit svårt anfäktad av djävulen och för vilken man förgäves avlagt löften
till andra helgons platser, av sina vänner blev förd till den salige Brynolfs grav, varest
hon genast blev botad.

År 1413 i januari månad hände följande. En son till Johannes Skytte i Båltorp var
så onaturligt förkrympt, att hans fötter berörde ryggen. Men då hans föräldrar gjort
ett löfte för honom att besöka den salige Brynolfs grav, blev han med ens frisk.

Samma år hande faljande. En son till stormannen Arvid Bengtsson i Husaby, Skara

stift, hade förlamade fötter, men då hans föräldrar för hans skull gjort en vallfärd
till den salige Brynolfs grav, blev han genom dennes förtjänster strax frisk.

Samma år blev en flicka, dotter till Ingevald i Järsyssla, Skara stift, ungefär fyra
år gammal, vilken i två år varit så sjuk, att hon under hela denna tid varken kunnat
lyfta sig från marken eller blicka uppåt, av sina föräldrar förd dl den salige Brynolfs
grav. Där insomnade hon och sov vid pass en timma, varefter hon frisk reste sig

utan mänsklig hjälp och muntert sprang omkring.
Samme år blev Anders, smed i Horns socken, Skara stift, som led svårc av spetälska,

genast helbrägda, sedan han lovat vallfärda till den salige Brynolfs grav.

Gerekin Rusling, en borgare i Skara, ämnade {örgripa sig på Skara domkyrkas och
prästerskaps rättigheter, privilegier, egendomar och inkomster, föI1 emellertid i en all-
varlig sjukdom och blev alldeles blind. Då han ångrade sina onda anslag och lovade

att med en offergåva besöka den salige Brynolfs grav, blev han dock genast botad.

En viss Kristina i Skåred, Skara stift, blev efter en svår sjukdom stum och sanslös
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tre dagar i sträck. Men hon gjorde, därtill uppmanad i sömnen av en skön jungfru, ett
löfte till den salige Brynolfs grav och blev då genast frisk.

Samma år hände det, dä nägru personer från Ledsjö socken i Skara stift seglade

{rån Vadstena över den stora sjö, som heter Vättern, att vågorna började storma och i
sitt raseri drevo skeppet till farliga platser. Då de sågo dödsfaran överhängande, åkallade
de den salige Brynolfs hjälp, och si: genast bedarrade stormen, och de själva fardes till
den efterlängtade hamnen.

Ett barn, son till Helge i Halsarp, Skara stift, fyrr \t gammalt, hade genom djävulens
arga list och genom hans åsyn blivit stumt och så förlamat, att dess händer oskilj-
aktigt hängde fast vid bröstet. Då det av sina föräldrar bars till den salige Brynolfs
grav, blev det ögonblickligen botat.

En flicka, dotter till Gudmund Krok i Frölunda, Skara stift, fyra. år gammal, hade

i ett helt år varit lam i sitt högra ben, men då hon av sina föräldrar bars till den salige

Brynolfs grav, blev hon i mångas närvaro ögonblickligen helbrägda.

Johannes målare i Skara stift hade under tre månader varit så sjuk i fötter och ben,
att han icke kunnat stödja sig på dem, men sedan han lovat vallfärda till den salige

Brynolfs grev blev han genast helbrägda.

Johannes Kusk hade en längre tid varit stum. Man gjorde ett löfte for honom till
den salige Brynolf, och han tillfrisknade, men då han försummade *t infria löftet
återfick han samma lyte. Sedan han gjort bot för denna försummelse och ånyo gjort
ett löfte till den salige Brynolf i sitt hjärta, blev han dock genast frisk igen.

Är l4l2 hände det, att öyat, Skarabiskopens köpman, jämte många andra råkade
ut för en svår storm på havet, och då de svävade i livsfara, gjorde de ett löfte till den
salige Brynolfs grav, varefter stormen genast bederrade och de räddades ur sin sjönöd.

Ar l4l4 fick Ambjörn i Doterbo, Skara stift, som var döv, i sömnen en uppmaning
att besöka den salige Brynolfs grav. FIan följde uppmaningen, avgav sitt löfte och blev

Senast frisk.
År 1413 blev en liten gosse, son till östen Peterson, Skara stift, ett och ett halvt år

gammal, som ett helt år haft skenbenen förtvinade och obrukbara, av sina föräldrar
buren till den salige Brynolfs grav. Föräldrarnas synder förhindrade emellertid hans

botande. Men sedan de, på tillrådan av en kanik i Skara, samvetsgrant biktat sina

synder och ånyo vallfärdet till den salige Brynolfs grav med gossen, blev han strax helt
frisk.

Samma år hände det, att herr Lambert, kanik i Skara, som led av svår huvudvärk
och dövhet, blev alldeles frisk, sedan han i sina öron droppat vatten, vari den salige

Brynolfs ben blivit tvättade.
Semma år hände det, att en liten gosse, son till Sigrid i Götene, Skare stifr, vars

högra fot varit förlamad och hängande s{som en linneklädnad under tre dagar, åter
blev alldeles frisk, sedan hans föräldrar för honom gjort ett löfte till den sali.ge Brynolfs
grav.

Samma år blev Sigrid från Sätuna i Skara stift, som under tolv veckor varit upp-
svullen från fotabjället upp till naveln, genast frisk, sedan hon lovat vallfärda till den

salige Brynolfs grav.
Samma år hende follande. En pojke vid namn Tyrgils i Skara stift var efter en

svår sjukdom stum i åtta dagar. Hans fötäldrar gjorde ett löfte för honom till den
salige Brynolf, och han blev då genast frisk,

Samma år hande fOllande. En viss Metgtreta i Brismene socken, Skara stift, var
så svårt sjuk, att hon födde ett dött foster fem månader innan hon rätteligen bort föda,

2-4616r Cred.o. z7:eärg. Nr r. 1945 t7
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men sedan hennes sköterskor för modern och barnet avlagt ett lofte till den salige

Brynolfs grav, blev kvinnan frisk och barnet fick liv och blev döpt.'

Miraklerna vid S:t Brynolfs grav ha samtliga tilldragit sig i början av
1400-talet. Vid samma tid åtnjöto S:t Nikolaus Hermanssons grar/ i Lin-
köpings domkyrka och bilden av Kristi nedtagande från korset (kallad
>Helga Lösen>) i Stockholms dominikankyrka berömmelse som vallfärds-
orter och lockade hjälpsökande pilgrimer frän når och fjårran Även
från dessa nådaorter ha vi intressanta mirakeluppteckningar bevarade. Ett
av korsnedtagnings-bildens mirakler är av intresse även för Brynolfs-
kultens historia:

En flicka, shålled au kokantle såplut, botas anilerbart snabbt. Olov och hans hustru
Cecilia, boende i Västergötland, Medelplana socken, Hjälmsäters gård, hade en sexårig
dotter vid namn Kerstin, som ville lyfta en kittel med kokande såplut från elden, men
kitteln föll och all den sjudande vätskan flöt ned över hennes knän och ben; hon blev
genast förlamad i dessa lemmar, och förlamningen varade 15 dagat. Men på den fem-
tonde dagen på kvällen lade modern tre lotter i en skål för sin dotters hälsas skull, och
den första lotten var till vår Herres Jesu Kristi heligaste korsnedtagnings bild, den

andra till S:ta Birgitta och den tredje till den grav, där biskop Brynolf, salig i åmin-
nelse, vilar. Den födamade flickan lyfte tre gånger i rad upp den lott eller det märke,
som betecknade Flerrens korsnedtagnings bild. Då sade flickan: >Mor, åt vilket helgon har
jag blivit lovad med denna lott?> Modern svarade, att lotten betecknade Vår Flerres
korsnedtagnings bild. Då ropade flickan genast: >Käraste mor, nu blir jag frisk!>
Och i samma ögonblick reste flickan sig, stod, gick, sprang och gjorde obehindrat
andra saker, och intet spår var sedan att finna efter skadan med undantag av er4

liten rodnad på de nämnda lemmarna, Denna flickas moder och syster infriade per-
sonligen löftet samma år, d. v. s. 1402, före Eriksmässan, och båda kungjorde allt
och försäkrade frivilligt att det ver sant, och de närvarande vittnena vid de båda kvin-
nornas berättelse rroro Johan Byggmästare och Johan Bagare, borgare i Stockholm.u

' Vita, 
". 

143 fr. Av de kompletterande vittnesmålen till dessa mirakelberättelser, fram-
lagda i Skara i rwil 1417, får man veta de närmare omständigheterna vid varje rnirakel"
bl. a. vari offergåvorna till Brynolfs grav bestodo. Gunnar från Mellby offrade sålunda en
bild av vax och Gerekin Rusling, vilken blivit botad från blindhet, två ögon av silver.
En Erik Peterson från Åsaka, vilken stödd på kryckor vandrat till Brynolfs grav, lämnade'
efter sitt tillfrisknande kvar kryckorna vid graven (Yita, s. l8l).

Till de oven citerade 2i miraklerna komma ytterligare sju, vilka berättas på annat
ställeiYita (s. fl3, lt4, 180 f). S:t Brynolf skall ha hjälpt Arvid Johanssons hustru
Ingegerd i barnsängsfeber och år 1416 bottt en fru Helena, släkt till kyrkoherden i Od,.
från en åkomma, vilken av beskrivningen att döma torde ha varit ett slags epilepsi-
En liten gosse vid namn Magnus, son till väpnaren Birger Folkesson, blev sjuk och döden
nära; hans föräldrar bådo då till S:t Brynolf och lovade att om gossen bleve frisk,.
skulle han utbildas till präst; gossen tillfrisknade då omedelbart. En viss Bonde Kiebbas,.
borgare i Lödöse, skulle frakta hästar över havet, men en av hästarna blev plotsligt
sjuk och bar sig så våldsamt åt, att skeppsfolket ville kasta den över bord. Ägaren avlade
då ett löfte till S:t Brynolf, vilken genast stillade djurets sjukdom. Samme Bonde be-
rättar om ett annat med helgonets hjälp timat under: en treårig son till hans grannar
i Lödöse hade vid ett försök att, fänga en kajr slagit sig, enligt vad man trodde, till
döds, men på S:t Brynolfs förbön återuppväckts till livet, vilket ägt rum år 141J.

u Handskrift Kh 27 i Linköpings stiftsbibliotek, mirakel n:r 68.
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Hos de kyrkliga myndigheterna uppstod tanken på en kanonisation
av Brynolf. En sådan skulle som bekant föregås av en rättslig undersök-
ning, en process, varvid berättelserna om helgonets liv, verksamhet och
underverk prövades med de insikter i verklighetssammanhangen, som
stodo tiden till buds. Som en förberedande &tgård let biskop Brynolf II
av Skara upptaga den salige Brynolfs ben ur graven, med andra ord föran-
stalta en elevation.o Frågan om kanonisering blev aktuell, då konciliet i
Konstanz sammankallats. Den 20 mars l4l4 riktade ärkebiskop Johannes
av Uppsala samt biskoparna Andreas av Strängnäs, Petrus av Västerås
och Eskil av Växjö från Vadstena en anhållan till påven Johannes XXIII
om kanonisering av biskop Brynolf Algotsson av Skara, biskop Nikolaus
Hermansson av Linköping samt Ingrid Elovsdotter, grundarinnan av det
kvinnliga dominikankonventet i Skänninge.? Följande dag sammanträdde
ärkebiskoparna Petrus av Lund och Eskil av Nidaros i Vadstena och
skrevo å egna, det svenska folkets och konung Eriks vägnar till påven i
samma ärende.8 Även de nordiska ländernas gemensamme konung, Erik
av Pommern, ingrep personligen. Han utfärdade nämligen den 1 april
samma år en skrivelse från Kalmar slott med samma begäran till påven.e
Tillsammans med supplikerna avsändes de handlingar, som man hopsamlat
rörande de tre helgonkandidaterna, d. v. s. av resp. stiftsbiskopar auktori-
serade redogörelser för deras liv och gärningar samt för underverken före
och efter deras död. Konciliet överlämnade prövningen arr de insända
handlingarna till en kommission, bestående av tvä kardinaler och fem
teologie professorer (bland dessa märktes Oddo Colonna, sedermera påven
Martin V, och Jean Gerson, kansler för Paris' universitet). På grundval
av denna kommissions utlåtande gav konciliet den 27 april 1416 sitt bi-
fall till den tredubbla processens öppnande och uppdrog åt biskoparna

Jakob Knutsson av Oslo, Magnus Olai Tavast av Åbo och Eskil Torstens-
son av Växjö att leda densamma.l0 På grundval av vad som skriftligen
inberättats till konciliet hade detta uppställt s. k. articuli. interrogatorii,
korcfattade punkter angående helgonkandidaternas liv och mirakler. An-
gående dessa articuli skulle vittnesförhör anställas i helgonens hemland.
Denna del av processen kallas processus in partibus. Konciliets utnäm-
ningsbrev till de tre biskoparna att. som kommissarier leda vittnesför-
hören angående helgonen kom till Skara den 10 april L4l7 och överläm-
nades till dem av konungens prokurator i detta måI, abboten Sten i

- u I,Skara biskopskrönika heter det om biskop Brynolf II: >han toch vp heliä biscop
brynnolffs been>. (Suenska medeltidsdikler ocb rim, s. 440.)1 Vild, s. 738.

" sa. dipl. telt.n su. dibl. 1937.
'o Su. dipl. 2224. Yita, s. 139 fr.
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Munkaliv.ll Nu tog vittnesförhöret om den salige Brynolf omedelbart sin
början.\z Inför de tre kommissarierna som domstol uppträdde biskop
Brynolf II av Skara och stadens domprost och domkapitel, vilka till sina
prokuratorer förordnade Elov Svensson och Mikael Gummesson, kaniker
i Skara. På gemensam begäran av dessa och den kunglige prokuratorn
utfärdade domstolen kallelse till biskopen, domprosten, dekanen och kapit-
let i Skara samt dll alla vittnen att infinna sig den 12 april och följande
dagar. Kallelsen anslogs i domkyrkan och är avtryckt i Vita Brynolphi.ls
På sagd tid infunno sig de tre prokuratorerna med tolv personer, som i
tur och ordning avgåvo vittnesmål om de av konciliet uppsatta articuli
angående Brynolfs levnad. Dessa vittnen voro riddaren Gustav Magnus-
son, konungens kansler och Västergötlands lagman, stormännen Nils Gut-
tormsson och Arvid Johansson, Johannes Larsson, rådman i Skara, biskop
Brynolf II, domprosten Torkel, dekanen Karl Oddsson, kanikerna Björn
Knap, Sven Johansson och Lambert Benekinsson, broder Herman Nilsson,
gardian vid franciskankonventet i Skara, samt Johannes Bertilsson, kyrko-
herde i Råda. Sedan hördes 67 vitrnen om Brynolfs mirakler. Den 22
april frarnträdde prokur^torerrra, anhållande att vittnesmålen måtte kun-
göras och kallelse utfärdas f& alla, som ville komma med invändningar.
Kommissarierna utfärdade och anslogo i domkyrkan en sådan kallelse
(även denna ät avtryckt i Vita Brynolphila) med utsättande av den 2J
april som sista dag. Då på denna dag inga hinder anmälts, förklarade
kommissarierna att vittnesmålen skulle offentliggöras och avskrifter göras.

Så begav sig kommissionen till Vadstena för att granska Birgittas reyela-
tion om Brynolf. Härvid hördes som vittnen generalkonfessorn, abbe-
dissan, tre munkar och fyra nunnor, vilka alla intygade, att ifrägavarande
revelation rörde Brynolf .15

Av de bevarade akterna att döma gör Brynolfs process intrycket av att
vara förd med all juridisk noggrannhet. Man har varje gång antecknat,
om vittnena själva sett eller hört det som de omvittna eller blott hört det
berättas av andra och i så fall av vi1ka.16

" Vita, s. 139 ff. Några veckor tidigare, den I mars 1417,hade alla Sveriges biskopar
gjort en förnyad framställning till kurian (S!. diil. 2:.31).* Goda framställningar av processens förlopp ges av Klemming i inledningen till den
av honom utgivna fotolitografiska upplagan av Yita Brynolpbi och av Jarl Gall6n:
Fyra bortglömda suenska helgon, i Credo 193J.

'" Yita, s, 146.
'n vita, s. 175 f.
16 Vita, s. 176 fr.
tu Vi ha i det föregående upprepade gånger citerat eller refererat akterna från Brynolfs

process, Vita Brynolphi. Verkets värde för Brynolfs biogtafi är skiftrnde. Mellan Bry-
nolfs död och kanonisationsprocessen ligger ett sekel, vittnesmålen bygga till största
delen på muntlig tradition, och denna tradition har säkedigen hunnit förvanska åtskilliga
fakte, jr rentav nydikta vissa tilldragelser; inflytanden från den kända hagiografiska
litteraturen göra sig även gällande. Särskilt gäller detta om de underverk, som skola ha
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Det var på grundval av de i processus in partibus avgivna vittnesmålen
eller attestationes, som påven sedan skulle falla utslag i konsistorium.
Emellertid ledde processerna denna gång ej till önskat resultat. De blevo
ej fullföljda i Rom, antagligen på grund av penningbrist.l7 Den följande
tiden betecknar i Sveriges historia ett politiskt och ekonomiskt svaghets-
tillstånd; under ett halvsekel framåt pågingo unionskrig och inre orolig-
heter, ända tills Sten Sture d. å. änyo förmådde samla de nationella kraf-
terna. Llnder 1400-talets sista decennier upplevde Sverige äter en period
av kyrkligt och socialt välstånd. På ärkebiskopsstolen satt den kraf.t-
fulle och bildningsälskande Jakob lJlvsson, och även de andra syenska
biskoparna på denna tid, S:t Henrik Tidemansson av Linköping, Bry-
nolf III Gerlaksson av Skara, Konrad Rogge av Strängnäs och Magnus
Stiernkors av Åbo voro betydande män och dugande stiftschefer. Sveriges
viktigaste ärende vid kurian var nu Katarina Ulvsdotters kanonisations-
process, vilken, liksom en gång Birgittas, samlade stat och kyrka till ge-
mensam aktion. Den ledde till, att påven medgav helgonets translation
(skrinläggning) och därmed även dess liturgiska firande; translationen
ägde rum i Vadstena den 1 augusti 1489 med stor högtidlighet och under
närvaro av Sten Sture och rikets yppersta män. Men mao hade ej glOmt
bort de andra svenska helgonens avbrutna processer. Generalkonfessorn
Nils Ragvaldssons redogörelse för Katarinas translation slutar med en

timat redan under Brynolfs livstid (vattenförvandlingen, uppväckandet av de döda).
Berättelsen om hur Magnus Ladulås ödmjukr ber Brynolf om tillgift för den fOrfOllelse
han utsatt honom för (Vita, s, lt7, 164) erinrar om Ambrosiuslegenden (Schmid:
Birgitta ocb bennes appenbarelser, s. 48). Två vittnesmål uppge felaktigt, att Brynolf
fått törntaggen från Sveriges konung (Yita, s. 110, l6J; jfr not if till föregående
avsnitt). Beträffande Brynolfs Parisstudier och hans författarskap till de fyra ofiicierne
är Vita vår enda källa och obetingat trovärdig; man må blott vara fOrsiktig med vissa
detaljer, såsom de aderton studieåren, den mirakulösa tillkomsten av Elinsofficiet o, d,
Ständigt gäller, att \rita måste kollationeras med de med Brynolf samtidiga och av
honom själv utfärdade skrivelserna. Berättelserna om de vid Brynolfs grav timade hel-
brägdagörelserna ha stor trovärdighet. När pilgrimerna kommit till Brynolfs grav i
Skara domkyrka för att vinna hälsa eller för att infria avgivna löften, ha de kyrklige
myndigheterna varje gång anrecknar det mirakel, som skett. (Miraklerna ha samtliga
tilldragit sig mellan 1404 och 1414.) PL grundval av dessa anteckningar har Konstanz-
konciliet utarbetat de i Vita ingående articuli (Vita, s. 143 fr). När processen sedan
fördes i Skara i april 7477, ha de botade personernx själva, deras anhöriga eller andra
åsyna vittnen inför den kyrkliga domstolen betyga,t miraklernas sanningshalt. (Vittnes-
målen återfinnas i Yita, s. 167 fr.) Samtliga personer äro namngivna, deras ålder och
andra viktiga omständigheter angivna, och en fri fabulering är utesluten; llt van, att
man stundom kan invända mot den anatomiska terminologien. (Att den icke troende
vill giva underverkens förlopp en annan förklaring, är en annan sak.) 

- 
De omsorgsfullt

protokollförda vittnesmålen om Brynolfsmiraklerna ge värdefulla bidrag till tidens person-
historia. För det under, som hände köpmannen öyar på havet, har sålunda Tyrgillus
Tingeri, kyrkoherde i Alingsås (: nuvarande Alingsås' landsförsamling), gått i Sod
(Yita, s. 172 f).t' Påven Martin V stadfäste ännu den 7 lrraj 1478 de av konciliet utnämnda kom-
missarierna i deras uppdra1 (Su. dipl,2473). Sedan synes saken ha runnit ut i sanden.
Gallin, a. a. sid. 181.
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uppräkning av stundande kanonisationer: >först S. Sigfridi Söstersöner,

Martyres, item helga Brynolph Biscop i Skarom, h. Biscop Nicolaus af
Linkopunge, h. Mester Prdher her i \(radhstenom, Prior Prdher i Alvast-
rom, h. Fru Ingridh i Skeninge, och om Gudi trckes att flere varda.rrls
Sveriges ombud vid kurian, Hemming Gadh, hade haft stor andel i ut-
verkandet av tillståndet till Katarinas translationl han åtog sig nu att
driva igenom även de andra svenska helgonens sak. Jämte Brynolf, Niko-
laus och Ingrid hade även den år 1366 avlidne biskop llemming av Åbo
blivit aktuell; även denne hade sedan länge varit föremål for helgonkult.
Flemming Gadhs och det svenska episkopatets bemödanden kröntes så

småningom med framgång. Med påven Innocentius VIII:s tillstånd kunde
S:t Brynolfs translation försiggå i Skara domkyrka den 16 augrlsti 1492.
Vadstenadiariet har f.ar u9z följande anteckning: >Samma är, pä dagen
efter Marie upptagelses dag, försiggick i Skara domkyrka överflyttning
av relikerna efter den salige Brynolf, fordom biskop i Skara, till en för-
nämligare plats, på bemyndigande av herr påven Innocentius VIII. Gud
vare pris och ära! Amen.>>le Vi ha inga skildringar bevarade från själva
högtidligheten. Men av Nils Ragvaldssons berättelse om S:ta Katarinas
skrinläggning är 1489, av Sturekrönikans skildringar av S:ta Ingrids
skrinläggning i Skänninge år 1 J07 och S:t Nikolaus Hermanssons i Lin-
koping år 151i samt Flemming Gadhs ceremoniel för S:t Hemmings
skrinläggning i Äbo l5l4 veta vi, att en sådan händelse brukade firas som

en kyrkofest av storslagna mått och iscensättas med en utomordentligt
praktfull apparat. Vi ha ingen anledning att tro, att det gått mindre
högtidligt till vid Skarahelgonets translation än vid de andra svenska
helgonens.

Omkring är 1492 (troligen före translationsfesten) trycktes också hand-
lingarna från Brynolfs process hos boktryckaren Bartholomeus Gothan i
Liibeck. Bokens fullständiga titel är: >Vita beati Brynolphi condam
Episcopi Scarensis in regno Svecie una cum miraculis et attestationibus
pro eiusdem Canonizatione factis.>> Denna inkunabel är numera en raritet

18 Scrifit. rer. suec, III:2, s. 275.
rs Script, rer. suec, I: 1, s. 200. Vadstena Llosters minnesbok, sv. övers. 1918, s. 249.

Jfr Kellermrn: Jakob Ulusson ocb d.en suenslu kyrkan, s. 396. Brilioth har
(a. a. s. 179) den riktiga uppgiften: >>Den ätådda kanonisationen blev väl aldrig verk-
lighet, men en högtidlig skrinläggning firades år 1492>, rnen motsäger sig själv på ett
annat ställe i sin bok (s.73a): >>Vi känna icke, om Brynolfs kvarlevor fått röna transla-
tionens heder.> Ljungfors har utan att bemöda sig om närmare undersökningar
återgivit denna sista felaktiga uppgift (a. a. s. 32). - Jfr Linköpings biskopskrönikas
uppgift om Henrik Tidemansson (biskop 1466-1100):

Sancte Brynolf och sancta Katherin
Lagdis i hans daga i skrin.

(Suensha nedeltidsdilzter och rin, s. 104.)
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inom den svenska ,:::^::::^:::r*"-Y;,äro bevarade, rör-
varade på Kungl. bibl. i Stockholm och på Univ.bibl. i Uppsala. Gustaf
Klemming utgav år 1870 verket i en fotolitografisk upplaga på 8i exem-
plar. Det ingår även i den av Annerstedt är 1876 utgivna tredje delen

av Scriptores rerum suecicarum medii avi, där det fyller 46 tåttryckta
foliosidor.2o

Det påvliga tillståndet till Nikolai, Hemmings och Ingrids skrinlägg-
ning hade utverkats den 16 juli 1497 och den 16 mars 1499.2r Vid sist-
nämnda tillfelle ställde påven även en framtida, h<;gtidlig kanonisation i
utsikt för de fyra helgonen. Men redan tillståndet till skrinläggningen
hade inneburit ett officiellt erkännande av dessa helgons kult och ett med-
givande, att de finge firas liturgiskt, med mässa och officium, på sina

särskilda helgdagar. Därför finna vi i Breviarium Scarense, tryckt år

1498, införda två fester till den nyligen beatificerade S:t Brynolfs ära -
hans dödsdag den 6 februari och hans skrinläggningsdag den l6 augusti.
Den första festen är av högsta liturgiska rang, sollenne,och för denna fest
meddelas både mässformulär och officium, vilkas texter möjligen äro för-
fattade av biskop Brynolf III Gerlaksson.2e

I poetisk skönhet kan Brynolfsofficiet ingalunda mäta sig med vår
medeltids främsta liturgiska diktverk: de av S:t Brynolf, S:t Nikolaus
Hermansson och ärkebiskop Birger Gregersson författade officierna. Ver-
sen förmår blott på enstaka ställen hOja sig till lyrisk flykt, såsom i första
nokturnens responsorier, där Brynolf bl. a. jämföres med Samuel och

Josia. De biografiska fakta, som meddelas, bygga på Vita Brynolphi. I
lektierna berättas om Brynolfs härkomst, Parisstudier, val till biskop
(förfartaren tillägger här utöver Vitas uppgifter, att. Brynolf studerat
både filosofi och teologi i Paris och att hans biskopsval skett via Spiritus
Sancti, det sista i strid med bevarade urkunder), kyrkorättsliga verksam-
het och författarskap av officier samt underverket med Brynolfs morbror
Torner Cryda. I matutinens antifoner och responsorier berättas vidare
om den underbara vattenförvandlingen, Brynolfs ståndahtighet under sin
livslånga magsjukdom, hans tvist med Magnus Ladulås och tillkomsten av
Elinsofficiet samt de underverk, som Brynolf verkade, då han återgav
synen åt en blind och uppväckte de d<;da till liv. Laudeshymnen berör

* Collijn; Suensk bibliograli intill år 1600,bd I, s. 113 ff.* GaIl6n, a. a. s. 183. Finlands mecleltidsurkunderYl, n,4829. (I dessa urkunder
nämnes även Brynolf, oaktat dennes skrinläggning redan ägt rum.)* l)et enda fullständiga exemplaret av Skarabreviariet förvaras på Uppsala univ.bibl.
De poetiska partierna av Brynolfsofficiet samt Brynolfsmässans sekvens och allelujavers
äro därifrån avtryckta i Klemmings samling Latinska sånger..., I, s. 61 ff. Anti-
foner och responsorier äro även avtryckta i Analecta blmnica XXV, s, 182 ff, hymnerna
sammastädes, XLIII, s. lOi f, sekvensen XLII, s. 182 f.
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biskopens eftermäle och kult, i det den antyd.er Birgittas uppenbarelse
samt de järtecken, som skett på Brynolfs förbön. Det är intressant att
konstatera, hur detta officium över Västergötlands andra stora skydds-
helgon lånar uttryck från Brynolfs eget officium över S:ta Elin (vid
denna tid ett av -vära klassiska diktverk) och från Birgittas stora uppen-
barelse om Brynolf. Vi avtrycka här Skarabreviariets Brynolfsofficium
och bifoga en jämnlöpande svensk översättning.

Brynolphi patris merita
Iaudando prosequamur,

de vita cujus inclita
sectanda gratulamur,

Ab universis populis
rex regum collaudetur,
quem grex pra,clari presulis
devote confitetur.

Ortus preclaro germine
jam scholis applicatur,
scripturr sacrc flumine
potatus incrassatur,

Hic puer purus animo,
virtutibus perfectus,
coepit servire Domino
pudicus, simplex, rectus.

Gaude, felix V'estgotia,
laudando Salvatorem,
qui talem sua gratia
tibi dedit pastorem.

Ecce sacerdos. ..

Tanti patris prrsulatum
lauda, felix Suecia,

sacrum germen a te natum
comitare gratia;

24

BRYNOLFSOFFICIET.

FöRSTA VESPERN.

Antif oner.

Till fader Brynolfs hyllning vi
ha kommit nu tillsamman.
Hans liv vår förebild må bli.
Vi hedra det med gamman.

Nu alla folk åt drottars drott
sitt lov och pris hembära,

Den hjord, som Brynolf förestått,
är främst bland dem, som ära.

Hans hem är rikt, hens härkomst god,

Av kunskapstörst han brinner.
I helga skrifters visdomsflod
hans själ hugsvalan finner.

Se, denne yngling, hur han är
i Herrens tjänst ihärdig!
Han i var dygd fullkomning lär,

. renhjärtad, kysk, rättfärdig.

Din Frälsare och Gud du må,
o Västergötland, Iova,
ty du en herde, god som få,
av honom fått i gåva.

Kapitel (Eccli. ++: te).

Se, en stor präst ,. .

Responsoriu,m.

Sälla Sverige, gläds och jubla
för din helga livsfrukts skull!
Prisa, svenska folk, din faders
biskopsgärning ärofull!



Sankt Brynolf, bhkop au Skara

fac ut illud advocatum

habeas in patria,
ne post hujus vite statum
cali desint gaudia.

V. (Ps. 2l:8.) Domine, dilexi decorem

domus tua et locum habitationis glorie
tu€.

Tu parens nato debita
laudum persolve cantica,
cujus preclara merita
depromunt hec sollennia.

Brynolphus clarus sanguine

consuevit ab infantia
divini verbi semine

sua replere studia,

Velut beryllus anulum
ornat suam ecclesiam,
per pastoralem baculum
gregem ducens ad patriam.

Sicut oliva pullulans
in pietatis opere

crevit virtute rutilans
ut celum suo sidere.

Sit tibi laus, o Trinitas,
pro tui servi gloria,
duc nos per rectas semitas

ad vere lucis gaudia.

O prasul eximie, nihil omisisti
quod ad laudem cederet matris Jesu

Christi.
Tu scripture veteris mella collegisti,
sub typo reposita sparsim conjecisti.
Textura mirabilis modum invenisti,
prosa cefmen aureum dum intexuisti.
Ad tribunal judicis nos securos sisti

fac, rogamus supplices, sis dux ut fuisti.

Hlmn.
O fosterland, med hymners lov
besjung din store son och präst!
Flans strålande förtjänsters mängd
är firningsämnet för din fest.

Av frejdad ätt var Brynolf född,
och allt från sina barndomsdar
för såningsmannens helga kall
med iver han sig övat har.

Som stenen höjer ringens prakt,
så Brynolf Kyrkans prydnad gör.

Med herdestaven han sin hjord
till friska betesmarker för.

FIan växte som en ädel palm

i dygd och lydnad mot Guds bud
och strålade i helighet
som aftonskyn i stjärneskrud.

Treenighet, dig vare pris
för detta helgons härliBhet!
Led oss pi tåtta, stigar fram
till paradisets salighet!

Adilon till Magnit'icat.'"

Bed, att han för dig må medla,

medan du på jorden går,

att du efter livets skiften
himlens glädje ärva får.

V. J"g älskar, Flerre, ditt hus'skönhet och

din härlighets boning.

Hell dig, utmärkte biskop! Intet har du
försummat,

som kunnat lända Guds moder, den heliga

Jungfrun till ära.

Flitig och vis har du samlat de gamla skrif-
ternas honung,

gjutit dem in, i bildspråkets form, i ditt
heliga diktverk.

Underbart rik är din konst, Med den vä-
vande diktarens snille

väver, o Btynolf, i prosan du in den gyllene

sången.

"tFIos Klemming och i Analecta blmnica är fjärde raden uteglömd. Hela
denna strof har här måst översättas rätt fritt.
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Tryggue Lundön

Kollektban.

Du vår ledare varit och är. Vi bedja dig
ödmjukt,

för oss i trygghet fram till den högste
Domarens domstol,

Deus, tuorum gloria sacerdotum, presta
qu€sumus, ut qui beati Brynolphi confes-
soris tui atque pontificis merita praclart
recolimus, per ejus vestigia ad crlestis
patrie pascua perseveranter gradiamur. Per
Dominum...

Gud, du som är dina prästers ära, gw att
vi, som hedra den helige Brynolfs, din be-
kännares och biskops, strålande förtjänster,
ståndaktigt måtte vandra i hans fotspår
till det himmelska fäderneslandets betes-

marker. Genom Vår Herre.. ,

Concinentes adoremus
confessorum Dominum
et constanter invocemus
Brynolphi suffragium.

Noctis jam cedat otium,
sit mens divinis dedita,
surgat chorus fidelium
laudans Dei magnalia.

Vir sanctus se diluculo
Deo maturum tradidit
et puro mentis oculo
divinas laudes edidit.

Doctrinarum eloquia,
nubes ut imbres, protulit,
quibus divina gratia
multorum sordes abluit.

Pastoris hic officium
diligenter exercuit,
per mentis desiderium
soli Deo complacuit.

Sit tibi laus, o Trinitas . . .

Legem Dei vir beatus

meditando jugiter,
secus rivulum plantatus,
fructum fecit dulciter.

26

MATUTINEN.

lwitatoriutn.
Må med samfälld sång vi dyrka
Gud, bekännarnas monark,
och anropa för vår kyrka
helge Brynolfs förbön stark.

HTmn'

O kristne, lämnen nattens ro
och på det himmelska gen akt!
I troende, stån upp till bOn

och prisen Flerrens undermakt!

Den helige i ottan re'n
till Herrens tjänst beredde sig.

Med renad sjäI, andäktig hås
han sjöng sin lovsång innerlig.

Som molnen regn åt fälten ge,

hans tal oss helig visdom gav,

varmed den Högste i sin nåd
har tvagit mångas synder av.

Sitt ansvarsfulla herdekall
han samvetsgrant utövat har.
Hans hjärtas fromma längtans brand
behagade hans Gud och Far.

Treenighet, dig vare pris. . .

FöRSTA NOKTURNEN.

Antif oner.

Herrens lag den bästa skatten
för hans hjärta städse var.
Som ett träd vid bäckens vatten
ljuvlig frukt vårt helgon bar.



In virtutum montem scandens

velut tuba sonuit,
legem Dei plebi pandens

iniquos compescuit.

Verbo vitr gregem pavit
presidens salubriter,
lupos arcet tamquam David
dimicans viriliter.

Sapientia summi Patris, Christus Jesus, vo-
lens drachmam decimam perditam requi-
rere, accendit novam lucernam, quando in
assumpta humanitate personaliter venit in
:mundum viam vite verbo et exemplo nobis
manifestius demonstrando, Licet enim ver-
bum Dei Patris, Iux vera, suficienter hujus
mundi tenebras ad nos veniendo propelle-
ret, tamen abscessurus a mundo lucernas
plures accendit, quibus in tenebris errantes
ad viam pacis dirigeret et salutis. Elegit
rnim vinee su€ cultorem, qui ramos aren-
t€s putaret reliquosque ad fructificandum
sollerti cura pre,pata,tet. Gregi suo pasto-

rem prefecit errabundo beatissimum pa-

trem Brynolphum, qui non dedignatus est

ovem centesimam in deserto perditam ad

ovile gregis suis humeris reportare.

Gemme jubar pretiose
vita vicit presulis,
'qui doctrina radiosa
lucem dedit seculis,
viam vite fructuosc
demonstrans discipulis.

V. (Is. 40:9.) Super montem
ascende tu, qui evangelizas Sion;
fortitudine.".

Sanh.t Brynolf , biskop au Skara

Han från dygdens höjder talar.
Med basunens kraft hans röst
bär Guds lag till gömda dalar,
gjuter skräck i falska bröst.

Livets ord till spis han givit
åt den hjord, han förestod.
Liksom David han fördrivit
v^rg"rna med manligt mod.

Läsning 1.

Den högste Faderns Vishet, Kristus Jesus,
ville söka den förlorade tionde penningen

och tände därför ett nytt ljus, när han
antog mandom och personligen kom till
världen f& att genom sitt ord och sitt
föredöme tydligare visa oss livets väg. Ty
fastän Gud Faders Ord, det sanna ljuset,
var tillräckligt för att fördriva denna
världs mörker, då det kom till oss, så tände
det likväI, då det lämnade världen, flera
ljus, genom vilka det ledde dem, som gingo
vilse i mörkret, till livets och frälsningens
väg. Kristus utvalde nämligen en odlare
för sin vingård, en som avskar de förtor-
kade grenarna och med skicklig vård gjorde
de övriga fruktbärande. Ffan satte en herde
för sin irrande hjord, nämligen den högt-
salige fader Brynolf, vilken icke försmådde
att på sina skuldror bära det hundrade få-
ret, förlorat i öknen, tillbaka till fårahuset.

Responsorium.

Glansen av vår biskops dygder
överträffat pärlors glans.

Han har skingrat världens mörker
med Guds läras strålekrans,
visat för sitt folk var vägen
till det sanna livet fanns.

excelsum V. Stig upp på ett högt berg, du som

exalta in bådar glädje för Sion; häv upp din röst
med kraft.

Löstring 2,

Ipse enim radiosa illa lucerna est, quam Denne är nämligen det strålande ljus, vil-
Dominus super candelabrum pralationis pro ket Herren till mångas frälsning satte över

"a Skarabreviariet har et clama in fortitudine. översättaren har tillåtit
sig att korrigera bibelcitatet efter Vulgatans fastställda text.
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salute multorum constituit, ut congrue
sibi dicere possit Veritas ipsa (que nec
fallitur neque fallit): dedi te in lucem
gentium, ut sis salus mea usque ad extre-
mum terra, Nam ejus sancta conversatio
et doctrina evangelica ad fines aquilonis ita
pervenit, ut saxea corda gentis illius divini
amoris calore succenderet, qui prior intus
inexstinguibiliter inflammabatur, ut recte
cum psalmista diceretur: nec est qui se

abscondat a calore ejus."

biskopsämbetets ljusastake, på det att denna
Sanning (som varken kan bedragas eller
bedraga) med rätta skall kunna säga till
honom: jag hat satr dig till ett ljus för
hednafolken, för att du skall bliva till
frälsning intill jordens ända (Act. tl;47).
Ty hans heliga vandel och evangeliska lär-
dom trängde sålunda fram till nordanlan-
den, för atr han skulle upptända detta
folks stenhjärtan med den gudomliga kär-
lekens glöd, han som förut i sitt inre hyste
dess outsläckliga låga. Så kan man med
rätta säga med psalmisten: Intet är skylc
för dess hetta.

Tryggue Lu.ndön

Resfonsorium,

Ut Samuel pro populo
preces fudit ad Dominum
devotas incessanter,
sic gregi sibi credito
Deum facit propitium
pastor orans instanter.

V. (Jac. l: 16.) Multum enim valet de-
precatio justi assidua.

Som Samuel för sin nation
med bön bestormat Flerrens tron,
så Brynolf ivrigt beder
om Herrens mildhet mot de får,
dem han som herde förestår.
Guds nåd han kallar neder.

V. Mycket förmår en åttf.'årdig mans en-
trägna bön.

Läsning 3.

Beatus igitur Brynolphus claris ortus paren-
tibus natale solum Vestgotiam habuit in
regno Suecia, cujus pater Algotus, militie
cingulo decorarus, illius terrc legifer erat.
Cum jam ab annis teneris liberalibus studiis
applicatus supra modum valuisset ingenio,
ad Franciam parentum decreto pervenit,
ubi ad universitatem Parisiensem tamquam
famosiorem se contulit, et primis annis cum
jam philosophie studiis incubuisset (ejus
dulcedine sufficienter degustata) sacratis-
sima theologir methodum ingressus est, ex
qua fluenta in aterno convivio bibiturus.
Pro captu ingenii cum hausisset tamquam
de fontibus Salvatoris, postea sitientia corda
fidelium per mellita eloquia doctrinarum
indeficienter potavit.

* Ps. 18:2.* Jfr not 8 i avsnitt I !

Den helige Brynolf var född av förnäma
föräldrar, och hans fädernebygd var Väs-
tergötland i Sverige. Hans fader Algor
var riddare och lagman för detta landskap-
Då han redan från späda år var benägen
för lärda studier och var osedvanligt be-
gåvad, reste han, efter sina föräldrars be-
slut, till Frankrike. Där begav han sig till
universitetet i Paris, ty detta var det rykt-
baraste. Eftet att ha ägnat de första åren
åt filosofiens studium och tillräckligt sma-
kat dess sötma, gick han över till den he-
liga teologiens vetenskap, för att dricka
dess flöden i ett evigr gästabud.o Sedan
han nu, i mån av sitt snilles gåvor, öst lik-
som ur Frälsarens källor, vattnade han
efteråt oupphörligen de troendes törstande
hjärtan med lärans honungsljuva vältalig-
het.



V. (Osee 14: 6.) Justus germinabit sicut V. Den rättfärdige skall växa fram som

lilium et florebit in eternum ante Domi- en lilja och blomstra till evig tid inför
rum. Herren.

ANDRA NOKTURNEN.

Sankt

Ut Josie memoria,
dum in exemplum trahitur,
fragrat ut sucus florum,
sic hujus viri gloria
suaviter diffunditur
ut odor pigmentorum.

Invocantem exaudivit
Deus suum famulum,
linguam ejus erudivit
ad docendum populum.

Cinctus zone castitatis
sanctam vitam predicat,
transgressores honestatis
justa pena vindicat.

Aqua sibi ter oblata
ter in vinum vertitur,
sic est eum consolata

mater Christi dum colitur.

Cum jam annis decem et octo Parisiis com-
moretus ad patriam se transtulisset, non
ambitione sed Dei vocatione, interpellanti-
bus pro eo generis nobilitate, vita sancti-
tate ac sacratissimarum litterarum conspi-
cua claritate, factus est almarum Lincopen-
sis ecclesie decanus et Scarensis ecclesie
canonicus, Postea vero in dicta Scarensi

ecclesia sui pastoris solacio viduata, cum
grex ferme in devium defecisset, unanimi
consensu Spiritus Sancti inspiratione rite et
canonice in episcopum eligitur, electionique
de se facta curam dominici gregis amplec-
tens humiliter consentit. Quantum quoque

in pastorali profecerit officio, verbis disse-

rere longum esset, cum res ipsa loquatur.
ft Ecclesiast. 49: 1.
" lfr not 14 i avsnitt 1!

Brynolf, biskop au Skara

ResPonsoriutn'

Liksom Josias minne har
benämnts en vällukt underbar
från ängens honungsblomma,'u
så är Sankt Brynolfs ära lik
en rökverksdoft, som strömmar rik
till våra själars fromma.

Antif oner.

Gud sin tjänare bönhörde,
gav hans tunga talets makt,
så att själarna han rörde
att ta Flerrens bud i akt,

Han med kyskhets svärd sig rustar
och predikar helighet.
Den, som drivs av onda lustar,
Brynolf strängt att straffa vet.

Vattendrycken trenne gånger

blir till vin - ett under skönt!
Så för sina hyllningssånger
av Guds mor han blir belont.

Läsning 4.

Efter att ha vistats i Paris 18 år återvände

han till sitt fädernesland. Icke på grund
av ärelystnad utan av Guds kallelse 

- 
för

honom talade ;'u hans ädla börd, hans he-

liga leverne och lysande bokliga lärdom 
-blev han vald till dekan i Linköping och

kanik i Skara. Sedan, då Skara stift hade
mist sin herde och hjorden höll på att gå

vilse, blev han enhälligt, på den Helige
Andes ingivelse,t rätt och kanoniskt vald
till biskop, och med kärlek tagande sig
an vården av F{errens hjord samtyckte han
ödmjukt till det val, som fallit på honom.
Men det skulle bli för vidlyftigt att med
ord redogöra för allt vad han uträttat som

biskop, då hans gärningar själva tala!
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Dum stomachi doloribus,
lentis quidem sed jugibus,

vir justus cruciatur,
in multa patientia
virtutis exercitia
portando gratulatur.

Tryggue Lundön

Responsorium,

Med en magsjukdoms bittra kval,
som härjar svirt i äratal,
vår Herre Brynolf prövar.
Med tålamod sitt kors han bär.
Ståndaktig och förnöjd han är
och så i dygd sig övar.

V. (2 Cor. l2':9.) Libenter igitur glo- V. Därför vill jag hellre med gl:idje be-

riabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet römma mig av min svaghet, på det att
in me virtus Christi. Kristi kraft må komma och vila över mig.

Läsning 5.

O felicem ecclesiam, cui datum est a Deo O lyckliga kyrka, som av Gud förunnats
tali ac tanto pastore tam feliciter gu- att styres så visligen av en så god herde!

bernari, qui pauperum inopiam relevavit, Han lättade de fattigas armod och vann
procerum ac potentum favores mira sibi med förunderlig mildhet de högas och

benignitate conciliavit, Mensam episco- mäktigas ynnest. Biskopsstolen, kanikepre-
palem, prebendas canonicales ac alias in- bendena och lägre kyrkliga ämbeten dote-
feriores bonis suis hereditariis copiosissime rade han rikligen med sina ärvda egen-

dotavit Christumque sui patrimonii ad ul- domar och gjorde Kristus till arvinge av

timum heredem fecit. Leges patrir lima sitt fädernegods. Landets lagar förbättrade
correctionis notabiliter emendavit. Eccle- han på ett märkbart sätt med rättelsens

sia sue stetuta et consuetudines bonis mori- fil. Han gav sin kyrka goda stadgar och

bus implevit, ita que a lege dominica et förordningar, så att de icke avveko från
sanctorum patrum institutis minime discre- Flerrens lag och de heliga fädernas bestäm-

parent. Verbum Domini tamquam €terna melser. Herrens ord fördelade han liksom
vitr pascua christifidelibus distribuit, para- det eviga livets betesmarker åt de krist-
tus de talento sibi credito rationem reddere trogna, beredd att avl|ggr räkenskap med

ränta för det pund, som anförtrotts ho-
nom.

Resfonsoriunt.

Guds man flyr bort, när konungen
sin harm och vrede röjer.
Då blåser motvind upp på sjö

och svårt hans flykt fördröjer.
Till hoppets brunn i nödens stund
sitt bönerop han höjer.

cum usura.

Dum rex ipsum persequitur
fugam capit vir Dei,
constenter post revertitur,
occurrit stagnum ei.

Ventorum vi repellitur,
clamat ad fontem spei.

V. (Ps. 4: 2.) Cum invocarem exaudivit
me Deus justitie mea; in tribulatione di-
Iatasti mihi.

V. När jag ropade, så svarade mig min
rättfärdighets Gud; i trångmålet skaffade
du mig rum.

Läsning 6,

Favum mellis (quem in sui pectoris alveario
jam diu reconditum habuit) cum uberiori-
bus figurarum floribus sparsim collectis in
tres distribuit historias, quas ad laudem et
gloriam spinee dominice corone, inteme-
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Honungskakan, vilken han länge haft för-
borgad i sitt brösts bikupa, fördelade han,
sedan han kryddat den med bildspråkens
ymniga, här och där hopsamlade blommor,
på tre officier, vilka han snillrikt kompo-



Sankt Brynolf, biskop au Skara

rata Virginis gloriosa ac beets Helene regni

Suecie patrone mirabili confecit ingenio
illasque in ecclesia Dei perpetuis futuris
temporibus decantandas reliquit. Meruit
enim vir Dei sanctitatis sue fama, ut de

manu regni Norwegie illustrissimi regis

apud Ludosiam sacrosanctam dominici serti
spinam dono reciperet, quam devotis laudi-
bus pro tenti muneris magnitudine ad spon-

sam suem reverenter adduxit et ibidem inter
sanctorum reliquias honorifice collocavit'

nerade till in f& Flerrens törnekrona, den
obefläckade Jungfru Maria samt den heliga
Helena, Sveriges skyddsfru,* och efterläm-
nade att till evärdeliga tider sjungas i Guds
kyrka. Genom ryktet av sin helighet för-
tjänade Guds man, att han av den lysande
norske konungens hand i Lödöse fick mot-
taga en tagg av F{errens heliga törnekrona,
vilken han, med fromma lovsånger för en
så stor gåva, vördnadsfullt förde till sin
domkyrka och där högtidligt lade bland
helgonrelikerna.

Resfonsorium.

Spes sancte fortitudinis
Christus ei placatur,
ventus cessavit turbinis,
et aut'- Btata datvt.
Virtute sacri flaminis
cor regis mitigatur.

V. (Ps. 104: 1i.) Nolite tangere christos

meos et in prophetis meis nolite malignari.

Kristus, hans styrka, tröst och hopp,
i nåd till bedjarn skådar.

Se, stormen dör, en gynnsam vind
vår biskop räddning bådar.

Guds Ande stillar kungens harm:
han blidkas och benådar.

V. Kommen icke vid mina smorda, och
gören ej mina profeter något ont.

Seva cedit discordia,
rex sanctum veneratur.
Pax redit et concordia,
sic regnum solidatur.

Helenam sanctam viduam,
quam presul invocavit,
historiam per congruam
decenter honoravit.

Divinum per suffragium
cecum illuminavit,
petentesque divortium
sagaciter pacavit.

TREDJE NOKTURNEN.

Antitoner.

Tvedräkten upphör. Biskopen
sin konung ödmjuk finner.
Det frid och endräkt blir igen,
och riket styrka vinner.

Helena hört vår biskops bön,
och nu med ödmjukt sinne

han gör en tidegärd så skön
till änkans helga minne.'n

Med fromma böner ögats ljus
åt blinda han beskärde.

Han förde frid till deras hus,
som skilsmässa begärde.

Läsning 7.

Quot et quantis miraculis sanctum suum Med hur många underverk Flerren värdiga-
Dominus adhuc in terris positum mirificare des förhärliga sitt helgon redan här på

dignatus est, humano sermone depromere jorden skulle bli för långt att berätta i
longum esset, sed apud avunculum suum, ord. Men det mirakel, som han gjorde med

* Eskilsofficiet är alltså här uteglömt.
' Jfr min uppsats Sankta Helena aa Sköuile, i Creilo 1944, s. 168.
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militem quendam in armis strenuum, fac-
tum miraculum surda aure non erit transe-
undum. Cum enim tanta tyrannide contra
equitatem deseviret, ut non evangelica
admonitione contentus mereretur ecclesia-

sticas censur€ mucrone feriri, contumacia
crescente, cum jam plurimum induruisset,
beatissimi patris familiam pro viribus ca-
pit molestare adeoque illis se reddere in-
festum, ut dum in commissis aliquod acturi
essent, timore illius responderunt se nihil
exsequi posse, quod dominus eorum de-

mandaret. Attendens igitur sanctissimus
antistes illum censuris induratum, respondit
vim vi jure esse repellandam. Quo effectum
est, ut dum inter sd confligerent, sancti
patris avunculum tyrannum illum se de-
fendendo occiderunt. Nec eo contenti, ve-
riti ne forte vires resumeret, illum mem-
bratim diviserunt.

sin morbror, en krigisk riddare, bör icke
farbigås med tystnad. Ty denne rasade så

tyranniskt emot billighet och rättvisa, att
han icke lät sig hejdas av evangelisk för-
maning utan förtjänade att drabbas av der
kyrkliga bannets udd. Hans trots växte,
han förhärdade sig högeligen, och i mån
av sina krafter började han förfolja den
helige faderns husfolk och hota dem till
den grad, att de, då de på biskopens upp-
drag skulle utföra något, svarade, att de

av fruktan för honom icke kunde utföra
vad deras husbonde bad dem om. Då den
helige biskopen förnam, art han förhärdars
i bannet, svarade han, att våld skulle till-
bakaslås med våld, varav följden blev, att
tjänarna, då de sammandrabbade med
denne tyrann, den helige biskopens morbro-
der, till försvar dödade honom. Och icke
nöjda härmed, fruktande att han skulle
kvickna till, söndersleto de honom lem
för lem.

Då de en kort stund efteråt återvände till
sin husbonde och med husets andra folk
sutto till bords, smakade de intet, av till-
börlig fruktan för det begångna dråpet.
Den salige Brynolf frägade varför de icke
åto, och de omtalade då för honom, inför
alla de närvarande, sin ogärning. Till slut
åto de på sin herres befallning av det fram-
satta köttet. Men när måltiden var över,
begav sig den helige biskopen, gripen av
innerlig smärta över att hans morbror dött
bannlyst, skyndsamt till dödsplatsen med
de sina. Den dödes hopsamlade lemmar
förde han till Varnhems cistercienserkloster,
där han om natten ensam gick in i kyrkan
och med fromma och enträgna böner ut-
verkade av Herren, att själen vände till-
baka till kroppen. Den sålunda underbart
uppväckte löste han från bannet och åter-
förde i den heliga modern Kyrkans sköte,
Sedan blev kroppen åter stoft, och han
överlämnade den till kyrklig begravning.

Resfonsoriurn.

Tanti patris presulatum (resp. och versikel som i första vespern).

Läming 8.

Cum jam paulo post ad dominum suum
revertentes cum aliis in mensa sedissent et
justo timore hujus homicidii nihil gustas-
sent, beatus Brynolphus sciscitatur, cur non
comedissent, patrati f[agitii eventum per
ordinem illi et coram positis aperuerunt.
Tandem jussu domini de appositis carnibus
comederunt. Facto quoque prandio bea-
tissimus prasul vehementissimo cordis dolore
affectus, quod in excommunicatione de-
cessisset, ad funus cum suis se subito re-
cepit. Cujus membra recollecta ad ceno-
bium Varnhem ordinis cistersiensis advexit,
ubi nocte sequente solus ecclesiam ingressus,

devotis et intentis orationibus, ut anima
corpori redderetur, a Domino impetravit.
quem sic miraculose resuscitatum a cen-
suris absolvit et gremio sancte matris ec-
clesie restituit, Cujus corpus mox incine-
ratum ecclesiastice tradidit sepultura.



V. (Ps, 67:7.) Qui educit vinctos in V. Han för de fångna ut till lycka, likaså
fortitudine, similiter eos, qui exasperant, dem som äro upproriska, dem som bo i
qui habitant in sepulchris. grlva,rna.

Lösting 9.

Ceterum licet vir Dei plurimorum mira- För övrigt lyste Guds man genom åtskilliga
culorum in hac mortali vita claruisset tecken och under i detta jordelivet, men av
prodigiis, tamen multa ex negligentia non försumlighet blevo många ej upptecknade
fuerunt stili o{ficio designata. Virtutibus i skrift. Huru framstående han varit bland
(quibus tamquam solis jubare enituit) de dödliga genom sina dygder (med vilka
quantum inter mortales valuit, cdestium han lyste som solen) visade han tillfyllest,
pramiorum adepta gaudia sufficienter os- sedan han blivit delaktig av den himmelska
tendunt. Vixit autem in episcopatu suo segerlönens glädje. Han verkade som bi-
annis trigintanovem, plenusque dierum dor- skop i 39 år och insomnade, mätt på livet,
mivit in pace. Sicque honorifice in ecclesia i frid. Han begrovs hedersamt i sin dom-
sua Scarensi sepultus est, ubi dignus mi- kyrka i Skara, vilken han som en värdig
nister et fidelis dominici gregis pastor tjänare och en trogen herde för Fferrens
laudabiliter prefuit, tamquem Domino suo hjord lowärt förestått, liksom givande

de ovibus sibi commissis strictam rationem sträng räkenskap åt sin Herre för de f.fu,

redditurus. Cujus pramii participes nos som anförtrotts i hans vård. Må Jesus
faciat Jesus Christus benedictus in secula Kristus, välsignad i evighet, göra oss del-

O Dei miseratio!
Vir sanctus precum studio
defunctos suscitavit,
hos confitentes scelera

compunctos solvit dextera,
quos Deo commendavit,

srculorum. Amen.

Fortis gigas in acie

loricam fers justitie,
Brynolphe, pastor pie,

corroborans ad prelium
pias mentes fidelium.
Elide robur hostium
post cursum hujus via.

V. Posce nobis, sancte pater,
gratiarum munera;
tua prece Jesu mater
nos ducat ad rthera.

Servus prudens et fidelis,
mole carnis positan

supra multa sit in celis
constitutus abdita.

3-4616r Credo, z7:eårg. Nr r. rq+6

Sankt Brynolf, biskop au Skara

Responsoriunt..

Vi Flerrens rika misskund sett,
då med sin bön Sankt Brynolf gett
de döda liv tillbaka.
För honom bikta de vart brott,
och när absolution de fått,
de evig frid få smaka.

aktigt av hans lön! Amen.

ResPonsorium.

Brynolf, en kämpe stark du var,
Rärtfärdighetens pansar bar
du städse uti striden.
De trognas bröst till kamp bered,
slå fiendernas styrka ned;
till sist, o gode far, oss led
till sällheten och friden!
V. Nådens gåvor du berede

åt ditt folk, du hulde far!
På din bön Vår Fru oss lede

upp till eterns boning klar!

LAUDES.

Antif oner.

Tjänar'n, trogen i det ringa,
kastar köttets börda glatt.
Änglar honom kransen bringa.
över mycket blir han satt.
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Nos ad fontem gratiarum

suis ducat meritis,
ubi salus animarum
guståtur ex intimis'

Vigilavit diligenter
ad Deum diluculo,
vita, verbo sapienter

lucem dedit ssculo'

Magnificemus Dominum
in suo confessore,

nobis illum propitium
reddat pro suo more.

Sub nube stella tegitur
et tenebris velatur,
sed populo lux oritur
dum mente serenatur.

Aurora lucis rutilat,
dans terris rorem celicum,
quando Brynolphus vigilat
super gregem dominicum.

Sed caci suo scelere

precla,ri viri merita
non potuerunt cernere,
stant ergo sic abscondita,

donec ex visionibus

tanta datur audacia
Birgitte jem poscentibus

Deum pro sua gratia,

Surgunt nova miracula
lumenque latens panditur,
a diversorum macula
morborum plebs eripitur.

Sit dbi laus, o Trinitas . . .

Matutina stella luxit,
dum errantem hic instruxit
et per viam vite duxit
sanctus presul populum.
Pastor pie, rogr regem,
cujus tu zelasti legem,
ut nos pescat suum gregem

donans vite poculum,
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Han till nådens rika källa
med sin bön oss leda må.
Ur de vågor, som där välla,
frälsnings dryck vår själ skall få.

Innan gryningen var nära,
bjöd han Gud sin hyllningsgärd.
Med sitt liv och med sin läre
gav han ljus åt syndig värld,

Lovsjungom Gud i biskopen,

som fromt hans namn bekände!
Bevekt av honom, Skaparen

sin nåd oss alla sände!

Av skuggor döljes stjärnans sken,

och molnen den beslöja.

Först när var själ har blivit ren,

den kan sin strålglans röja,

Hymn.

Se, gryningssolen strålar klar,
och himmelsk dagg till jorden går,

när helge Brynolf håller vakt
. över sin Herres dyre får.

Men i sin blindhet och sin synd

hans eftervärld ej alls förstod
den store mannens helighet -
den var som en fördold klenod,

tills fru Birgitta, sierskan,

vår Flerres rådsluts djärva tolk,
kungiort sin uppenbarelse

för ett med häpnad slaget folk.

Nu tima nya underverk.
Det dolda ljuset strålar klart.
Från sjukdomars och lytens mängd
befrias folket underbart.

Treenighet, dig vare pris . . .

Antilon till Beneilictus.

Morgonstjärnans glans sig bredde,

då vår helge biskop ledde

uppå livets väg sin skara.

Du, de vilsnas lärare,
bed till Gud, vars frid du vunnit,
för vars lag ditt nit har brunnit,
att han må sin hjord bevara,
livets dryck oss alla ge!



Vale tu presidium
et ipes Vestgotorum,
tolle tuis precibus
quod est indecorum!
Dentes tunde baculo
rapaces luporum,
ne grex ipse pereat

defectu pastorum!
Ante summum judicem

causås correofum
constanter defendito
jure meritorum,
si desperes vincere
non declina forum,
immo nobis advoca
reginam celorum.

Sankt Brynolf, bhkop aa Skara

ANDRA VESPERN.

Antifon till Magnificat.

Västergötlands skyddspatron,
tag vår avskedshälsning!
Awänd allt vad skadligt är,
verka för vår frälsning!
Krossa med din herdestav
glupska rovdjurständer,
bed, att Flerren till sin hjord
goda herdar sänder!
För den högste Domaren
du vårt ombud vare
och med helighetens rätt
där vår sak försvare!
Bed för oss i nödens stund,
att vi ej må falla,
och Maria, Kristi mor,
till vår hjälp åkalla!

Brynolfsmässan återfinnes dels i skarabreviariet (detta brevia-
rium innehåller nämligen även stiftets viktigaste mässtexter); dels i två
handskrivna Linköpingsmissaler (codices c. 420 och 427 i uppsala univ.-
bibl.), dels i en papperskodex från Vadstena (codex C.4fi i Uppsala
univ.bibl.).30 Enligt den förstnämnda urkunden har Brynolfsmässan
följande utseende:

Introitus. Gaudeamus omnes in Domino... Eccli. 4t: 3. Magnificavit. Eller: Eccli.
4J: 30. Statuit. u

collecta. Deus, tuorum gloria sacerdotum, Kollektbön. Gud, du som är dina präs-
pr€sta, qucsumus, ut qui beati Brynolphi ters ära, giv att vi, som hedra den helige
confessoris tui atque pontificis merita pre- Brynolfs, din bekännares och biskops, strå-
clara recolimus, per ejus vestigia ad calestis lande förtjänster, ståndaktigt måtte van-
patrie pascua perseveranrer gradiamur. Per dra i hans fotspår till det himmelska
Dominum. . . fäderneslandets betesmarker. Genom Vår

Flerre, . .

Lectio. Eccli. 44: 16-27; 4i:.3-20. Ecce sacerdos magnus.*
Grad.uale, Ps. 88: 2l-23. Inveni David,

AIleluja.
O Brynolphe, lux pastorum,
gemma fulgens confessorum,

Brynolf, ljus bland herdars skara,
strålande i dygder klara,

^ I Li.n d be,r g.: Die schutedischen Missali.en iles Mittelalters, s. 3g ft, 44 fr. sc hmi d:
Smörre liturgiska bidragX, l Noril. tidskr. för boh- ocb bibl.iasen 1936, s. to3.u' C. 427 har endast Statuit.

"' c. 420, 427 och 4iJ ha föl.iande lectio: Eccli. J0 6-14. euasi stella matutina.
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florens in virtutibus,
nos a culpis emundatos
et in bono confirmatos
conjunge celestibus.

Sequentia.

Pastor bone, Jesu Christe,
te exaltat chorus iste
cum hymnis et laudibus,
qui Brynolphum sublimasti
et cum sanctis collocasti
in excelsis sedibus.

Clara fulgens parentela

observavit abs querela

suam pueritiam.
In scripturis sacris studens
quarit, sicut apis prudens,

mellitam scientiam.

Sumens curam pastoralem

non ambivit mundialem
honorem, sed onera,

Ad colendum hortum Dei
non quiescit, sed diei
portat €stus pondera,

Ejus lingua gratiosa
gregem inter fructuosa
ducit loca pascue.

Terret lupos inferneles,
monstrat vias spiritales
quietis perpetue.

Suam carnem castigavit,
jejunavit et oravit
servans castimoniam.
Christo passo sic compassus,

hujus vitr complet passus

intrans celi curiam.

Ipsum Christo conregnare
et cum sanctis triumphare
demonstrant miracula.
Ceci vident, muti fantur,
claudi, surdi Iiberantur
a morborum macula.

Nos in terris desolati

et ab hoste captivati
invocemus inclinati
hujus patrocinia,

36

du bekännarnas klenod!
Ifrån synden rena gör oss,

styrk oss i allt gott och för oss

hem till himlen, fader god!

Sekuens-

Krist, vår herde, dig vi prisa

och dig tack och ära visa
med de fromma hymners lov.
Brynolf du till äran ledde
och åt honom plats beredde

i ditt höga helgonhov.

Född av from och aktad adel

han framlever utan tadel
sina ljusa barndomsår.
Forskande i skrifter fromma,
han Guds visdoms honungsblomma
likt det trägna biet når.

I sitt herdekall begär han
icke njutningen och äran
utån mödans segerpalm.
Aldrig tiden han förnöter.
Trofast han Guds vingård sköter
uti middagstimmans kvalm.

Ledd utav de milda orden
vandrar i hans fotspår hjorden
till sitt trygga fårahirs.

Mörkrets vargar han fördriver,
och vägvisare han bliver
fram till salighetens ljus.

Hur han fastar, beder, vakar,
hur han köttets lust försakar,
sträng i återhållsamhet!
Med den Törnekrönte led han,

Efter detta livet skred han
in i himlens härlighet.

Att med Kristus han regerar

och bland helgon triumferar,
ha hans underverk oss sagt.

Blinda, stumma, Iama, döva,

alla de, som hjälp behöva,

botas av hans undermakt,

övergivna och förskjutna,
i vår oväns bojor slutna,
vi Sankt Brynolfs hjälp åkalla
på ett fromt och ödmjukt vis,
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Högra spalten innehåller början av Brvnolfsmässan.
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Sankt Brynolf, biskop au Skara

ut a culpis sublevemur
et virtutibus ornemur
post mortemque collocemur
in celesti patria.

Salve regina calorum,
magna mater filiorum,
adoptiva singulorum
in Christo credentium.
Propter sanctum hunc pastorem,

tuum verum laudatorem,
pasce gregem, dona rorem
gratiarum omnium.

att frln synden vi må renas,

alla dygder oss förlänas,
efter döden samlas alla
i Guds ljuva paradis.

Hell Maria! Dina söner

nalkas dig med heta böner;
vänd till oss i nåd ditt öga,

himladrottning mild och stor!
Genom denne herde trogen,
till ditt lov så redobogen,
skänk oss hjälp ifrån det höga,
du de kristnas fostermor!

Denne Jungfruns lovsjungare prisade henne
med en ny sångs prydnad. Guds och män-
niskans moder belönade honom jublande i
ljusets rike. Måtte han hos Gud utverka
åt oss förlåtelse och ståndaktighet i de dyg-
der, som han älskat.

Amen'

Eaangelium. Lvc. 12: 35-40. Sint lumbi vestri precincti.*
Ofertorium. Ps. 9l: 13. Justus ut palma florebit.

Secreta. Quasumus, omnipotens Deus, ut Tyst bön. Vi bedja dig, allsmäktige Gud,
beati Brynolphi confessoris tui atque pon- ett den helige Brynolfs, din bekännares
tificis ad meliorem vitam exempla nos och biskops, exempel måtte uppmuntra oss

provocent, quatinus quem sacramentorum till ett bättre liv, på det att vi genom för-
oblationibus devote veneramur, ejus in- bönerna och förtjänsterna av honom, som
tercedentibus meritis consolationis tua vi fromt vörda genom sakramentets offer-
presidia sentiamus. Per Dominum . . . gåvor, måtte förnimma ditt hugsvalande

beskydd. Genom Vår Herre. . .

Comtnunio. Matrh. 2t: 20,21, Domine, quinque talenta tradidisti mihi.
ComPlenda. Sumentes, Domine, dona Slatbön. Mottagande dina himmelska gå-
celestia suppliciter deprecamur, ur qua vor bedja vi dig ödmjukt, Fferre, du som
sedula servitute donante te gerimus, inter- förlänar oss hjälp atr flitigt tjäna dig, att
cedente beato Brynolpho confessore tuo vi på förbönen av den helige Brynolf, din
atque pontifice dignis sensibus tuo munere bekännare och biskop, med värdiga sinnen
capiamus. Per Dominum . . . måtte mottaga din gåva. Genom Vår

Fferre . . .

Vadstenakodexen innehåller förutom mässformulärer en versifierad bön
till helgonet:
Iste laudator virginis
ipsam cum novi carminis
ornatu commendavit;
mater Dei et hominis
ipsum in regno luminis
exsultans premiavit;
qui nobis deposcit apud Deum
indulgentiam et constantiam
virtutum, quas amavit,

"" C,427 har följande evangelium: Matth. zt:I4-23. Flomo peregre proficiscens.

-Med undantag av de i not l1-33 nämnda awikelserna, ha de östgötski h"ndskriftertt"
samma texter för Brynolfsmässan som Skarabreviariet.
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Tryggue Lund.ön

Även i Uppsalabreviariet av fu 1496 ihågkommes S:t Brynolf med en
kommemoration den 17 augusti, och hans namn återfinnes i allhelgona-
litanian i samma breviarium. (S:t Brynolf är likaledes åkallad i den all-
helgonalitania, som förekommer i den l49J tryckta tideboken >Flore de
domina secundum ecclesias diocesium Lincopensis et Scarensis>> samt i dess

andra upplaga av är !5l4sa; vidare i Västeråsbreviariets allhelgonalitania.)
Det var, som Jarl Galldn skriver,35 >endast en kort tid, som dåmera

var beskärd det blomstrande katolska livet i Sverige och Finland och där-
med även kulten av de nya heliga>, S:t Brynolf, S:t Nikolaus, S:ta Ingrid
och S:t Hemming. I den uppräkning av Sveriges helgon, som ingår i den
pL 1520-talet författade prologen till Erikskrönikan, ihågkommas även
>hellige biscopp Brynvlff aff Schara>, >Hemmingus, som och biscopp i
Aåbo monde wara)>, >Nicolaus aff Lyncopwng biscopp hellig och säll>

samt >Sancta Ingriid aff Skeninge, then hellige qvinne>.36 Men så kom
den stora kyrkoförändringen och gjorde slut på såväl liturgiens som
folkfromhetens firande av helgonens minne. Då biskop Brynolfs reliker
är 1492 skrinlagts, hade hans huvudskalle inneslutits i ett förnämligt
metallkärl, utformat som en porträttbyst, ett s. k. huvudrelikvarium.
Av de bevarade anteckningarna frän Gustav Vasas konfiskationer av
kyrksilver få vi nämligen veta, att den 23 februari 1141 beslagtagits i
Skara ett hjårta av guld med ett guldsnöre, vilket hängt på >Sancti
Brinolffs huffuud>>.37 Huvudet av Skarahelgonet har alltså prytts med
votivgåvor, bl. a. med detta guldhjårta i guldsnöre. Själva relikerna ha
tydligen fotfarande förvarats i domkyrkan, tills ärkebiskop Abraham
Angermannus på 1J9}-talet låtit avlägsna dem. Om denne mans fram-
fart skriver Johannes Messenius: >>Dessutom, liksom förande krig emot
helgonens bilder, grayff och reliker och liksom kämpande mot skuggor,
förstörde han helt och hållet de gamla minnesmärkena över S:ta Birgitta,
S:ta Katarina och S:ta Ingrid i Vadstena, S:t Nikolaus i Linköping,
S:t Sigfrid i Växjö, S:t Brynolf i Skara, S:ta Helena i Skövde, S:t David,
abbot i Munktorp, S:t Eskil i Strängnäs, S:t Holmger i Sko, S:ta Ragn-
hild i Tälje och S:t Botvid i Botkyrka.>38

Tryggue Lundän.

* ColIiln: Suensk blbliograt'i intillir 1600. Bd. t, s. 737,244 I. (Yidare nämnes
han, jämte helgonen Nikolaus, Sigfrid, Birgitta, Helena, Katarina och Ingrid, i den sekret-
bön, som ingår i S:t Nikolaus Flermanssons mässa, tryckt 1i23.)* a. a. sid. I 84.* Saenska meleltidens rinkrönikor l, s. 194 f.

" Källström: Medeltida kyrksiluer.,,, s.241, Jfr \f id6en: 1000 år i Skara
domkyrka,i: Julhälsningar till försam.lingarna i Skara stilt 1943, s. 148 f.o Messeniu s: Scondia illustrata VIII, s. 33. - Av Brynolfsbilder har man hittills
endast känt en, nämligen det bekanta träsnittet i Vita Brynolphi. Författaren behandlar
i annat sammanhang S:t Brynolfs ikonografi.
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Sankt Brynolf, bishop au Skara

RÄTTELSE TILL FöRRA DELEN.

Föregående årgång, sid. lpg. Genom felöversättning har strofen Fugat servus Domini
på svenska kommit *t f& en från originalet avvikande mening. Den skall i översättning
lyda: Herrens tjänare driver bort mångahanda villoläror. Icke vikande för någon män-
niska 1är han ut nya seder. Eller, poetiskt och mera fritt:

Herrens tjänare gör slut
på den falska läran,
Nya seder lär han ut.
Ingen fruktan bär han.

En fullständig utgåva och översättning av Brynolf Algotssons diktning (Helenas, Eskil,
Marias och Törnekronans officier samt de för Skarabreviariet karakteristiska delarna av
Sigfridsofficiet) förberedes och beräknas inflyta i ett kommande nummer av tidskriften.
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KOREN.
Till Jobannes l\rgensen.

I klostrets aftonsvala hall
vårt samtal smärtfyllt stannat.
Vi h<;rde Vätterns sköra svall
mot stranden, intet annat.

Vit som en svan i hår och skägg
ditt huvud tungt du b<;jde.

Men som en fresk på hallens vägg
Europas drama dröjde:

en pestfresk, rå i form och färg,
till fägnad för vandaler,
med stormade kalvarieberg
och brända katedraler.

med lystet brutna helgonskrin
och eremiters grottor
som nåtts av ulvar från Berlin
och ilskna ökenråttor.

Där helga käril burits kring
i vita processioner,
ljöd nu soldatskrål om the King
och Bruna bataljoner.

Densamma syn i blod och sorg
steg fram ur många länder.
Assisi var liksom Svendborg
fallet i rövarhänder.

En svindlande sekund jag såg

vår världsdel brinna samman,
tills allt, värt hjärta älskat, låg
förtärt av djävulsflamman.



Kören

Då 
- 

som en vind i vindlos kvell
och tystnaden som rådde 

-från klostrets fattiga kapell
en lågmäld sång oss nådde.

I skenbar tvekan steg den opp
ur skymningens visioner,
tills där brast fram ett evigt hopp
ur antifonens toner.

Detsamma hopp som steg en gång
ur Romas katakomber
mötte med obetvinglig sång

atomepokens bomber.

Vi sade intet, knäppte blott
helt stilla våra händer. 

-Därute hade natten nått
den blanka Vätterns stränder.

lulaf.ton l94f . Harry Blomberg,
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DROTTNING JOSE,PHINE,S SISTA
UTLANDSRESA.

T\en l0 maj 1875 tog änkedrottning Josdphine dagsnälltåget söderut
pmed Rom som hägrande slutmåI. Ett litet följe ur hennes hovstat

gjorde henne sällskap: hovfröken Lagerheim, kammarherre Ehrenborgh,
livmedikus Vestfeldt och kammarfröken Rosalie Muffat.

För första gången sedan 220 år tillbaka, då drottning Kristina anrrått
sin stora resa dll Rom, ämnar sig nu åter en svensk drottning dit. Bådas

resa står vissedigen under samma impuls: deras gemensamma tro, men
ändock, vilken skillnad mellan dem! Hos Josdphine, som tillhör det
dätida Europas rikaste furstinnor, finns intet spår av det prunkande och
uppseendeväckande väsen, som framträder hos Gustaf II Adolfs dotter.
Visst är Josdphine medveten om, vad och vem hon representerar, men det
yttrar sig blott i en distinguerad förnämhet. Hon reser inkognito som
grevinna av Tullgarn. Och vi se henne sittande i sin salongsvagn, klädd
i en resdräkt av dyrbart siden 

- 
till färgen violett, vilket man kan an-

taga pä grund av hennes ftrrkarlek för denna ffugL 
- 

och utan smycken,
om man bortser från den lilla Slta Elisabetorden, som hennes moster,
markgrevinnan av Pf.alz-Zweibriicken, fästat vid hennes bröst vid av-
skedet i Miinchen är 1823.

Josdphine var ytterst sparsam med resor. Innan hon beslöt sig för dem,
måste många betänkligheter skingras, ty av privata skal tillat hon sig dem
inte. Att exempelvis ständigt kryssa på Medelhavet, vilket senare Elisabet
av österrike ansåg som självklart för att rekreera sig från hovluften,
avböjdes av Josdphine. >>Je ne suis pas nomade,>, sade hon vid sådana

tillfällen.2 Bayern, som hon hade lämnat, när hon var 16 år gammal, skulle
hon sålunda icke återse förrän 20 år senare, och då blott emedan den
svårt sjuka modern sammankallade familjen Leuchtenberg från alla väder-
streck till sin sjukbadd i Mönchen.

Antalet av Josdphines utlandsresor är alltså inte stort: de äro ej flera
än sju. Men för dessa få resor fick hon betala ett högt pris, nästan varje
resa slutade med ett oväntat dödsfall. Därför oroades hon alltid, när en
resa planerades, av en viss aning att frihetens lycka måste betalas med

' Notis av dr Joseph Möller, jan. 1922: >Enkedrottningen (diverse sorgdräkt). Efter
gammalt (äldre) bruk inom den franska konungafamiljen anlade enkedrottningen såsom
ständig sorg eller enkedräkt den violetta färgen, mörkare till daglig dags och något
ljusare vid högtider. Naturligtvis anlade hon svart under den djupa sorgtiden.>> Aposto-
liska Vikariatets arkiv, Stockholm. 

- 
Den så kallade Vatikanbilden visar henne i svart.

' Notis av dr J. Miiller, ibid.
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Drottning I osö p bines sista utlandsresa

offer. Ffon sökte också alltid efter en plikt som motiv, och väntade tills
en sådan klart fOrelåg. Men denna gång unnade sig den sextioåttaåriga
damen uppfyllelsen av en länge hyst önskan, som om hon vetat, att det
var hennes sista möjlighet: hon reste dll Italien.

Det är framför allt två skäl som bestämma henne. Hon är fodd i Milano
och skulle för den skull gärna vilja återse sin födelsestad, det palats i
vilket hon föddes, och parken vid villa Bonaparte, som hon dunkelt min-
nes från sin barndom. Även Bologna intresserar henne: hon har jw {ätt
namn efter en prinsessa av Bologna, en gåva av Napoleon. Men det andra
skälet, varför Josdphine väljer kalien som rr.äL, är 

- 
fte11. FIon längtar

att besöka kristenhetens huvudstad och påven, med vilken hon sedan
år tillbaka står i vänskapliga relationer. Och framför alla personliga skäl:
hon vill gärna falla på knä inför honom och ur hans hand mottaga den
gåva som för henne är den heligaste. Därtill kommer hennes srarka
familjekänsla: många av hennes släktingar bo i södern. Så anträder hon
då pilgrimsfärden, tillbaka till barndomen och till den orr, där hennes
livsoffer skall få sin djupaste mening.

Den 22 maj inträffar Josdphine i Rom efter att ha gjort uppehåll i
Bedin och Mtinchen, i Innsbruck, Verona och Florens, där hon överallt
mottagits av sina släktingar och av de högsta kretsarna. Natudigtvis
måste hon först avsolvera det stora, ofiiciella programmet. Albergo di
Roma, där hon intagit, blir till skådeplats för ovanliga besök. Kung
Viktor Emanuel I, ledsagad av general Medici, prinsparet Piemonte, den
italienske utrikesministern, markis Viconti-Venosta, Sverige-Norges, öster-
rikes, Frankrikes, Belgiens envoajder, alla göra sina visiter, och det gäller,
ifall det rör sig om furstligheter, att omedelbart besvara dem. I sällskap
med sin systerdotter, prinsessan Mathilde Viano, åker hon i öppen vagn
genom den sommaraktiga staden. Och hon promenerar med kungen
genom Rom och ser för första gången Petersplatsens pelargångar, San
Angelo, Capitolen, Forum Romanum. De upplysta salarna i Quirinalen
mottaga henne. FIon kommer till audiens hos Pio Nono, som ledsagar
henne genom Vatikanens gallerier. När hon dafilrän återvänder till sitt
hotell, låter omedelbart efteråt en påvlig kammarherre anmäla sig och
överräcker till henne en mosaik över Rom och en del av Vatikanen. Denna
gåva har sin särskilda historia: Vid besöket i de vatikanska gallerierna hade
drottningen stannat inför mosaiken och uttryckt sin beundran. >Den
tillhOr icke mera mign, hade påven då svarat.s Och nu ligger tavlan fram-
för henne och hon inser, vad den helige Fadern menat med sitr yttrande,

Drottningen, som så länge levat tillbakadragen, finner sig nu med ens

' Notis av dr J. Miiller: >Enkedrottningens resor>, ibid.
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Robert Braun

omgiven av hela glansen av den sydliga och internationella världen. Men
av alla de hyllningar, som man frambär åt henne, finner rnan tårre ehuru
man skulle kunna förmoda i de brev, som handla om denna resa.

En del av dessa brev, som förvaras i det Apostoliska Vikariatets arkiv
i Stockholm, äro riktade till kammarfröken Rosalie Muffats äldre syster,

fru Agnös Miiller, som intill sitt giftermål med dr Joseph Miiller själv
i elva år varit kammarfröken hos drottningen. Tonen, som inte kunde
vara törtroligare, har tydligen sin upprinnelse i denna årslånga samvaro
och sympati. Vad fru Agnös'make, dr J. Mtiller,beträfr.ar, så var det han
som författat den hyllningsskrift, som 1873 firade l0-årsjubil6et av

Josdphines ankomst i Sverige. Senare blev han drottningens bibliotekarie
och privatsekreterare och utförde en mängd förtroliga uppdrag för hennes
räkning: han skickades till Paris och Madrid för att sälja smycken, då
drottningen behövde kapital för sina karitativa planer; han betroddes med
kommissioner, som rörde prästerna i hennes omgivning; han hade att
undersöka frägan beträffande den föregivna vasaprinsessan Helga de l*
Brahe, som hade dykt upp i Stockholm med ekonomiska krav. Dr Möller
och hans hustru voro sanna vänner till Josdphine.a

Breven till fru Agnös Möller äro skrivna på tyska 
- 

det är en ovig,
ofta felaktig tyska 

- 
och skriften dari skiljer sig från den lugna, drivna

handstil, som man känner från drottningens tidigare brev. En viss oro
och trötthet 

- 
i samband även med en sedan 1869 försämrad synskärpa

- 
sätta sin prägel på breven. Men vad innehållet betåfrar äro de av en

barnslig enkelhet. De kunde va:,a författade av en ung flicka.
Det första Josdphine berättar är, att resan lät henne uppleva >hur

fattiga vi äro i Norden>.5 >Ja, vi leva (här i ltalien) på helgad markn
omgivna av upphOjda monument ur den hedniska och kristna forntiden.>s
Men glädjen över att bese allt detta år vid hennes ålder och det pressande
italienska sommarklimatet förknippad med lidande. >Hettan har i flerz
dagar varit förslappande>>, fortsätter hon, >och flera åskväder ha inträffat,
man andas på morgonen och på kvällen, och mitt på dagen stänger man
för alla luckor och ser intet, under sådana omständigbeter skriuer jag

n Drottning Josiphine skriver den 29 aug. 1873 IÅn Tullgarn till lady Cartwright
följande (på franska) angående dr Miiller: >Min kära väninna, Ni misstager Eder full-
ständigt om författaren av boken om min familj etc. han är mycket god katolik, svensk
till bard men uppfostrad i Paris, dit han begivit sig för afriret, bl. a., tror jag, för
en fransk upplaga av sagda bok, vilket skulle uppfylla den önskan Ni uttryckte, Dr
Miiller är en ung man med tillförlitlig och allvarlig karaktär, med goda grundsatser
och goda kunskaper i synnerhet i språk, han är språklärare vid Marinskolan och för
prinsarna, mina sonsöner, och ombesörjer till en del min affärskorrespondens.> Berna-
dotteska Familjearkivet, Sthm. (otryckt).

u Brev till Agnös Miiller, Rom den ll juni 1875. Ap, Vik. ark. (alla brev till Agnös
Miiller otryckta).

u Idem, Rom den i juni (182i).
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Utdrag ur ett brev av Josdphine till fru Agnös Miiller.
(Apostoliska Vikariatets arkiv, Stockholm.)
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Drottni,ng I osö p bines si'sta utlandsresa

dig. . . Här i Rom är det så varmt att man kväves, man andas knappast
ens på kvällen på balkongen. På morgonen klockan 6 öppnar jag mina
fönster, låter persiennen vara stängd och sedan jag äter krupit i sängen
(mich gepudelt habe), somnar jag igen. Vid flera tillfällen skulle du haft
stort nöje, men också lidit mycket av hettan. . .>7

Detta till trots företager sig den gamla damen förvånansvärt mycket.
Hon låter ingen timme gå obegagnad förbi: besök i de vatikanska och
andra gallerier, i svenska konstnärers ateljder, i romerska villor fylla tiden.
Hon bestiger till och med Sankt Peterskyrkans kupol, vilket visserligen
betyder >ett svårt arbete>>, men medför ,ren härlig beltining däruppe>.
Ofta bevistar hon två gånger om dagen gudstjänsten. Medan hon den

i juni begiver sig med Rosalie till vespersången i barnabiternas kyrka,
åker det övriga ressällskapet >till fästningen San Angelo, för att se kon-
stitutionsfestens fyrverkeri. Jag var bjuden, men tackade nej 

- 
du f<;r-

står>.8

Det är juni l87l och Pio Nono är redan ifjard,e året >fången i Vatika-
nen>>. Drottningen besöker alltså den påve, vilken är den förste, som

sedan århundraden nästan helt har berövats sin världsliga makt. Mellan
honom och henne finns ett förenande band. Pius IX har alltid mött den

katolska drottningen i Norden med stor uppmärksamhet och vördnad.
När benediktinpatern, professor Beda Dudik 1812 besökte Rom, berättade
han i ett brev till biskop Studach, att >de stora förtjänster, som Flennes

Höghet drottningen förvärvat sig och dagligen förvärvar>, hade gjort
ett djupt intryck hos påven. >Den helige Fadern var så glad däröver, att
han i första ögonblicket fattade beslutet att detta år sända Hennes Maje-
stät drottningen den vigda gyllene rosen. FIan talade därom med sina
rådgivare, i synnerhet med kardinal Revanati, och denne påpekade den
tara, för vilken man kanske skulle utsätta drottningen genom en sådan

gäva, dä svenskarna skulle taga illa upp 
- 

och på det viset förblev den
helige Faderns stora önskan ouppfylld. Tror Ni eller vet Ni att det finns
något som helst sätt, varigenom den helige Fadern kunde, utan att, träda
hennes utsatta ställning för nåra, göra drottningen en glädje till gengäld
för alla hennes otaliga offer, så skriv till mig 

- 
jag skall nog finna den

passånde vägen...>>e
Men det förenande bandet mellan påven och drottningen har sin grund

inte blott i Jos6phines tro, utan hon kände med hela sin personlighet
klart den brytning, som sedan 1870 gfu genom den europeiska mänsklig-

t Idem.t ldem.
o Brev (på tyska) av benediktinpater, prof. Beda Dudik till biskop Studach, Rom

utan datum, men säkert 1812. Ap. Vik. ark. (otryckt).
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heten 
- 

trots sitt ensliga liv i det fridfulla Sverige. Sedan detta år försig-
går en påfallande förändring med henne: hon dör själv alltmera för vårl-
den och blir så att såga sin egen fånge i strävan att draga sig tillbakalo,
på liknande sätt som påven gör. Flennes hälsa, som hon förr varit så

stolt över, blir vacklande och bittrar sig inte mera. I april fi70 har hon
uppenbarligen i en föraning om att hon snart skulle dö, nedskrivit sin
gripande sista vilja, som när det lilla manuskriptet efter Josdphines död
tillsändes hennes vänner i tryckta exemplar, skulle vara dem ett vittnes-
börd om hur långt bota frän världen drottningen levde redan den

gången, ehuru hon alltjämt uppträdde som grande dame.11

Senare under 1870 står det, i synnerhet genom utvecklingen av det
tysk-franska kriget och genom händelserna i Italien, klart för Josdphine,
vilket ödesdigert sammanhang som finnes mellan tillväxten ay nya natio-
nella enhetsstater och nedgången av de gamla, ännu på universellt-kristliga
idder grundade staterna, österrike, Bayern, Frankrike. Påven förfördelas
vid anstormandet av dessa ideologier, som först i dag, 7l år senare, ha
nått sina yttersta konsekvenser. >>Detta är L870 är ett olycksår, som man
icke under hela sitt liv skall kunna glömma: Rom och Paris ha fallit i
fientliga händer...>>, skriver hon på hösten 1870 till lady Cartwright.lz

Jos6phines besök hos den 83 är gamle påven, som icke ens nu, som

åldring, upphör att kämpa, är alltså även ett slags demonstration för det
gamla Europa. Och darfOr avböjer hon att närvara vid det stora fyr-
verkeriet >girandolar>, som sedan Italiens ,>enander> varje första söndag i
juni stiger upp mot den dunkla natthimlen, för att folket mä fira
konstitutionens triumf. Roms syndicus hade bjudit Josdphine till denna
festlighet, men hon lät ursäkta sig genom den svensk-norska legationen
men hänvisning till att hennes ålder inte mera tillät henne att -vara vte
vid en så sen timme.

Men besöket hos påven är framför allt en bekännelse: drottningen kom-
mer för att hylla Kristi ställf örevådare på jorden. Successionen på Petri
stol är för Josdphine en självklar sanning, om även den sin makt berövade
gamle träfras av hela Europas hån. Ja, hon känner det liksom många
andra i dessa dagar till och med som en lättnad, att med kyrkostatens
förlust äntligen det läge skapats, som kunde tjäna som utgångspunkt
för en andlig förnyelse.

to Notis av dr Miiller: Inledning till yttre och inre liv. Enkedr. losöpbine: >>Mången
gång upprepade hon 'Jag vill alltmer drege rnig från verlden'. Men aldrig skulle hon
helt och hållet få denna önskan uppfylld och mera minst (sic!) under de första åren
af hennes enkestånd.>> Ap. Vik. ark. (otryckt),tt 

Jos6phines sista önskningar. Tryckt som manuskript. Sthm i april 1820. Ap,
Vik. ark.

'Brev till lady Cartwright, Sthm den 13 okt, 1870. Bernadotteska Familjeark,
Sthm (otryckt).
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Det är visserligen sant, att Josdphine inte alltid h<;ll jamna steg med
påven. Medan Vatikankonciliet pågick, hade hon ansett den aviserade

förkunnelsen av ofelbarhetsdogmen som en olycka och var därvid med-
veten om att inte blott ha biskop Studach utan även icke så fä, andra
kyrkofurstar på sin sida, Men hon var besluten att, ifall dogmen verkligen
förkunnades, böja sig: hennes lydnad mot Kyrkan kunde inte rubbas
därav. >Monseigneur och jag, likaså allt som hår år katolskt, äro i stor
oro över konciliets resultat...>, skriver hon till lady Cartwright. uJag

skyndar att skriva Eder allt detta f öre dekretet, efteråt kommer jag natvr-
Iigtvis att tiga

Josdphine har i likhet med många katolska motståndare mot ofelbarhets-
dogmens förkunnelse först senare fattat meningen med den: en formu-
lering av påvedömets innersta kärna, nämligen av detta andliga liv, som
fortplantar sig genom successionens hemlighet från den första aposteln
fram till den dag som nu är och därifrån vidare fram till alla dagars ände.

Den förlust, som påvedömet lidit i politiskt avseende, syntes upp-
vägas av denna koncentration på dess gudomliga sändning. Kyrkostaten
hade gått förlorad sedan >denna 20 september, då man på Sankt Peter
hissade den vita flaggan till tecken att man ämnade kapitulera>. Men
>denna kapitulation inför kanonernas makt betydde minst av allt att
påvedömet avsade sig det andliga världsherradömet>.14

Det är alltså en triumfens stund i Josdphines liv, då hon under vistelsen
i Rom får mottaga den heliga hostian ur den mans hand, som för henne

forkroppsligar förbindelsen med det allraheligaste, kristenhetens medel-
punkt samt Europas och världens räddning. >Den 3 juni>, skriver hon
till fru Agnös Miiller, >var jag tillsammans med min niåce Mathilde kloc-
kan halv åtta (i påvens mässa i det påvliga privatkapellet), varefter han
räckte oss den heliga kommunionen, jag i mitten, Mathilde på den ena

sidan, Rosalie på den andra. Det har hänt några gånger att påven bevisar
en resande drottning eller furstinna denna nåd, men Mathilde är den
första romerska furstinna, som det vederfors, och Rosalie den enda icke
kungliga dam, som inträtt i påvens kapell. Efteråt intog Flans Helighet
sin frukost och för första gången satt en drottning till höger om honom
kring bordshörnet. Bredvid mig satt Mathilde. Rosalie serverades i en
annen sal bredvid.>15

Denna anmärkning må i dag synas oss påfallande feodal, men man för-
står inte gångna tider, om man mäter dem med sitt eget mått. Världen

'3 Brev till densamma, Sthm den 23 mars 1870, Ib. (otrycLt).
tn Jor"ph Bernhart DerYatiktn als-V'eltmacl:t. Geschichte anil Gestalt des

Papsttums. 10-13 uppl. Leipzig 7930.* Brev till Agnös Miiller, Rom den i juni (lSZl).
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är för Josdphine en hierarkiskt ordnad byggnad, där var och en skall
lydigt stanna på den plats ödet anvisat honom. Det är en given sak och
således betyder detaljer i ståndsfrågor till och med i denna högtidliga
stund en realitet. Men detta 'indrar ingenting i hennes mänskliga för-
hållande vare sig till den borgerliga fru Agnös Miiller eller till dennas
syster Rosalie: de stå henne systerligt nära.

Den påvliga gudstjänst som det hfu fu tal om var nog en stilla mässa.

Vi få föreställa oss drottningen tillsammans med sina ledsagerskor lig-
gande på knä i närheten av altaret. Och frukostbordet, kring vilket det
lilla sällskapet senare samlades, täcktes nog av en kardinalsröd sidenduk,
sådan den var föreskriven av ceremoniellet.

tIr ett senare brev erfara vi ännu något närmare om kommunionens
ögonblick. >Några åskväder hade man, kargt uppfriskande, annars torka
överallt. Ett sådant åskväder ägde rum, medan jag tillsammans med Mat-
hilde och Rosalie den 3 juni mottog den heliga kommunionen ur den
helige Faderns händer.>16

Vem skulle kunna tro, att denna resande furstinna, som i den grad
hyllades i Rom och som man finner sysselsatt med representationsplikter
och den högsta klassens vanliga ärenden, inte kan sova om nätterna för
helt andra ting? Det rör sig om en fräga, som ansätter henne redan sedan

två år tillbaka.
I rnaj lS73 hade hennes biktfader, biskop Studach, avlidit, med vilken

hon varit förbunden i fem årtionden, och Lrägan uppstod alltså vem som
skulle bli hans efterträdare. För ögonblicket var denna fråga inte lätt
att lösa. Påven hade nämligen bestämt, att f& framtiden befattningarna
som drottningens biktfader och som Apostolisk Vikarie för Sverige inte
mera skulle förenas i en och samma person. Grunden hartill var lått att
inse. Studach hade ju under de !0 år, som han var i tjänsten, blivit haftigt
angripen och varje mot honom riktad polemik hade menligt inverkat på
hans ställning som kunglig biktfader och berört dynastien själv. Det
framstod alltså som önskvärt, att de båda ämbetena skildes åt.

Som biskop Studachs eftertäd,are kom framför allt den begåvade och
dådkraftige barnabitpatern Giovanni Moro i betraktande, vilken redan
en tid varit Studachs assistent och även tilltalade drottningen. Han hade
som ung präst i Milano byggt ett sjukhus med 360 sängar för de sårade

från Solferino och förstod att umgås med folket.17 Men nu, genom tudel-
ningen av ämbetena, tvingades den man, som utövade den kunglige bikt-
faderns funktion, så att säga in i en återvändsgränd: han var bunden till

tu Idem, Rom den 1l juni 1871.
1? R. \f ehne r: S:ta Eugenia Kyrka 1837-1937, Sthm 1937,
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drottningens hov och kunde inte utveckla sig fritt. Jos6phine hade där-
för beslutat sig för att avstå från den för henne sympatiske pater Moro,
för att ge honom chansen till större uppgifter, och att anhålla hos barna-
bitordens föreståndare om en annan hovkaplan, nämligen pater Gregorio
Almarici, som hon redan kände.

Drottningens handlingssätt var entydigt; det dikterades blott av hän-
syn dll pater Nloro. Men just detta missuppfattades av honom. FIan
kände sig sårad genom hennes avgörande och hon själv försatres genom
denna oväntade vändning i saken i det pinsammaste läge.

I sin nöd vände hon sig till dr Miiller: >Jag sänder Eder närsluter ett
utdrag ur mitt senaste brev till kardinal B. för att Ni själv kan döma, och
ävenså P. M. Ifall jag inte har förlorat min förmåga att se klart, uttrycker
jag dår huuudskälet, uarför jag har ausagt tnig tillfred.sställelsen att ha
honom till hovkaplan. . . Jag har mottagit pater Almaricis brev, han
avböjer att acceptera befattningen, dll följd av min önskan och hans före-
ståndares vilja. Den som får platsen önskar den alltså icke, och den som
gärna skulle ha den får den icke 

- 
det är rätt sorgligt, ty i själva verket

komma varken de tillträdande eller de frånträdande att. vara tillfreds.>18
Drottningen led av denna situation, ty fräg*n om biktfadern är en

central ftäga i det katolska livet. För ögonblicket kunde visserligen ingen-
ting ändras. Almarici hade sommaren 1873 kommit till Stockholm och
där utövat sitt ämbete. Men drottningen hoppades, att resan till Rom
skulle bringa en annan lösning, emedan Almarici hade återvänt till sitt
kloster i Italien och hon nu hade tillfälle att såtta sig i omedelbar för-
bindelse med honom där.

Emellertid hade en ny, förändrad situation uppstått. Den katolska
menigheten i Sverige hade fått ett nytt överhuvud i biskop Huber 

-det skedde i september ls74 
- 

och Jos6phine behövde nu inte mera
frukta, att ifall hon valde Moro, bereda honom hinder för en andlig
karriår i Norden. För den skull besl<;t hon, att ändå ansöka om honom.

Så föga intressant denna {räga än må ha tett sig för hennes omgivning,
så sysselsatte den henne i alla fall intensivt. Vi få därför inte vara för-
vånade över att hon redan dagen efter ankomsten i Rom visar sig i barna-
bitklostret därstädes och förhandlar med Almarici. >Jag har nyss haft
ett långt samtal med P. Alm.>, skriver hon till dr Miiller, rhans superior
behöver honom nödvändigt, han kommer icke att återvända till Sverige;
jag fÅgade honom om P. Moro icke kunde tråda i hans ställe, han sade

att superiorn icke ville taga bort några präster från Paris, där man har
stora utsikter och förhoppningar för kongregationen, ty här finns det

" Brev till dr Möller (på franska), Tullgarn den 27 aug. 1873, Ap, Vik. ark.
(otryckt).
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knappast någon framtid. Tala med P. M. under biktbemligbet, såg honom
att, jag skulle vara lycklig att fä honom till biktfader och bed honom se

efter, om han icke skulle kunna jämna vägen vtan att kompromettera
sig eller oss. När jag väl hunnit till mina bajerska alper, kunde jag för-
söka utverka den Heliga Faderns tillstånd, innan jag vänder mig till
biskopen av Spire, till vilken Alm. råder mig att vända mig för att f&
benediktiner. 

- 
De äro tyska och komma att yara mindre motbjudande

för herrarna i missionen och i en liten mission måste man undvika slit-
ningar och tvister som bara skada den. Och jag vet vad jag har lidit for
att inte förorsaka storm och skandalösa trakasserier...>.1e Och ehuru
Almarici råder henne att vända sig till tyska benediktiner, håller hon ändå
fast vid Moro och bifogar brevet till dr Miiller, som uppehåller sig i
Paris, en inbjudan riktad till denne pater.

Märkvärdigt nog letar hon efter samma präst även i Brescia, hans
födelsestad, där han sades uppehålla sig. Men hon anträfrar honom inte
där.> ,>Telegraferade ögonblickligen till Brescia, där den store mannen
enligt egen uppgift befann sig 

- 
fick darifrån svar La personne introu-

aable, Nu har jag skrivit ett brev dit poste restante, i vilket jag ombad
honom, pour raisons imminentes, att han måtte uppsöka mig i Dresden
åen 26 eller i Liibeck den 28, för att med mig göra sitt intåg (i Stock-
holm). På samma gång ombett Almarici, att frän Paris, ifall han vet var
han finns, skriva liknande. Men de onda, onda människorna, skall hatet,
onskan alltid ha sitt fria spel? Rosalie och jag voro liksom förintade av
att kyrkoherden avreste så fort 

- 
vad vilja, skola de kunna göra?>>2o

Vi veta ej, pä vilken väg pater Moro, som blev Jos6phines biktfader
och förblev det intill hennes dtld, slutligen kom till Stockholm. Men vi
se drottningen under hela sitt uppehåll i Rom djupt oroad för denna
saks skull. Kyrkans män stå inte alls så lätt till hennes förfogande som
man skulle vilja antaga. Och det finns uppenbarligen också i hennes inre
krets personer, om vilka hon inte vet, >>vad ont de vilja eller kunna göra>>.

För uppehållet i Rom hade tre veckor förutsetts, ett besök i Neapel
inbegripet. Den 6 juni reser Josdphine dit och sedan till Sorrento, där
man uppvaktar henne på hotellets terass med en uppvisning av folkdanser.
Den största gladje bereder henne ett besök i Pompeji. Till hennes ära
föranstaltar man utgrävningar och hennes närvaro synes vara lycko-
bringande för arkeologerna: man hittar på denna dag en hel kista med
skatter och överräcker henne ett gyllene armband och vaser av glas och
alabaster ur det adertonhundraäriga gruset.

'" Idem, den 30 maj 1871. Ap. Vik. ark. (otryckt).- Brev till Agnås Miiller, Salzburg der' 22 aug. 1875.
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I Rom, dit hon efter några dagar återvänder, har hon blott avskeds-
visiterna kvar. I en sista audiens hos Pio Nono lägger hon ett krucifix
med diamanter i hans händer.

Resans vidare ftirlopp är bestämt av Josdphines barndomslängran. Nu
skall det äntligen vara henne förunnat arr återse sin födelsestad Milano
och Bologna. Men det faller sig återigen så att den andra delen av resan
synes missunnsamr kräva tillbaka, vad den första så frikostigt skänkt.
Hon är inte en människa med tur.

I Bologna börja misshälligheterna. Professorn, som har givits henne som
cicerone, avstår inte från att noga absolvera alla programpunkter på sin
lista av sevärdheter. Men Josdphine hade ju blott kommit för att få se

det palats, som hon en gång ägt och som blivit henne desto kärare, som
där Oscar som kronprins och sedan hennes moder hade övernattat en gång.
Om det nu var så att palatsets namn hade ändrats eller att professorn inte
ville förstå, vad det rörde sig om, i alla fall det gamla huset kunde trots
allt ivrigt letande inte upptäckas och Josdphine måste slutligen lugna den
lärde mannen över missödet och trösta sig själv med hoppet, att det i
Milano skulle gå bättre.

Men i Milano blev det heller inte bättre. Josdphine insjuknar så snarr
hon kom till staden och istället för det efterlängtade återseendet med den
långt avlägsna barndomen väntar henne sjukbadden på ett främmande
hotellrum. Det oväntat långa uppehållet i Milano framkallar redan oro
i sverige och kung oscar II sänder sin personlige förtroendeman till den
sjuka. Post- och Inrikes tidningar, som flera gånger i veckan hade kom-
mit med telegram över änkedrottningens resa, ha nu i nära två veckor
intet nytt att meddela. När Josdphine äntligen är återställd, räcker hen-
nes nedsatta krafter blott till en färd i vagn kring marmorvillan Bona-
parte. Hon hälsar alltså på byggnaderna endasr utifrån och tar på samma
gång avsked från dem f<;r alltid.

Nästa målet är Berchtesgaden, vars f.jållnatw hon älskar och där kung
Ludvig II plägar ställa den kungliga villan till hennes förfogande. sedan
kommer hon till Tegernsee. Här känner hon sig som hemma. Man har
alltfOr mycket ansett Josdphine vara fransyska, kreolska, italienska; i
själva verket bekänner hon sig så ofta vara en bajersk prinsessa, att man
måste betrakta Bayern som det med henne mest kongeniala landet, som
hennes hemland. >Tegernsee är en utomordentlig plats>, skriver hon den
29 juli 1869 till lady Cartwright, >>etr litet paradis på jorden; där finns
allt, sjö, floder, fjall, slätter, byar, granskogar och vackra lövträd, ett
magnifikt slott, förtjusande fäbodar, en strålande sol, en melankolisk
måne, förstklassiga oväder, hjordarnas skällor, kyrkklockorna, i synnerhet
de klockor som säga en att mässan börjar, att man hunnit till elevationen,
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att den heliga handlingen är slut, man kan då följa med från fältet, från
sin säng 

- 
och sedan dessa krucifix vid varje steg! Man känner sig i ett

katolskt land, das ist doch ein Genuss! eine Vonne fiir das Herz!>>27

Men Tegernsee är inte blott hennes gamla hemland, hon ville där också
gärna besöka prins Carl av Bayern, sin morbroder, som vid hennes katolska
vigsel i Eichstädt varit Oscars ställföreträdare. Josdphine hyste en särskild
sympati för denne militär av gamla stammen, denne inbitne förkämpe
för ett suveränt kungadöme Bayern, vilken hade exponerat sig som en
oförskräckt fiende till Bismarck. Med detta besök hoppaCes hon få av-
sluta resan till sin ungdom.

Men det blev även här annorlunda. Just på morgonen av den 16 |oli,
då hon ämnade bryta upp från Berchtesgaden, för att möta den gamle
vännen, störtade han vid sin morgonritt frän hästen och dog omedelbart
därefter.

>Kära Agnös>>, skriver Jos6phine, >mycket sorgligt har hänt, sedan vi
skildes och rätt många tärar har jag grätit över min ädle, gode morbroder,
likaså hela Bayern och säkert även du. Telegrammet frän general Struntz
kom just i det ögonblick då min systerdotter Auguste avreste, och då jag

fick brev om kejsarinnans (Eugdnies) ankomst. Det var förskräckliga
ögonblick, också dödssåttet år så hjärtskärande. Blott fyra dagar innan
jag hoppades få återse honom, (jag) måste tacka Gud, att det skedde före
min ankomst, annars hade jag säkerligen stått vid fönstret, för att som
förr se honom återvända 

- 
och jag hade sett honom som lik. Men redan

i Milano sade jag, når jag hörde om ett recidiv: jag känner det på mig -jag återser honom ej mera, men nu tänkte jag icke därpä 
- 

gladde mig

- 
så går det ofta i världen 

- 
och denna resa skulle också som de tidigare

sluta med ett dödsfall. Jag åkte den 18 hit (Salzburg) då jag icke fann
det passande att mottaga kejsarinnan Eugdnie i kungavillan på dagen för
jordfästningen.> 22

I stället för den älskade bajerske morbrodern alltså Napoleon III:s
änka! Och på så sätt skulle detta möte med det förflutna ersätta det
ursprungligen planerade med prins Carl. Var det en slump, att det vid
denna sista resa aldrig blev henne förunnat att uppliva privata minnen,
medan allt, som berörde hennes kall som drottning, nästan trängde sig
på henne?

" Brev till lady Cartwright, Tegernsee den 29 juli 1869. Bernadotteska Familje-
arLivet, Sthm (otryckt).

- Brev till Agnås Miiller, Salzburg der 22 aug. l87f . 
- 

Annan littcratur till hela
uppsatsen: Tacksägelse i aileilning al lsennes Maj:t Enh-edrottningen af Suerige ocb Norge
losephina Maximiliana Eugenias trånf älle sanr.t tal uid jordföstningen ocb grausättningen
jemte fersonalier. Sthm 1876. 

- 
Post- och Inrikes ticlningar maj-jnni-juli-augusti

187t.
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Det fanns dock mycket son förenade dessa båda furstinnor, så olika
deras öde än var: Josdphine var kusin till Napoleon III och gudmoder till
kronprins Louis Napoleon, men hade ännu inte haft tillfälle atr person-
ligen lära känna Eug6nie. Förutom dessa familjeband delade de båda
damerna förvisso också den djupa lidelsen för tronens ideella betydelse
inom den kristna ordningen. Men medan detta för Josdphine sedan hennes
sextonde är varit en ständig anledning till offer, blandas hos Eug6nie
denna lidelse med en ärelystnad, som inte blott var drivkraften hos henne,
utan även hos hennes gemål och som på så sätt avgörande hade ingripit
i världshändelserna. Josdphine hade dessutom för länge sedan gjort upp
räkningen med livet: hon kunde som husrru till en kung och moder till
två kungar se tillbaka på en säkrad dynasti. Men den olyckliga kejsa-
rinnan hoppades alltjämt på en restauration av den omstörtade franska
tronen genom sin son Louis Napoleon. Tre år senare skulle denne emel-
lertid finna döden i Afrikas djungel, dit han hade kommit som officer i
kolonialarmden. För hans ensamma moder, som därmed var berövad allt
hopp, stod då inte mer någon väg till makten öppen.

Men nu njuta dessa båda av den korta stund, som låter dem mötas som
systrar. Vad kunna de den gången i Salzburg ha talat om? Det har
nog funnits rikt stoff för samtalet, ty kejsarinnan, som enkom hade rest
dit från sitt slott Arenenberg i Schweiz, tillbragde hos Josdphine inte blott
kvällen för sin ankomst utan även den följande eftermiddagen. Frankrikes
tragedi, Napoleons exil och dOd i England, Oscar I:s död, uppstigandet av
ett nytt Europa, allt detta ha nog varit en del av många samtalsämnen.
Världshistoriens stora bakgrund, där makten regerar, stod som en gobe-
läng med kämpande, stupande, triumferande gestalter bakom de båda
furstinnor, som anförtrodde varandra något av de smärtsamma erfaren-
heter de gjort, och som ändock styrkte varandra i den fOrhoppningen, atr
lösningen till även det mest fruktansvärda finnes i korset och endast där.

Robert Braun.
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Ekumenisk diskussion.

Uppsalastudenternas allmänna diskussions-
förening anordnade mot slutet av föregi-
ende hösttermin en debatt över ämnet
>Möjligheterna till närmande mellan kato-
licism och protestantism>, Som inledare

hade man fått dels kyrkoherden vid S;t
Erik i Stockholm J. Tbeeutaes, dels f.ör-
fattaren Harry BIomberg. IJniversitetets
största lärosal var fylld till sista plets, och
bland publiken märktes representativa män
ur teologiska fakulteten.

Som förste inleilare lrarnträdde kyrko-
herde J, Theeuwes. Han hade fattat som

sin uppgift att klargöra den katolska kyr-
kans inställning till de ekumeniska strä-
vandena, framför allt kanske så som de

kommer till uttryck i >Faith and Order>-
rörelsen, enligt vilken man vill upphäva
kyrkosplittringen genom en enhet i tro och
kyrkoorganisation, Elegant, för att inte
säga spirituelit utvecklade han med logisk
skärpa orsakerna till Kyrkans absoluta av-
ståndstagande från varje strävan att ge-
nom ömsesidiga, dogmatiska eftergifter av
likaberättigade parter uppnå denna enhet.
Det är därvidlag icke den mångomtalade
>romerska maktlystnaden> som gör sig

bred, utan det är i stället Kyrkans trohet
mot hennes Flerre, mot Saningen som krä-
ver detta. Kristenhetens återförening i
tron är en nödvändig sak, men mer än
genom teologernas diskuterande vinns denna
därigenom att katoliken till de yttersta
konsekvenserna omsätter sin tro i sin lev-
nad.

Anrlre inledare var förfrttaren Harry
Blomberg, som ju under en följd av år
sökt verka för en ökad förståelse av den
katolska kyrkan. Han började också med
att vända sig mot den gamla svenska för-
domsfullheten i de tta avseende, samtidigt
som han beklagade en viss katolsk över-
lägsenhet gentemot de >stackars Lättarna>>
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- tyvärr med rätta. Han angrep proble-
met från den praktiska sidan och hoppades

dels på ökad samarbetsvilja på det sociala

området, dels på en kristen världsfront in-
för materialismens fam i alla dess former.
Ätt det är berättigat att tala om >ökad
samarbetsvilja> visar det faktum, att kriget
i en mängd länder drivit fram ett socialt
samgående mellan de olika kyrkosamfun-
den, Men tiden kräver dessutom ett så

vittomfettande semarbete som möjligt i
det direLta anfallet mot icke-kristna ideo-
logier. Det gäller därvid för den enskilde
lika väl som för samfunden att bidraga till
förverkligandet av Kristi bud om enheten
genom att övertänka och dra de praktiska
konsekvensetna av Jesu avskedstal. 

- 
För-

fattaren Harry Blombergs referat har in-
förts i tidsLrifr.en Kristen gemensktp, 7945
nt 4.

Som ofta vid sådana dislussioner hade

man det störste utbytet av inledarna; själva
debetten biod ej på något nytt och kom
stundom pi avvägat, Prof. S, uon Enge-
ström fnmförde bl. a. kritik mot den
katolska kyrkans krav på påvlig ofelbar-
het och påpekade ett par i samma fråga
varandra motsägande påveuttalanden, var-
vid han dock, fatalt nog, tillmätte den
påvliga infallibiliteten en räckvidd den

icke har. Prof. G. Vestin drog fram vissa

för oss katoliker föga smickrande förhål-
landen i Spanien utan att vilja förorda
motsvarande åtgärder här i Sverige. Värde-
fullt var Pater /. Gerlachs inlägg, som

framhävde att det var vår tids uppgift att
genom en positiv insats sona den ömse-

sidiga kärlekslöshet som åstadkommit och
fördjupat 1i00-talets kyrkosplittring.

Utan tvivel är det >Faith and Order>-
rörelsen som gripit sig an med ekumenikens
väsentligaste uppgift: trosenheten. Men
utan tvivel är det också den rörelse som,

utifrån sina förutsättningar, är dömd att
misslyckas, Kyrkan måste alltid awisa
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dess sätt att vilja lösa frågan. Helt annor-
lunda torde likväl huvudsakligen den prak-
tiska ekumeniken ställa sig på det hu-
manitära och sociala området, så vida näm-
ligen man icke anser kristenhetens enhet
vunnen med ett i stort sett etablerat sam-

arbete på detta område. Man måste beklaga
att kyrkoherde Theeuwes icke fulländade
sin i övrigt utomordentliga och principiellt
nödvändiga inledning med att beröra denna
sida av ekumeniken. Uppfattningen om

den katolska kyrkans inställning blev kan-
ske därigenom mer negativ än vad som

varit behövligt. Intressant och tillfreds-
ställande var dock att höra, hur bägge

inledningarna mynnade ut i en vädjan till
envar att i sitt liv omsätta de kristna prin-
ciperna. Ett stort steg hänemot den kristna
enheten skulle därigenom vara taget.

Arne Rask.

Diskussionen om Spanien.

Varför står just Spanien alltid i skott-
gluggen av både den politiska och konfes-
sionella diskussionen? Den frågan besvaras

av en längre artikel i Scharcizeriscbe Kir-
cbenzeitung (3/l 1946). De synpunkter
som där anföres, förtjänar beaktning även
här i landet.

Artikeln i ft|ga särskådar några histo-
riska, religiösa, sociala och psykologiska

skäl, som alltjämt ger anledning till ani-
merad opposition mot >det typiska Spanien>

och det nuvarande Spanien i synnerhet.
Men där påpekas också, hur ensidig och
fördomsfull mestadels den uppfattning är,
som präglar angreppen.

Först alltså nigra bistoriska sköl. Spa-
nien hör visserligen 

- 
och inte minst 

-till västerlandet, men det har under medel-
tiden delvis haft sin egen historia. Det
har nära sju århundrade igenom sett sig

tvunget att föra en svår kamp mot den
framträngande islam. Denna kamp har
sett sina tydliga spår på folkets karaktär
och givit den en prägel av hårdhet, energi
och stridslust, men också av idealitet och
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religiositet. I den kampen spelade ju inte
blott raspolitiska och nationalekonomiska

motiv en ledande roll utan även och inte
minst religiösa och kulturella. Spanien var
vidare i den nya tiden den första världs-
erövraren och kolonialmakten. Där har
nog den ständiga förebråelsen om girighet,
grymhet och maktlystnad sitt upphov.
Spanjorerna själva vill ha sagt, att det
också här till övervägande del var religiösa

och ideella motiv som utgjorde drivkraften.
Om man än med fog kan ställa sig något
skeptiskt mot denna syn på saken, så är
det dock i alla fall ett faktum, att åtmin-
stone hos de ansvariga ledarna ideella motiv
varit förhärskande, och detta i Spanien

kanske mer än hos andra kolonialmakter,
Visst förekom mycken grymhet och hän-
synslös utplundring, men de bästa av de

spanska konungarna har alltid bemödat sig

att motarbeta sådana excesser. Man får hel-
ler inte fördela ljus och skugga på så sätt
att men framställer urinvånarna blott som

paradisiskt osLyldiga varelser och spanjorerna
blott som banditer. För övrigt har alla
folks kolonialhistoria sina mörka sidor. Men
skulle man verkligen opartiskt skriva om
dem, så skulle det nog framstå som ett
faktum, att vad de färgade folkens kul-
turella höjande beträffar Spanien knappasr
behöver träda tillbaka för någon annan
europeisk makt.

Det har varit den anglosaxiska historie-
skrivningen som alltför ensidigt framställt
den spanska kolonisationen och som alltför
okritiskt har accepterats nästan överallt i
världen. Kunskapen om Spaniens verkliga
historia är överhuvud taget tämligen ringa
i de flesta andra länder, inte minst också

häruppe i Norden. Det är ju begripligt,
ty det brukar vara så beträffande främ-
mande länder, inte så sällan till och med

beträffande grannländer, Men om de få
brottstycken man lärt känna genom histo-
rieundervisningen därtill är ensidigt eller
tendensiöst utvalda och med mer eller
mindre ond vilja förvanskade, ja då är det
inte förvånansvärt, att ett sådant land ter
sig som >mörkrets hemvist>, medan i själva

t,
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verket hela den europeiska, kristna kultu-
ren står i stor tacksamhetsskuld till Spani-

ens historiska insats.

Dessa historiska skäl är innerligt för-
knippade med de religiösa. Spanien har i
de flesta kritikernas ögon det emot sig att
det anses och under sin historia nästan all-
tid har velat gälla som ett äkta katolskt
land. Huruvida en sådan >konfessionell>>

karakterisering överhuvud t^get ka.n i1a,
giltighet, i synnerhet i den moderna tiden,
lämnar vi därhän. I alla fall intog Spanien

under reformationen och motreformatio-
nens tidevarv ställningen av en katolsk
stormakt i motsättning till de protestan-
tiska makterne i Tyskland och England,
Men att därför alltjämt förebrå blott Spa-

nien, att ha sammanblandat religion och
politik, är minst sagt ensidigt. Denna ödes-

digra sammanblandning förefanns i minst
samma grad även hos det protestantiska
lägret. Att Spanien i denna sak allt fort-
farande dömes hårdare än de andra, beror
till största delen på den alltjämt fort-
levande antikatolska, protestentiska a{fek-
ten. Den kan också i vitr dtgar ta sig ut-
tryck av verklig förblindelse och avsiktlig
blindhet, som fördömer Spanien helt enkelt
därför att det är katolskt och i den mån
som det är katolskt. Att Spanien också i
våra dagar vill bygga på sitt katolska arv
och så långt som möjligt bevara sin bästa

tradition, kan blott den förmena det, som

själv har förlorat sina rötter i en fäderne-
ärvd religion och kultur eller som ser värl-
dens räddning i en allmän avkristnad ni-
vellering och en rent materiell civilisation.

I den nutida diskussionen om Spanien

spelar sociala frågor en betydande roll, och
det med rätta. Det kan och skall inte för-
nekas, att där ännu finns förhållanden som

våra dagars sociala samvete inte kan för-
sona sig med. Högadeln och de besuttna
borgarna intager till stor del en hårdnackat
avböjande hållning vad sociala reformer be-
träfr*t. Den sociala strukturen i en del
av provinserna, i synnerhet i landets syd-
västliga del, påminner ännu alltför tydligt
om det gamla feodalväsendet. Där finns
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å ena sidan stora rikedomar och å den

andra stor nöd och fattigdom. I landets
norra delar, särskilt i de baskiska provin-
serna och i Katalonien, är läget betydligt
bättre. Men att tillskriva detta tillstånd
katolicismen som sådan, det är inte blott
missvisande utan direkt orättvist. Detta
gäller till och med vad den spanska kato-
licismen beträffar, Ty denna sociala mot-
sättning förefinns ju delvis också mellan
högre och lägre prästerskap, och även bland
de spanska katolikerna själva står striden
mellan oförsvarlig likgildghet och upprik-
tig vilja att verkligen lösa den sociala frå-
gan. Att till detta ändamål >dela ut den
spanska kyrkans enorma rikedomar>, skulle
ej förslå långt, ty dessa rikedomar hör -säkerligen vad det senaste århundradet och
vår tid beräffar 

- 
till saSornas fiÅd (ifr

Credo 19401 217 f,). Men det vore höge-
ligen att önska, atc det katolska social-
programmt, sådant det uppställts framför
allt av påvarna Leo XIII och Pius XI, av
aIIa spanska katoliker, hög såväl som låg,
präster såväl som lekmän, ärligt accepte-
rades och med förenade krafter fördes till
seger. Att därmed katolicismens motstån-
dare skulle nöja sig, är dock knappast att
vänta: de vill nog inte en sådan kristen
social reform utan en materialistisk social
revolution. Varför har de annars under det
senaste inbördeskriget med särskilt hat för-
stört just de katolska sociala inrättningar,
som sHapats av det ärliga bemödandet hos

de för de sociala kraven öppna katolikerna?
Man aill nog på det hållet 

- 
och det inte

blott i själva Spanien 
- 

ha sant, att
>katolskt>> och >>i socialt avseende reaktio-
närt> är detsamma!

Att det särskilda motstånd, som de so-

ciala reformerna möter i Spanien, inte helt
enkelt kan skrivas på den katolska konfes-
sionens konto, bevisas även därav att också

andra, icke-katolska länder ännu inte hun-
nit att lösa alla problem. Eller är t. ex.

den gamla >feodala>> och >kapitalistiska>
eran i England ett historiskt minne blott?

Det är också orättvist att anklaga den

nuvarande regimen i Spanien för likgiltig-
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het gentemot de sociala frågorna. De se-

naste årens lagstiftning förråder tydliga
strävanden att finna en lösning för de mest
trängande behoven som t. ex. arbetare- och
familjeskydd, mödrahjälp, sjuk- och ålder-
domsförsäkring. Att det i följd av inbör-
deskrigets förstörelse och det senaste världs-
krigets avspärring utarmade landet far
ögonblicket inte kan göra mycket mer, får
ingen förvåna. En förnyad aåldsam orr,-
välvning skulle bara förvärra läget även i
detta avseende,

Vid det rätta bedömandet av Spanien

och dess invånare får man heller inte för-
bise vissa frsykologisk-a moment. Både lan-
dets historia och läge i klimatiskt avseende

har, som vi redan förut framhållit, format
den typiska spanska karaktären och givit
den en stor fasthet, som ofta gränsar till
hårdhet och som i förening med det syd-
ländska livliga temperamenret lätt leder till
koleriska utbrott. Också i omdömet om
andra folk och seder yppar sig denna
karaktär lätt i trångsynthet och omedgör-
lighet, som envist håller fast vid den egna

åsikten 
- 

som ofta är synnerligen >>meta-

fysikt> betonad 
- 

och möter annorledes
tänkande med lidelsefull häftighet. Denna
ensidighet framträder inte minst på det
religiösa området och får där ännu sär-
skild näring i det faktum att det varit
Spaniens historiska uppgift att rädda kris-
tendomen undan islam och att landet också

senare lyckats undgå en mera betydande
religiös splittring. På så vis har de flesta
spanjorerna helt enkelt inte haft tillfälle
,tt låra sig tolerans mot annorledes troende

och att skilja mellan å ena sidan åkta rc-
ligiöst patos för sin katolska tro och den

katolska enheten och å den andra sidan
borgerlig tolerans och aktning för andras

ärliga övertygelse. Men denna brist är de

inte ensamma om i världen. Man behöver
då bara tänka på både officiell och enskild
intolerans mot katolicismen och katolikerna
i vissa protestantiska länder, en intolerans
som just kommer särskilt fram så snert i
någon debatt Spanien nämnes. Man kan
som katolsk observatör inte undgå intrycket

att just den senaste tidens angrepp från
skilda håll mot Spanien inte så mycket
företas för den >demokratiska sakens>>

skull, utan för att under denna täckmantel
kunna fortsätta den principiella kampen
mot katolicismen och Katolska kyrkan,
emedan för ögonblicket Kyrkans allmänna
ställning inte tillåter öppna, direkta an-
grepp. Spanien fu dä ett tacksamt och
omtyckt ämne, nästan lika tacksamt och
omtyckt som >jesuiterna>>. Redan genom
att nämna dessa ord kan man ju uppreta
sinnena och förhindra ett lugnt tänkande.

Bland irritationsmomenten i umgänget
med den typiska spanska karaktären kan
också anföras ett utpräglat medvetande om
den egna förträffligheten. >Stolt som en

spanjor> har ju blivit något av ett ord-
språk. Främmande kritik framkallar på det
hållet lett irritation och benägenhet att
släta över mindre tilltalande sidor hos lan-
det och folket och att ensidigt framhäva
det mera positiva. Men ensamma är span-
jorerna nog inte om detta karaktärsfel och
i många fall har man all anledning att un-
dra, om en utomståendes framställning av
t. ex. de religiösa förhållandena i Spanien

är objektiv, ifall han i sin tur ensidigt
och lidelsefullt drar fram det negativa och
utroper: Se, här har ni Spanien! Man kan
ju också med fog betvivla, att den kriti-
serande >protestantiska> eller >moderna>
självbelåtenheten förfogar över en objektiu
norm. För att göra rättvisa mot ett folks
särskilda svagheter och fel måste man
kunna se dem i samband med dess för-
tjänster och företräden.

På en punkt är kritiken mot Spanien i
vite dagar synnerligen häftig, men säkerli-
gen lika ensidig och orättvis. Det nuvarande
Spanien anklagas som motståndare till >de-
mokratien>. Vi kan och vill här inte på

något sätt blanda oss in i den konkreta
politiska frågan om den nuvarande regi-.
mens karaktär och dess eventuella lämplig-
het eller olämplighet. Vi vill bara fråga:
Vad menar men egentligen vid alla dessa

angrepp med >demokrati>? Säkerligen me-
nar inte alla en och samma sak därmed.

,7
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Och det är inte en förmäten tanke att
enta,g , ^tt detta slagord i många fall be-
gagnas som tillhygge av sådana, vilka hyser
allt annat än verkligen demokratiska av-
sikter och idder. Varje tänkande kristen
torde nog göra klokt i att vara ytterst
reserverad mot de flesta formerna av vär
tids anti-spanska propaganda. Ty där in-
under döl.ier sig i stor utsträckning inte
blott kampen mot katolicismen utan mot
kristendomen helt enkelt.

Visst får man tycka, att även i Spanien

mycket behöver ändras, så att de enskilda
ur alla befolkningsskikt får större personlig
frihet och bättre levnadsvillkor. Der är
angeläget att kräva detta även från kristen
synpunkt, Man kan inte, utan att blanda
bort fakta, påstå att Kyrkan som sådan

helt enkelt identifierar sig med den nuva-
rande ordningen, men hon säger heller inte
ja och amen till vilka >demokratiska> idder
som helst (jfr Pius Xll: Grunilsatser om
den sanna ilenokratieq Ansgariusförlaget,
N:a Smedjegatrn 24, Stockholm, utdrag i
Cretlo l94J;97 ft.),

Må man än så mycket önska en annan
ordning även i Spanien, att skapa den är
det spanska folkets sak, och den kan blott
skapas genom målmedvetet och enträget
samarbete av alla och genom en lugn och
fredlig utveckling. Att utifrån vilja på-
tvinga en form av >demokrati>, som ej

har någon anknytning till landets särskilda
historia och religiösa karaktär, det måste

tillbakavisas som otillbörlig inblandning i
folkets egna rättigheter. Det som span-
jorerna efter allt att döma i största ut-
sträckning önskar är att slippa ännu en
blodig revolution, som skulle förstöra myc-
ket mer än den kan vinna och som skulle
utgöra en vida sämre bas för en sann ny
ordning än det nuvarande läget. Att vilja
skapa en >modern civilisation> på bekost-
nad av den gamla, den kristna kulturen,
det skulle också i det här fallet vara en

stor olycka inte blott för det ena landet
utan även för hela Europa.

Katolicismens framtid i österrike.

I Scbtaeizeriscbe Kirchenzeitung
publicerar förre österrikiske för-
bundskanslern Kurt von Schu-
schnigg en artikel om Katolicis-
mens framtid i österrike, ur vilken
vi återge följande:

Sju år 
- 

så länge räckte det national-
socialistiska intermezzot i österrike 

- 
be-

tyda mycket i en människas liv och åtskil-
ligt i en nations historia men föga för
världshistorien och alls intet när man skär-
skådar problem, vars räckvidd allenast kan
mätas ur evighetens synvinkel. Allt det
farfärliga som ligger bakom oss, jord-
skredet som gick fram över nästan hela vår
kontinent, är i själva verket ingenting an-
nat än ett svar 

- 
och ett svar som kom-

mer föga försenat.

Då adertonhundratalet berömde sig av

att det avslutade det länge förberedda ar-
betet på andens fullständiga förvärlds-
ligande och satte kronan på verket genom

att triumferande förklara kristendomen i
konkurs och då den första generationen

under detta århundrade påstod sig vara
sysselsatt med att likvidera kristendomen,
då behövdes det sannerligen endast ett
verktyg som omedvetet lånade sig till att
dra de praktiska konsekvenserna av de ofta
och högljutt förkunnade teserna och teo-
rierna, att föra filosofien ut i det praktiska
livet, det vill säga i politiken, att visa vart-
hän kristendomens besegrande måste föra
en värld utan Gud och människorna i en
sådan värld.

Dessa kristendomsfientliga tankegångar
ha nu i omkring sjuttio års tid visserligen

icke uteslutande men dock i övervägande
grad framförts på tyska språket. Och så

kom det sig att verktyget slutligen hette
Adolf Hitler. Resultatet ligger i öppen

dag och visar på ett sätt, som icke kan
missförstås, och i rättan tid konsekven-

serna av slagorden om att >besegra kristen-
domen>, att >besegfa slavmoralen genom

herremoralen>.l. Gerlach.
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I och med undanröjandet av national-
socialismen och över huvud taget av alla

totalitära begrepp - 
från den totala staten

över den totala ekonomien till det totala
kriget och det totala sammanbrottet 

- 
er

ingalunda allt gjort. FIar man slagit in på

fel väg, räcker det icke endast med att
stanna och konstatera detta; det är nöd-
vändigt att vända om. Varje radikal galen-

skap kan botas endast genom radikal be-
slutsam självprövning.

Det är därför ingalunda rätthaveri, ännu
mindre skadeglädje eller hämndbegär och
alls icke en tillfredsställd känsla av någon
fariseisk självgodhet utan snarare det kalla
förståndets röst, parad med ett stort hopp

- 
kanske det enda och sista 

- 
som i fullt

ansvarsmedvetet allvar tror på katolicis.
mens framtid.

österrikes angelägenheter stå i vår tid
icke hagt i kurs; de betraktas som föråld-
rade och betydelselösa; alltför oviktiga i
jämförelse med dagens problem. Men det
tillhorde österrikes väsensart och bestäm-
melse att ge en miniatyrbild av världen i
$tort. Så var det maktpolitiskt sett i Det
gamla Donauriket med dess av många na-
tioner sammansatta befolkning. De olösta
frågor, som ledde till dess sammanbrott, ha
sysselsart världen även senare och de ha
intill denna dag förblivit olösta.

Kulturpolitiskt var det på samma sätt i
det österrike, som blev kvar. Dess försök
att tjåna världen som förmedlare på tyskt
språk, att göra ett dyrbart kulturarv för-
ståeligt och framför allt bevara det åt den

mänskliga civilisationen, misslyckades. Det
som hände efter österrikes sammanbrott
innebar icke endast alla tiders grymmaste

vapenskifte utan även den allra bittraste
kulturkamp.

österrike har sedan äldsta tider varit ett
genomkatolskt land till sin egenart, sin kul-
tur, sitt landskap, sin historia och till om-
kring 90 procent av sin befolkning. öster-
rike kunde förstöras endast i den mån
man avkatoliserade det. Detta visste ingen
bättre än den före detta österrikaren Hit-
ler, som enligt sin egen skrivna bekännelse

perspektiu

kände sig som typ för den antiklerikale
nationelle chauvinisten; som instinktivt
och mycket riktigt kände, att österrike
icke var något lämpligt land för honom
och att han aldrig skulle kunna göra sin
lycka i ösrerrike, och som därför följd-
rikdgt utifrån grep sig an med att med
renegatens hat omsmälta österrike i den

klart uppfattade avsikten att förinta detta
begrepp, som han uppfattade som en ut-
mening.

Man har 
- 

oft^ till och med i öster-
rike självt 

- 
förklarat den internt tyska

dispyten på det enkla sättet att man hän-
visat till den preussisk-österrikiska antago-
nismen och därmed understrukit de kon-
fessionella motsättningarna. I själva verket
blev dock icke preussaren uten den från
sin rot uppryckta, antikatolske österrika-
ren, som ville agera preussare, de tyska
stammarnas olycksöde. Icke så mycket den
preussiska andan som snarare >preussar-
kopierandet>, som principiellt kumulerade
alla tyska stammars fel och glömt eller
över huvud taget icke förstått deras för-
tjänster, ledde till olycka.

I varje fall betydde icke fenomenet Hit-
ler 

- för österrike lika litet som för
Tyskland 

- 
egentligen någonsin en början

på något nytt utan alltid blott en samman-
fattning, aldrig begynnelsen utan på sin
höjd avslutningen på en tusenårsperiod.
Nämligen en sammanfattning av alla av-
gjort antikonfessionella krafter, vilka i
österrike nödvändigtvis måste ta sig ut-
tryck i form av den häftigaste antikatoli-
cism. Emedan denna antikatolicism under
det nationella frisinnets blomstringstider
bredde ut sig i vissa skikt, särskilt bland
stadsbefolkningen 

- 
även om denna först

och främst fortfarande tänkte och kände
österrikiskt 

- 
och hade djupa rötter där,

icke minst därför var det lätt för national-
socialismen att med hjälp av påtryckning,
ekonomisk uthungring och utpressning och
slutligen med öppet hot skjuta tanken på

en central och uniform tysk enhetsstat så

starkt i tankens förgrund, att den blev till
en önskedröm 

- 
och nationalsocialismen i

,9
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det avgörande ögonblicket fann marken
politiskt beredd.

I österrike, kanske mer än annorstädes,
visade det sig, att den tvättäkte, fullt ut-
bildade tyske nationalsocialisten visserligen
var en mästare i organisation men en stym-
pare i psykologi och en föfiådigt okunnig
stackare i alla historiska lärdomsgrenar.

Mer än i andra tyskspråkiga länder var
nationalsocialismen i österrike öppet och i
ftirnsta rummet antikatolicism. Det ver
egentligen denna principiella inställning,
som dllförde nationalsocialismen de akti-
vaste och orubbligaste f.örfäktatna av dess

id6er, dem som mån sedan kallade >>gamla

kämpar>. Och då var det klart, atr vägen
till det önskade målet, nämligen österrikes
utplånande, blott gick över förintandet av

landets hatolska karaktär.
Därför voro de sår, som katolicismen i

österrike måste utstå, flera och djupare än
annorstädes; därför blomstrade i >de tyska
Donau- och alpdistrikten> (som national-
socialisterna kallade landet) en bornerad
antiklerikalism, som lät förstå att efter en
segerrik krigsutgång skulle den råa, brutala
styrkan sätta i gång med ohämmade för-
faljelser. Men de dyraste läropenningarna
måste betecknande nog och trots allt be-
talas icke av den stora massan övertygede
och patriotiskt tänkande katoliker, vilka
trots alla offer och talrika blodsvittnen till
följd av det växande trycket allt starkare
och mera obetingat än tidigare bekände sig
som österrikare, utan snarare av den lilla i
och för sig ideellt tänkande men helt och
hållet verklighetsfrämmande kretsen av så

kallade >nationella katoliker>, mestadels ur
akademiska kretsar, vilka av idel hänryck-
ning inför anslutningen till Tyskland alltid
sökte kompromisser, bortsågo från fakta
och slutligen råkade in i en skev mellan-
ställning, som icke kunde hållas, emedan

det ögonblick förr eller senare kommer, då

det kräves ett klart och entydigt ja eller
nej och ingenting annat.

Då österrike blev invaderat, funno na-
zisterna där ett rätrsförhållande mellan stat
och kyrka, som ungefär fyra fu tidigare
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bekräftats genom ett högtidligen ratificerat
konkordat. Inom kort gick det natudigt-
vis med det österrikiska konkordatet som

det gått med det tyska konkordatförsöket:
det bröts helt enkelt utan någon som helst
uppsägning, Kyrkans egendom, bl. a. stör-
sta delen av de kulturhistoriskt värdefulla
stiften, beslagtogs; nazisterna stängde samt-
liga ordensskolor även jesuiternas interna-
tionellt kända teologiska fakultet i Inns-
bruck, vidare alla av ordenssystrar ledda
undervisnings-, uppfostrings- och vårdan-
stalter och praktiskt taget a'lla kloster.

Därtill kom att religionsundervisningen
i skolorna principiellt avskaffades och att
alla katolska föreningar helt förbjöds fort-
sätta verksamheten, varigenom den katolska
aktionen helt lamslogs, i den mån den
framträdde utåt, och vidare att hela den
katolska pressen givetvis tystades, Kato-
licismen led också stort avbräck genom att
alla hittills utpräglat katolska tjänstemän
avlägsnades ur offentlig tjänst, bl. a. lårare
på undervisningens alla stadier; ofra för-
bjödos också utövare av ftia, akademiska
yrken att fortsätta sin verksamhet.

Nazisterna påstodo, att de genom dessa

många åtgärder bekämpade den >politiska
katolicismen>, Åtgärderna kompletterades
effektivt genorn en brett upplagd propa-
ganda för utträde ur kyrkan. Propagandan
började i skolorna och fortsatte ofta i form
av anställningskrav för olika befatmingar
i partiets och sratens tjänst.

Varför betraktades den >>politiska katoli-
cismen> som statens fiende? Därför att
den gynnade separatistiskr folkförräderi,
Det vill säga därför att den misstänktes
för att tänka österrikiskt och icke panger-
manistiskt. Därför att den fann nazismens
världsåskådning oförenlig icke endast med
en religiöst troende människas åskådning
utan över huvud taget med en modern
kulturmedveten persons andliga hållning.

På detta obestridliga faktum grundas en
av den österrikiska katolicismens stora fram-
tidschanser.

På många områden står den österrikiskr
katolicismen inför nödvändigheten ett börja
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på nytt med sitt arbete. Åtskilligt av det
som i gångna tider räknades till katolicis-
mens obestridliga tillgångar har nu gått
oåterkalleligen förlorat. Månget sår kom-
mer att förbli smärtsamt och månget ärr
kommer att synas även i framtiden,

Men just häri kan det ligga en bety-
dande framtidschans; även detta kan lända
till välsignelse, Åtskilligq som katolicis-
rnen tidigare icke kunde uppgiva frivilligt,
därför att det räknades till det från gångna

sekler mottagna arvegodset, kommer nu då

det fallit offer för vår tidsålder icke mer
att återuppstå, emedan det icke finns något
behov därav eller emedan det icke finns
någre möjligheter att bibehålla det, Detta
behöver icke utgöra någon olycka, ty
prestigefrågor eller enbart historiskt moti-
verade invändningar ha f.öga att, betyda,
då tikad koncentration och rationellare an-
vändning både av personliga insatser och
av materiella tillgångar i stället innebära
ökade verksamhetsmöjligheter och bättre
resultat av arbetet.

Därtill kommer ett faktum, som man i
detta sammanhang icke får bortse från:
åtskilligt, som kyrkan sedan lång tid till-
baka haft att utstå i andra länder, in-
tråffa.de nu i öscerrike för första gången.

Och åtskilligt, som katolikerna i andra län-
der måst lära sig för länge sedan, försum-
mades länge i österrike, helt enkelt därför
att det i gångna tider icke fanns någon
anledning atc lårz sig det. Sålunda bibe-
hölls mången position, som 

- 
av rent his-

toriska skäl 
- 

icke längre fullt motsvarade
tidens krav.

Efter de senaste sju årens uppehåll i ut-
vecklingen skulle det även på detta område
eera ett stort fel att helt enkelt utan vidare
knyta an vid den punkt, där utvecklingen
blev avbruten på ett så våldsamt sätt. Det
gäller nu att modigt och ansvarsmedvetet
och utan att hindras av traditionella for-
mer intaga den nya stäilning, som bäst
motsvarar vad dagens uppgifter kräva. Ty
det är icke formen utan det sakliga inne-
hållet och verksamhetens aktionsradie, som

i sista hand är avgörande.
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Framför allt gäller det för den öster-
rikiske katoliken att i framtiden undvika
ett misstag, som i gångna tider ofta visat
sig mycket smärtsamt: han måste göra sitt
yttersta för att i den mån det är möjligt
draga undan frågor om världsåskådningen
från vardagspolitikens grä1. Han måste

framför allt akta sig för att blanda ihop
sådana frågor med förhållanden, som sak-
ligt sett icke äga något sammanhang med
dem; man kan även i egenskap av katolik
vara ly mycket olika mening om t. ex.

tulltariffer, sociala försäkringsfrågor, lord-
bruksreformer eller förstatligande av eko-
nomiska företag.

Om det lyckas för den österrikiske kato-
liken att bryta de fördomar och barriärer,
som i gångna tider 

- 
särskilt bland de

större städemas befolkning, som vänt sig
bort från kyrkan 

- 
skilde honom från be-

tydande samhällsgrupper, t. ex. utanför
fackföreningarna stående arbetare och an-
ställda, då skulle han ha uppfyllt en hit-
tills olöst del av sin särskilda mission. Då
skulle den nya österrikiska starens existens
åter vara tryggad genom österrikarnas för-
djupade nationalmedvetande.

Man får icke missförstå dette. Organi-
sation betyder mycket och ingen tänker
väl nu på att avstå därifuln, särskilt icke
just nu då organisationen bestått sitt eld-
prov som ordningens och trygghetens prin-
cip. Med den är icke det högsta.

Att människorna åter finna varandra,
det betyder just nu allt. Här har den nya
tiden gjort det möjligt ^tt bituJ^ om helt
och hållet på nytt. För den övertygande
katoliken är detta visserligen ingen ny
tanke, men det innebär nya möjligheter
och mycket lovande perspektiv.

(Sc bu e izeri.s c h e Kir c b enzeitun g,

3/t och t0/t 1e46.)

Världen kallar på katolikerna.
Till de katolska märkesmän, som bevis-

tade Ansgarsjubil6et i Stockholm i augusti
1929, hörd,e även den bekante engelske
jesuitpatern C. C. Martindale. Under

6t
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andra världskriget befann hen sig i Kö-
penhamn, och Katohlz U geblad hade för-
månen räkna honom bland sina medarbe-

tare. Hans mycket uppmärksammade artik-
lar >Världen kallar på katolikerna> blevo

av mig återgivna i Hemmet ocb Helge-
donen (1945 nr 74, lt, 16). Då de

frågor, han där behandlar, äro fullt aktu-
ella, torde ett litet utdrag kunna intres-
sera även Credos Lästte.

Pater Martindale berättar sålunda, att
en man, som synnerligen väl känner till
både Europa och Amerika, sade till honomr
>Det är icke så mycket själva Ryssland,

vi äro rädda för, men däremot detta:
Många länder måste reorganiseras, ja, rent
av återuppfostras .,. det gäller icke endast

Tyskland, vars yngre släktled fått sitt
tänkande besmittat av en falsk statsfilosofi.
Och så har Ryssland en llan - 

jag säger

icke, om den är god eller dålig, men det

finnes en plan, en plan att organisera och
uppfostra de länder, i vilka Ryssland be-
stämmer. Jag kan däremot icke se, att
England och Amerika har någon som helst
klar plan.> En allvarlig anledning till oro
finnes, skriver vidare pater Martindale,
och det är, att moderna stater alltid söka

att få fullständig bestämmanderätt över
uppfostran. De vilja absolut iche, att andra
inflytanden än deras egna skola bilda den

blivande vuxne medborgarens sinne. Detta
gäller icke endast Tyskland under Hitler
och det nutida Ryssland. Som bekant är
det svårt att få nyheter t. ex. från Bul-
garien, Rumänien, österrike och Polen,
Lör att icke tala om de tre baltiska repu-
blikerna, men så mycket sipprar likväl ut,
att det är alldeles klart, att å dessa ställen
icke finnes ringaste spår av uppfostrans
frihet, och att en sådan frihet ej kommer
att finnas så länge Ryssland kan förhindra
den. Liksom uppfostrans frihet, så måste

framhåller pater Martindale, särskilt i våra
dagar individen och familjen, i vilken in-
dividen är inlemmad, skyddas (se Pius XIIr
Första encykli.ka, 20/10 1939).

Ty långt före det nazistiska Tysklands
(se Pius Xl: Med djupaste smärta. Om
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Kyrkans läge i Tyskland, l4/3 1937) och
det kommunistiska Rysslands (se Pius XI:
Kommunismens aerkliga ansikte, 19 / t
7937) er.ablering inträdde ett gradvis på-
gående förnedrande av människorna till en
ställning som slavar. Fastän England 16s9
och Förenta Staterna 1791 stiftade lagar
om mänskliga rättigheter, vann förakt för
individen fotfäste. Ord uppstodo som >pro-
letariat>> och >>folkmassa> och fabriksarbe-
tarna benämndes >händer>>. Det fanns icke
längre någon personlighet (se Leo XIII:
Om arbetarfrågan, 15 / 5 1891 samt Pius
Xl: Den sociala ffigan, lt/t 1931. S^mt-
liga här omnämnda påvliga rundskrivelser
att tillgå hos Katolsk Bokhandel, N. Smed-
jegatan 24, Stockholm).

Den anglikanske biskopen Barnes ådaga-
lägger detta förakt för individens helighet
genom att krävt, att >ogräsbefolkningen>
bör bortelimineras genom sterilisering och
evthanasi. Och den anglikanske dompros-
ten i Canterbury, d:r H. Johnson (vilken
begynte som ingenjör och aldrig blivit fri
från sitt Frankensteinsmaskineris andliga
smitta) reste till Ryssland, för att beundra
de hjul, som äro satta i gång av män, vilka
nästan symboliskt tagit namn av stål och
hammarmän (Stalin och Molotow).

På tal om Tyskland och Ryssland under-
stryker pater Martindale kraftigt, rtt der
ingalunda är mot deras folk, han riktar
sig, utan endast mot falske ideologier där-
städes och därmed sammanhängande för-
tryck. Han håller sig till principer och
tillgängliga fakta. En rättfärdig syn på

sakerna kan endast nås av den, som icke
är besjälad av hat, fruktan eller hämnd-
begär,

Bland fakta, som han påpekar, är olik-
heten i regim i den av västmakterna och i
den av ryssarna ockuperade zonen, T^g
t. ex. pressen. President Truman har sagt,

att amerikanska och andra allierade tid-
ningar skola kunna fritt cirkulera i den
västliga zonen, och att den tyska pressen

skall få frihet, så snart som möjligt. Men
kan man tänka sig, att någon av dessa

tidningar skall få cirkulera i den östliga
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zonen 
- 

och detta icke endast därför, att
Ryssland ibland får >dålig press> i Ame-
rika och England, utan först och främst
däfiör, att det icke existerar någon press-

frihet i Ryssland.
Det är naturligtvis möjligt, att längre

fram någon dörr blir öppnad i den kine-
siska mur, som alltjämt står upprest mellan
oss och de länder, vilka stå under ryskt
inflytande. För ögonblicket får man under-
rättelser endast genom sådana, som lyckats
klättra över muren, och ej så få sådana

finnas. I varje fÅl är muren hög.
Vatikanen räknar med, att den Helige

Fadern saknar förbindelse med icke mindre
än 80 miljoner katoliker. Och medan 80

miljoner katoliker äro helt eller nästan helt
utan förbindelse med kristenhetens huvud,
skrev patriarken av Moskva (i Isuestia dell
12 maj 194t), ett den ortodoxa kyrkan
först och främst framburit böner för
krigets ansträngningar och insamlat 300

miljoner rubler för detta ändamåI, samt
tillade, >att den ortodoxa kyrkans frinci-
fiala rcsttltat är detta, att hon är i full
överensstämmelse med regeringen ... hon
tjån* fäderneslandet och utför alltså
samma gärning som regeringen, i det hon
hjälper denna och följer dennas anvis-
ningar>.

Utan att ingå i kommentar av dessa ord
kan man endast tillägga, att under 4 må-
nader därefter höga prelater ur den rysk-
ortodoxa kyrkan reste omkring i Balkan-
länderna med undantag av Grekland, och
höllo tal, som voro våldsamt fientliga mot
Katolska kyrkan.

Slutligen påpekar pater Martindale i sin

artikel, som skrevs i jwni 1941, att den
ryska regeringen ej går fram på samma

sätt överallt. Det framgår klart av den
oerhörda skillnaden mellan behandlingen av

Polen och österrike. I österrike finnes i
den av Ryssland tillsatta regeringen, jämte

dess nog så kände ledare, även anhängare
av Mgr Seipel. Kanske härrör den >väl-
villiga> behandlingen av österrike därav,
att man önskar föra detta icke slaviska
folk i Rysslands armar. Men beträffande

Polen skulle jag önska, *t jr9 hade plats

för utförliga brev, skrivna av F. Brewston
( I års krigsfånge i Polen) och H. V.
Cook, som har bott t8 år i landet och
5'/, är i den östliga delen, som Ryssland
ockuperade (John \Taltersont, öster o,w

Bag, Stockholm 1944, sid. 14s ff. Gustaf
Armfelt: Ostrobrama i Vilno, Credo 1944,
sid. 109 ff.). Breven finnas i Vbitelrdll
Neus. De handla om den politiska situa-
tionen under dåvarande Lublin-kommitt6n,
intelligensens undertryckande, kaos i trans-
portväsen och lantbruk, förkvävandet av
alla icke-kommunistiska möten, press och
radio, förbud mot avlyssnande av utländska
utsändningar, även i B. B. C:s.

Så långt pater Martindale. Under den
tid, som förflutit, sedan pater Martindale
skrev sina artiklar, råda alltjämt svåra för-
hållanden för Katolska kyrkan i östra
Europa, ej minst i de ockuperade östra
delarna av Polen.

Visserligen äro dess västra provinser be-
friade från nazisternas tyranni, vilka efter
överfallet mot Polen den 1 sept.1939
började ett förtrampande av den polska
nationen och en religionsförföljelse nästan
utan motstycke i historien, så att kardi-
nalen d:r August Hlond, ärkebiskop av
Gnezno-Poznan, primas av Polen, i sin
rapport till Påven skrev: >Allt har med-
vetet planerats i syfte att fullständigt för-
inta Kyrkan och dess lifskraft i ett av de

mest religiösa länder> (Creilo 1944, sid.
r13).

Och i de östra provinser, som Polen
måst avträda till sin mäktiga östra granne,

och som omfatte tt procent av polska

rikets lantområde och en tredjedel av dess

befolkning, har igångsatts förföljelse mot
det katolska prästerskapet, både av latinsk
och unierad ritus. Sålunda har ärkebisko-
pen av \flilno Jalbrzykowski icke fått till-
låtelse att återvända till sitt residens utan
förts till Bialystok. Meddelandet om arres-
teringen av den 8O-årige biskopen av Luck,
Adolf Szelazek, har bekräftats, Biskopen
har sänts till Kiew och torterats i fängel-
set, där han alltjämt befinner sig.
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Efter en mer eller mindre tynande till-
varo under krigsåren har föreningens verk-
samhet år t94i utmärkts av betydande
livaktighet. Medlemstalet har ökats och

utgjorde vid senaste årsskifte 31. Verk-
samheten har bestått i månatliga möten,
föredrag för allmänheten och exkursioner.
Bland föredragsämnena märkas det katol-
ska missionsläget i Norden, absolut kristen-
dom och religiös dilettantism (för allmän-
heten, på basen av Rosalind Mvrrys The
good pagans failure och pöre Gillets Ia
doctrine de uie), Petrus och Paulus i Rom,
en katolsk prästs intryck från en finsk
luthersk prästgård och en pietistisk folk-
högskola, Newmans omvändelse. Exkur-
sionerna ha gällt Hollola gamla medeltids-
kyrka och det grekisk-katolska (obs! unie-
rade) kapellet i Räckhals nära Helsingfors.
Månatliga mässor på särskilt bestämda dagar
ha lästs för föreningens intentioner.

Till A. C. i Danmark och Katolsk Stu-
dentlag i Norge sändes telegrafiska lyck-
önskningar vid dessa länders befrielse. I
december gästades föreningen av frk. Chri-
stel Fenger som framförde en hälsning från
A. C. i Köpenhamn. Besiiket har i år
följts av en varm handräckning till oss

från den danska broderföreningens sida i
form av en välkommen sändning gåvopaket,

för vilken A, C. i Finland stannar i stor
tacksamhetsskuld, I november besökte A.
C:s ordförande Stockholm och Uppsala,
varvid han besökte den svenska broderför-

eningen och bl. a. höll ett kåseri om det
andliga nutidsläget i Finland. Även med
Pax Romanas sekretariat i Fribourg i
Schweiz och i Vashington ha förbindel-
serna upptagits efter flera års avbrott,
Slutligen har A, C. innevarande år blivit
representerat i Internationella Student-
hjälpens Finlandsutskott.

En svår förlust har föreningen lidit ge-

nom fader Vilfrid v. Christier-
s o n s frånfälle. Initiativtagare till f0r-
eningen hade han ägnat ett uppoffrande
intresse åt vår verksamhet, aldrig förtröt-
tats att tillföra oss levande impulser från
den stora katolska världen och hålla för
våra ögon målet att göra en insats för
Kyrkan i Finland. Efter ett långvarigt
hjärtlidande, som tvang honom att under
det sisca krigsårec söke vård i Sverige, kom
han hem senaste sommar blott för att den

11 november duka under för sjukdomen.
Den 1I november vigdes hans stoft till
gravens ro, R. I. P.

Fader v, Christierson har testamenterat
till A. C. hela sin kvarlåtenskap, främst
sitt dyrbara bibliotek omfattande flera tu-
sen volymer katolsk litteratur.

Styrelsen har under fu l94J bestått av

fil. mag. Jarl Gallin, ordförande, fil. lic.
Olga Alice Nygren, sekreterare, fil. kand.
Ingegerd Lodenius, skattmästare, samt sty-
relsesuppleanterna fil. mag, Marita Emeleus'

och Arthur Clopatt, samtliga omvalda för
1946' Iarl Gdllön.

N. K. \f. D. (den forna tjeckan) har
även arresterat den unierade metropoliten
av Lwow, Jozef Slipij, (metropoliten Szep-

tychis efterträdare) srmt den unierade

biskopen av Przemysl, Jzosafrt Kocylowski.
Sammanlagt har N. K. \7, D. under se-

naste tid arresterat omkring 300 unierade
präster, vilka tillsammans med ovannämnda
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biskopar inspärrats i fängelse i Kiew (Tbe
Polish daifu and Soldiers daily 20/9 194s).
Och arresteringarna av katolska präster
fortsätta. (Om förföljelser i tsartidens
'Ryssland se Kyrkans historia, utg. av Bir-
gittaföreningen, sid. 3t7 samt Morauski:
Aftnar vid Genive-sjön, sid, 270 fr.).

Gustaf Armfelt.
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En sägen från Borrby.

I Borrby socken, Järrestads socken i
nordöstra Skåne, finnes en offerkälla, be-
nämnd S:ta Sisselas eller Cecilias kälIa. Den
är första gången nämnd i J. L. Gillbergs
Historisk, oeconomisk och geographisk be-

skrifning öfver Christianstads län av år
7767, Uppteckningar av folksägnen om
S:ta Sissela i Borrby ha publicerats av FIer-
man Borg i Skånska folkminnen fu 1928

och av Louise Hagberg i Folkminnen och
folktankar 1931. I d,en är 1943 utgivna
boken Borrblt kyrka, äldre beskriuningar
utgiuna ocb komtnenteratle au C. \Z a I I i n
och G. Åberg (ingår som nr 4 i För-
eningens för fornminnes- och hembygds-
vård i sydöstra Skåne småskrifter) ingå
två äldre uppteckningar, nämligen kyrko-
herde T. P. Brorströms av år 1833 och
Ystadsrektorn N. G. Bruzelius' av år 1869

-1870. Enligt den av Brorström uppteck-
nade sägenvarianten bortrövade den grymme
kämpen Borre (av vilken Borrby sedan fått
namn) jungfrun Sissa eller Cecilia och
mördade henne vid en källa, som ännu bär
hennes namn, råkade därför i strid med
hennes bröder, förstörde deras borg, av

vilken ännu en obetydlig ruin säges åter-
stå nära prästgården, men blev till sist

själv övervunnen och dödad av dem, var-
efter hans egen borg nedrevs för att senare

lämna rum för Borrby kyrka. Bruzelius
beskriver den s. k. Höga- eller Borresrenen,
enligt traditionen en minnessten över den

stupade Borre, samt en vid prästgården be-
lägen ruin, vilken tolkas som lämningen av

ett kloster. I detta kloster skulle Cecilia
ha bott; sjökonungen Borre friade till
henne, men för att förhindra giftermålet
dödade klosterinvånarna henne (!), På

dråpsplatsen uppsprang sedan >St. Cecilias
källa>>. Borre förstörde klostret men blev
själv av dess hämndgiriga iläna,re jrgad
upp i kyrktornet samt efter ett tappert
försvar nedhuggen.

5._46t6t Credo. z7:eärg. Nr r, 1946

Borre och Cecilia äro tydligen rena sago-

figurer. Källan på dråpsplatsen hOr till
våra helgonlegenders vanliga rekvisita. Säg-

nen uppträder som synes i två varianter:
enligt den förra dräptes Cecilia av sin
friare, enligt den senare av sina egna frän-
der eller anhängare. Det är icke gott att
avgör4 vilken av de båda varianterna som

representerar den äldre traditionen; möj-
ligen äro de båda förvanskningar.

Sankt Torgils i Kumla.

Nya aktstycken rörande ett hittills föga

känt närkiskt lokalhelgon ha presenterats

av J. L. Samzelius i den av honom i
år utgivna Kumla kyrkas rökenshaPsbok
1421-1190. Förut har Toni Schmid fäst
uppmärksamheten på ett i Riseberga cis-

terciensernunnekloster i Närke fu l39l ut-
Iåtdat brev, daterat >die beatj Thyrgilli
martiris>>. Genom regester till några avlats-
brev för Kumla kyrka, publicerade av

Grandinson it l93J i Närkes medeltida
urkunder, l, Riseberga kloster, har man
fltt veta, att Kumla kyrka var dedicerad
till den helige martyren Torgils (Tyrgil-
lus), att högaltaret år 1488 invigts till
hans ära och att en särskild festdag ägnats
åt helgonet. (Avlatsbreven i fråga ha helt
avtryckts av Samzelius.) Ett samman-
trädesprotokoll i Arboga stads tänkebok
(utgiven 1938-1939), daterat måndagen
näst före S:t Torgils' dag, h* givit vid
handen, att festdagen firats någon gång i
juni. Samzelius har med sin förträffliga
edition av räkenskapsboken och de därtill
fogade evlatsbreven bragt ytterligare mate-
rial i dagen. Räkenskapsboken nämner
upprepade gånger Torgilsdagen, vidare S:t
Torgils' kor, altare och stock samt ett S:t
Torgils' gille. Det på två ställen omtalade
>skrinet>> har tydligen innehållit helgonets
reliker. Avlatsbreven utlova 40 dagars

efterskänkande av botgöring för dem, som

6'
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på S:t Torgils' dag vallfärda till hans

kyrka i Kumla. Samzelius gissar, att en av

helgonbilderna på kyrkans altarskåp (en

lekman, hållande en bok) föreställer S:t
Torgils. Bevis härför är ännu omöjligt att
prestera, Forskningen har dock redan förut
påvisat en helgonbild i al fresco i Roslags-

bro kyrka, vilken enligt inskrift föreställer

perspeh"tia

S. Torkillus. I den liturgiska litteraturen
förekommer S:t Torgils endast en gång:
i en litania i en östgötsk handskrift.

Någon Torgilslegend el, dyl. har ännu
icke päträfr*s. >Så mycket är i alla fall
redan nu klart>, skriver Samzelius, >att till
de lokalhelgon, som på sistone dragits fram
i ljuset, kommit ytterligare ett,>

Tryggue Lundän.
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David Lindquis tt Första-

ntässam i Stockholm. En tritargi-
bistorisk studie. (: Samlingar och
studier till svenska kyrkans histo-
Åa, 12.) 210 s. Stockholm 194i,
Sv. kyrkans diakonistyrelses bokför-
lag. Kr. f:-.

David Lindquists utredning av en speci-

ell gudstjänstforms öden i Stockholm be-

rör huvudsakligen den efterreformatoriska
utvecklingen. Det inledande kapitlet, Den
medeltida första-mässan, ger emellertid
några nya bidrag till kännedomen om det
medeltida kultlivet i vår huvudstad. Som

bekant kunde 
- 

och kan 
- 

en katolsk
präst i vanliga fall icke celebrera mer än

en mässa om dagen. Vid våra dom- och

större stadskyrkor, där många präster fun-
nos, har man dagligen haft två ofentliga
mässor för församlingen (stiftade mässor

o. d. lämnas här ur räkningen): en tidig
mässa, som vanligen lästes, men dock sjöags

på större festdagar, och som var kom-
munionmässa, samt en levithögmässa. Det
eukaristiska fastebudet gjorde, att man
föredrog att gå till kommunionen under
morgonmässan. I Storkyrkan, som var det

medeltida Stockholms enda församlings-
kyrka och som i kulthänseende hade en

domkyrkas ställning, förrättedes den tidiga
mässan vid ett sidoaltare (under senmedel-

tiden vanligen vid borgmästarealtaret) och

av en kaplan; däremot var det regel, att
kyrkoherden firade högmässan.

Lindquists bok klarlägger, hur den ka-
tolska anordningen med en tidig och en

senare församlingsgudstjänst fortlevde efter
reformationen. Olaus Petris svenska mässa

torde först he (ättt ersätta den tidiga, llga
kommunionmässan i Storkyrkan; sålunda

fick man en luthersk nattvardsgudstjänst,
medan den latinska högmässan till en bör-
jan fick bestå, ehuru i modifierat skick.
Snart kom svensk ritual till användning
även för den sjungna högmässan. Den ti-

diga lästa och den senare sjungna mässan

kommo bäda att fortleva, och så kom det
sig, att den protestantiska första-mässan

fick en långt starkare ställning i Stock-
holm än ute i landet. Här var det också

med hänsyn till den ständigt ökade folk-
mängden nödvändigt att fasthålla vid en

sådan anordning. Första-mässan var i Stor-
kyrkan den stora kommunionmässan, och

eftersom man långt fram i tiden iakttog
kommunionfasta, var det få nattvards-
gäster i högmässan. Storkyrkans praxis för-
medlades till Stockholms nya församlings-
kyrkor. Särskilda ritual utbildades för de

tidiga kommuniongudstjänsterna, vilka dock
icke firades på alla sön- och helgdagar

utan endast på de viktigaste, Ännu på

1600-talet har morgonmässan haft en stark
ställning i huvudstadens kultliv; under
upplysningstiden förlorar den emellertid
alltmera sin betydelse, i samband med
kyrkolivets sekularisering och nattvardsfre-
kvensens tillbakagång, Så småningom upp-
hör den helt. I allmänhet utmynnade den
.i nattvardslösa ottesångsgudstjänster, som

höllos på årets största högtidsdagar, främst
juldagen.

Lindbergs gedigna framställning bjuder
på många intressanta dtag ur huvudstadens

kyrkoliv på stormaktstiden. Vi få sålunda

lära känna de s. k. >skrift- och dukpen-
ningarna>, en avgift, som ålades alla kom-
munikanter, samt de konsekvenser, som

den stora tillströmningen till första-mäs-
sans kommunion förde med sigl man

kunde inte tänka sig att på större högtids-

dagar hålla högmässa utan kommunikanter
(>>svartmässa>>, som termen löd), och så

hände det sig, att en kyrkoherde stundom
måste >låna> sådana från någon grannför-
samling eller att klockaren måste övertala
nattvardsgäster, som redan stodo i be-

grepp att falln pl knä vid altarringen, att
vänta till högmässanl

Tryggue Lundön.
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Bo Giertz: Den stora lögren
och ilen store sanningen. 8", ?23 s,

2, uppl., Sthlm 1941, Diakonisty-
relsen. 4: 7t,'tnb. tt7t.

Den som haft tillfälle att i allvarlig
diskussion med en kunnig lutheran tränga
in i väsentliga spörsmål har nog funnit,
att den springande punkten när det gäller
vad som skiljer oss åt, är och förblir
nådeläran. Begreppen synd och nåd, synda-

fördärv och rättfärdiggörelse, blir vi inte
eniga om. 

- 
Bo Giertz har nu behandlat

dessa frågor i Den stora lögnen ocb ilen
stora sanningm, och boken ger en katolsk
läsare anledning till en del reflexioner.

Det skall genast betonas, ^tt Giettz' 
^r-

bete innehåller mycket av )>stor sanning>>

inte minst då den berör vad som brukar
kallas den moderna människans problem.
Här säges med eftertryck åtskilliga av de

kärva sanningar som behöver sägas när det
gäller nutidsmänniskans än självsvåldiga,

än pjoskiga inställning till forhållandet
Gud-jaget. Förf. ger också prov på en

djup människokännedom; i synnerhet visar
han sig ytterst skarpsynt för synden i
dess subtilaste former.

Större delen av boken upptages emeller-

tid av betraktelser över komplexet synd

-rättfärdiggörelse 
sett i olika perspektiv.

Framställningen går härvid icke fri från
tröttsamma upprepningar men är trots
detta i stort sett klar och överskådlig,

Luthers nådelära innehåller, det måste

vidgås, en kärna av djup religiös upple-
velse. Sanningen, att människan har Guds

nåd att tacka för hela sin frälsning, skall
näppeligen bestridas av någon kristen som

fått uppleva sitt förhållande till Gud som

en djupare realitet. Men att därav draga

de lutherska konsekvenserna är och för-
blir för en katolik en ren omöjlighet,

Redan i begreppet synd skiljer sig vår
uppfattning från protestanternas. Bo Giertz
lägger tonvikten på syndafördärvet, som

består i arvsynden, vilken enligt luthersk
uppfattning ej utplånas av dopet. Den
onda begärelsen blir då synd, och vår dis-
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tinktion mellan synd och frestelse till synd

kan icke göras.

Den lutherska synen på förhållandet
nåd*gärningar blir också för en katolik
ofattbar. Det synes oss som en felaktig
problemställning, när man till varje pris
vill ställa Guds nåd och våra gärningar i
motsatsförhållande. Att vlrt gärningar
som sådana inte kan lägga en tum till vår
frälsning står väl klart för varje katolik;
det är inte Luthers upptäckt. Men gär-
ningarna måste, och det är just det väsent-
liga, ses endast i sammanhang med Kristi
förtjänst. Kristi nåd vill göra oss delaktiga
i den förtjänst som Han ensam en gång

för alla vunnit, men icke genom ett till-
räknande utifrån utan genom ett omska-
pande inifrån, ett omskapande så radikalt
att t. o. m. den i och för sig ur över-
naturlig synpunkt värdelösa mänskliga
handlingen genom gemenskapen med Ho-
nom får kraft och delaktighet i Hans för-
tjänster. Att ett sådant betraktelsesätt
skulle innebära ett förringande av Guds
nåd kan vi aldrig acceptera, ty ett störrc
nådens under än detta omskapande av en

syndig människos.iäl kan väl icke tänkas.

Något oklart synes resonemanget om

tron och döpelsenåden. Denna förloras icke
genom synd utan genom otro. Men å an-
dra sidan förloras tron genom medueten

och uppsåtlig synil, och här ser vi helt
ovåntat begreppet dödssynd uppträda, även

om det ej nämnes vid detta namn,

Det finns ett kapitel benämnt >>En

evangelisk-luthersk kristen>, där kontras-
ten mot den >>romerska> fromheten skall

belysas. Här kommer åldriga klich6er 
-och kanske även nya av samma dåliga

kvalitet 
- 

till rätt flitig användning. Så-

lunda ställes >>munkens> självpåtagna askes

i motsättning till en rätt luthersk kallelse-

trohet. Det kan synas förvånande att man

skall behöva upplysa om en så självklar
sanning som att även för en katolik livets
alldagliga plikter går före all själwald as-

kes utan att d^fi& utesluta denna, 
- 

Att
Luther återskänkte Guds ord en mera

framträdande plats i fromhetslivet skall



-.-

Litteratur

utan vidare erkännas, även om det är svårt
att förstå, hur man kan ställa prästens

utläggning av bibelordet på ungefär samma

övernaturliga värdenivå som bibelordet
slälvt. 

- 
Men ett påstående som det att

Luther skulle ha återgivit nattvarden en

centralställning synes dock väl optimistiskt.
Även om kommunionfrekvensen under
vissa tider 

- 
långtifrån under hela medel-

tiden som Giertz vill påstå 
- 

varit rätt
Iåg, så ger sig nog den protestant ut på

hal is som vill anställa några som helst
jämförelser mellan katolsk och protestan-
tisk nattvardsfrekvens. 

- 
Inte heller dopet

torde ha behövt Luthers mellankommande
för att uppskattas som frälsningsmedel!

Trots alla reservationer vill man dock
även från katolsk ståndpunkt ge Giertz'
bok ett verkligt erkännande: Här möter
man en central, oförvanskad lutherdom
med räta linjer och så klara begrepp som

möjligt är utifrån de invecklade förutsätt-
ningarna. En tro som respekterar sig själv
för mycket för att ett ögonblick kompro-
missa är också värd annorlunda tänkandes
resPekt' Gunnel Yallquist,

Ildefons Flerweg enr Den
helige Benedikl. t9o s. Stockholm
1941, Petrus de Dacia-föreningen.
Kr. 6: 

-.
Det är synnerligen glädjande, att Ilde-

fons Herwegens redan klassisk vordna Bene-

dictusbiografi nu, genom en mycket god

översättning, blivit tillgänglig på svenska.

Avsaknaden av god katolsk biografisk lit-
teratur är här i landet verkligt kännbar.
En sådan behövs både för att till icke-
katoliker sprida kunskap om katolskt liv
och för att till katolikerna själva förmedla
den djupare kontakten med det fullkomliga
kristna liv, som borde vara allas ideal. Apo-
logetisk och dogmatisk upplysning och un-
dervisning är icke tillfyllest; så länge man
ej har sett den katolska tron leuas, i den
fulländning, som sker hos de heliga, känner
man den endast ytligt.

Herwegens bok behöver väl för denna

tidskrifrs läsare knappast någon rekommen-
dation; den är redan allmänt känd och
läst på åtskilliga språk. Här skall endast
erinras om, att den har ett speciellt värde
på grund av sin utpräglat källkritiska in-
ställning - studien bygger nästan uteslu-
tande på Regula Monachorum och betjänat
sig med stor urskillning av Gregorius' Dia-
loger, vilkas historiska dllförlitlighet är
mycket relativ. Boken förmedlar också ut-
märkt väl den kulturella bakgrunden och
benediktinordens historiska uppgift att för
det kommande Europa bevara antikens arv.

- Ett särskilt intresse har biografien ge-
nom sitt sakliga och klara framläggande
av klosterlivets grundprinciper.

Gunnel Vallquist.

Gunna r Ve stini Trossarn-

fund. i Suerige. 46 sid. Uppsala
194t, Lindblads. Kr. 1:2i.

Professor Vestin har i utvidgad form
separat låtit utgiva sin uppsats i samlings-
verket >Varför jag älskar mitt samfund>.
IJppsatsen är indelad i två större avdel-
ningar, varav den första omfattar luther-
ska, baptistiska och metodistiska samfund
och den andra >främlingskyrkor> sådana
som katolska kyrkan, samr inrernationella
samfund med ringa utbredning, t. ex, spiri-
tismen, Jehovas vittnen, Christian Science
m. fl.

Varje samfund behandlas åskådligt och
koncentrerat på en eller högst ett par sidor,
varför det lilla häftet väl lämpar sig som
uppslagsbok. Det som står där består till
störste delen av historiska fakta, men per-
sonliga utläggningar saknas inte. Att de
högkyrkliga ritualisterna skriva under på

att deras riktning till sin kartktär 'åt

luthersk, är knappast troligt. Att den ka-
tolska kyrkans >hierarkiska ordning, dess

sakramentalism och dess andliga anspråk
blevo alltmer främmande för svenskarna>,
låter ju bra, men f.rigan'ir om den svenska
>reformationen> därmed har fått sin egent-
liga förklaring.

Boken är avsedd att användas vid under-
Curt Roeger.
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visningen i skolorna.
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Vera Alexandrova: Såo-
gen Stockholm. 247 s. Stockholm
194t, Lindfors. Kr. 8: 

-, inb'
l0t7J.

Med >Skogen Stockholm> fortsätter den

katolska författarinnan Vera Alexandrova
den linje hon förra året begynte med Md-
shinen och blomman. Och det skall genast

sägas att man är glad åt återseendet. En
förf^ttate av Vera Alexandrovas typ'åt gi-
vet en tillgång mitt i all >efterkrigstrött-
het> och pessimism 

- 
hennes böcker ut-

gör en ljusglimt, som väl inte har förut-
sättningar att upplysa vitt omkring, men
som ändå gör gott där de når fram. Vera
Alexandrova besitter en livsbejakelse av
franciskansk typ, med en överströmmande
människokärlek och en skönhetsglädje, som

kommer en att gärna överse med den nai-
vitet och den sentimentalitet, som hon inte
är helt fri ifrån. Kanske kunde dock en

del av de rent religiösa partierna i boken
med fördel lämnats opublicerade; bäst lyc-
kas författarinnan säkerligen då hon låter
religionen förbli bakgrund för sina re-
flexioner över människorna och livet.

Gannel Yallquist.

Ragnrr Jändel: Poesi och
prosa. Efterlämnat. 440 s. Stock-
holm 1944, Tiden, Kr. l1: i0, inb.
1J: 

-.
Ragnar Jändel hör till de givet sympa-

tiska gestalterna i nutida svensk litteratur.
Det är därför med glädje man tar emot
denna samling postuma dikter och prosa-

stycken, som omfattar dels sådant som ti-
digare varit otryckt, dels några tidnings-
artiklar o. d., som ej förut samlats i bok-
form.

Det är inte som essayist eller litteratur-
kritiker Jändel går till eftervärlden. Flans
litterära artiklar har visserligen ofta ett
obestridligt intresse men saknar djupare
originalitet, hans kulturhistoriska Iikaså, och
hans religiösa reflexioner står icke på nå-
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gon högre nivå. Verkligt och beståendc

värde har Jändel som lyriker, på både vers
och prosa,

I lyriken möter han oss som en män-
niska, bräddfylld av längtan efter sanning,
frid och kärlek, och beredd att kämpa för
att vinna allt detta i absolut ärlighet och
helhjärtenhet. Så griper han också läsaren
helt.

Den sociala tragiken hor till de motiv
man oftast möter hos Jändel, och han lå-
ter den ofta taga gestalt i modern, vars
minne framkallar hans djupaste ömhet och
smärta över att ej ha kunnat lindra hennes

hårda livslott, men förvånande ringa bit-
terhet i revolten över livets orättvisa. Jän-
del hör inte till de proletärskalder som fått
hatet till arvedel - hans kärlek tränger
igenom och besegrar alla tendenser därtill.

Boken inrymmer en cykel kärlekslyrik,
som är helt enkelt betagande i sin värme,
sin renhet och sin friskhet. Det är själens

befrielse ur ensamhetens kval, som Jändel
här framför allt besjunger; den rika lyc-
kan i den djupaste gemenskapen med en

syskonsjäl: >Två själar vilka länge sökt
nått ett gemensemt hem,>

Jändels naturlyrik, främst från hembyg-
den, Blekinge, är också värd särskilt om-
nämnande. Hans dikt - ofta prosadikt

- har en sällsynt förmåga att förmedla
stämningar från naturens växlande liv års-

tiderna igenom, Härpå finns åtskilliga ex-
empel även i denna volym.

Genom nästan all Jändels diktning går

som en röd tråd den religiösa längtan, och
i den har han kämpat sina kanske blodi-
gaste strider. Men längre än till hoppet om
och förtröstan på en barmhärtig Fader
kom han aldrig - någon konfessionell

kristendom varken nådde han fram till
eller insåg värdet av, och tron i egentlig
mening synes aldrig ha blivit hans. Men
i sin strävan efter det rätta, sin längtan
till det sanna mattades hen aldrig, och

över hela hans diktargärning kunde skrivas

denna strof ur den dikt, som inleder före-
.liggande samling:



-

Men aldrig mättas själens ljusbegär
och aldrig ger det mättnad eller fred.
För det du vann skall du betala dyrt
och djupare i mörkret pressas ned.

Den som med sanningen har gjort förbund,
står med bland dem som djupast stred och

led'
Stark brinner lågan i mitt hjärtas grund
men aldrig ger det mättnad eller fred.

Gunnel Yallquist,

Martha Sahlströmr Pil-
grimsfårilen. 214 s. Stockholm 1944,
Eklunds. Kr. 5:75 /8271.

GunnarVahlström;Him-
melens port. Medeltidsskildring. 336
s. Uppsala 194i, Lindblads. Kr.
7: 50 /l0z 50,

De senaste åren har medfört en rik flora
av historiska romaner med motiv från me-
deltiden. Detta är kanske inte i sig så

märkvärdigt, ty sådana berättelser har det
funnits i mängd alltsedan romantikens da-
gar, Det märkvärdiga ligger i själva in-
ställningen till tiden, till dess människor
och till dess livsåskådning. Här har man
säkerligen etr se ett inflytande från de sista

i0-7J årens historiska och kulturhisto-
riska studium av medeltiden. Fick man
förr leta efter en sympatisk person bland
det andliga ståndets representanter, fir mzn
nu oftare söka efter en alltigenom osympa-
tisk. Den gamla tjocka ölmunken har givit
plats åt en reolevnadsman i ordets alla be-
tydelser.

Men därmed är inte sagt att man kom-
mit fram till en väsentligen sannare upp-
fattning av medeltiden, Detta beror dock
inte på att läsaren tvingas att vara med
om mässor i tid och otid, mest det senare,

och andra sådana >människopåfund>, som

verkligen borde vara onödiga, Orsaken
därtill är snarare romanfigurernas anakro-
nistiska tänkesätt och reaktioner. Är for-
fattaren någorlunda habil lyckas han nog
ingjuta något liv i sina personer, men inte
är det medeltida liv eller levnad. Det me-
deltida står vanligen att finna i >hosor>
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och >mörkastugor>, i >fränkor> och >stolts
jungfrur>.

Detta gäller även de båda böcker som

här anmälas. Vablströnts berättelse om
Ragni Bengtsdotter, som blir hård genom

besvikelsen och ödmjuk genom sorgen, är
visst inte utan intresse, Men någon medel-
tidsskildring kan den knappast sigts var4
frånsett det yttre accessoererna och den

ovan antydda, nya inställningen till tiden,
Det är nog möjligt att en svensk kvinna
från slutet av 1400-talet ringaktat präster
och Kyrkans bud, men att hon skulle känt
sig upprörd över att en nunna straffas
>endast därför att hon givit sig kärleken
i våld>>, det är en anakronism. Den medel-
tida människans vandel var kanske varken
bättre eller sämre än den nutida männi-
skans, men den förra sökte dock inte för-
skönande omskrivningar för det som är
synd.

Mycket är inte att säga om Martha
Sahlströns Pilgrimsfärden. Sorn skuggor
vandrar bokens människor sin pilgrims-
gång till Helge Olaf i Nidaros, tyvärr var-
ken så livfulla eller drömlika att de ens

fyller fordringatna för >livet en dröm>.

Arne Rash.,

Frederic Prokosch: ås-
kans tid. 334 s. Stockholm 1941,
Tiden. Kr, l0: -, inb. 13: t0.

En fallskärmssoldat, som landat i Haute
Savoie med uppdrag att med vissa uppgif-
ter ta sig över gränsen till Schweiz, hans

vandring under fyra dygn och hans möten
med olika människor under denna tid, är
ämnet för Prokoschs utomordentligt väl-
skrivna roman. FIan behandlar det med en

ytterst skicklig teknik, där belysningseffek-
terna har en särskild uppgift. I själva den
yttre skildringen av naturen och dygnens
växling dominerar sålunda det visuella in-
trycket av olika slag av ljus, skugga eller
mörker, och ger åt scenerna ett egenartat
stämningsvärde. Människoskildringen ut-
föres med liknande medel. Genom blixt-
belysning över en gestalt får författaren

7L
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hela personligheten att skymta i en hastig
vision. Det innersta i varje människa får
träda fram ett ögonblick, ofta pittoreskt,
ofta skälvande och varmt, för att därefter
åter försvinna. Hela berättelsen äger sam-
tidigt en nästan klassisk enkelhet och en
poetisk färgton, som ger den en särskild
charm.

Gannel Yallquist,

Georges Bernanost En ka-
tolsk Prests Dagbog. 2i6 s. Köpen-
hamn 7944, Nyt Nordisk Forlag.
D Kr. 8:71.

Den förtjänstfulla danska katolska över-
sättningslitteraturen växer. Med denna har
nu införlivats det i anmälarens tycke in-
tressanteste verket i Bernanos' produktion:
Joarnal d.'un Carö ile Campagne, berättel-
sen om en helgonlik lantpräst, som i myc-
ket påminner om kyrkoherden av Ars, hans
arbete och lidanden bland den nästen av-
kristnade befolkningen.

Arne.Rask.

Aless andro Menzoni: Die
Verlobten. Volksausgabe bearb. v.
Heinrich Mohr. 320 s, Freiburg i.
B. 1943, Flerders. RM 3; 60/4:20.

Den italienska romanens förstling och
klassiska verk, Alessandro Manzonis I Pro-
xtessi S|osi, har utkommit i en ny tysk
översättning, starkt förkortad i fråga om
de långa geografiska och historiska skild-
ringarna. Då det, anmälaren veterligen,
icke finns någon svensk översättning se-

nare än 1832, kan denna tyska förtjäna
omnämnas f.ör alb intresserade, som ej be-
härskar bokens originalspråk,

Arne Rask.

R. '$/' e h n e tz Yår Herres sista

tä9,En korsvägsandakt. Sthm 1946.
Ansgariusförlaget. Kr. l: 

-.
Under titeln Vår Herres sista tög utger

pater Vehner den andra, omarbetade upp-
lagan av sina innerliga betraktelser kring
>>Långfredagens Kristusbild>. De äro >i
första rummet avsedda för enskilt bruk>,
rnen inte blott under faste- och passions-

tiden. Vår Herres Jesu Kristi lidande är
ju den kristna fromhetens och det kristna
iivets vardagliga föda. Detta lilla häfte
skall säkerligen hjälpa många 

^tt Ztet bättre
förstå och djupare erf.ara detta,

J. Geilacb.

Bo Giettz: Rätt ocb orätt i
sexualliaet. Sthm 194J. Diakoni-
styrelsen. Kr. 

-: 7 J .

Svaret på den fråga som ställes i denna
broschyrs titel ges tättlramt och klart på

grund 
^v den lutherska moraluppfatt-

ningen, d. v. s. syndbegreppet är tämligen
svävande och den i egentlig mening reli-
giösa motiveringen av morallagen fattas -här kanske mer än det kan synas önskvärt
t. o. m. från luthersk synpunkt. >Rätt och
orätt> måste alltid och inte minst på detta
område ses i perspektiv med den naturliga
och övernaturliga uarandets ordning, med
Skaparens och Återlösarens tanke och vilja,
om man vill komma bort från den djupt
okristliga subjektivism och relativism som

nu råda nästan allmänt även hos de kristna
och som nog ha mera protestanten Luther
till upphov än >>den romerska katolicismen>,
som här säges ha >släppt hedendomen ge-

nom en bakport in i kristendomen> i syn-
nerhet i munklivet. Även i detta omdöme
om catholica är Bo Giertz rörande >lu-
thersk>, d. v. s. groteskt ensidig.

I. Gerlacb.



ir ån

"De svenska katolikernas tidskrift Cred,o", skriver signaturen K. H. i
Svensha Dagbladet (rl.. tg+6), "står ur alla synpunkter synnerligen högt och

har dessutom blivit fylligare och innehållsrikare med varje årgång. Från

katolsk ståndpunkt mcn sakligt och med stor tolerans och förståelse för
andras mening granskas där filosofiska, historiska och teologiska frågor
och avhandlingar, och i välskrivna essayer behandlas katolska gestalter

ochproblem..."

Detta erkännande måste sporra alla våra medarbetare och vänner till
fortsatta anstrdngningar både på det litterära och det ekonomiska planet.

Framför allt be vi alla att göra sina vänner och bekanta uppmärksamma
på vår tidskrift och att inbjuda dem till prenumerarion. Ännu räcker

abonnenternas antal icke till för att i ekonomiskr avseende trygga tid-
skriftens existens. Vår expedition sänder gärna provexemplar till av Eder
givna adresser. Prenumerationsavgiften må dock helst inbetalas direkt till
vårt postgirokonto nr 77876 och ej till olika mellanhänder som pastors-

expeditioncr och dylikt. Blott på så sätt garanteras ordnad bokföring och

snabb expedition.

Till vår stora glädje har fiI. mag. Jarl Galldn förklarat sig beredd, att
efter ffera års krigiska bcdrifter åter inträda i vår redaktion som redak-
tör för Finland. Dessurom har Academicum Catholicum i Finland beslutat

att, på liknande sätt som Academicum Catholicum Sueciae, gört Credo dven
till sin tidskrift. Det är icke minst denna de syenska och de finska katolska

akademikernas insats som befästar vår optimism även för framtiden.

redaktronen.
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