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ETT DUBBELJUBILEUM AV
vÄnTD SHISToRISKT INTRES SE

f Roma aeterna, apostlarnas och påvarnas Rom, äro vi katoliker ofta
I med vära tankar, och dessa gäller icke minst i år, med anledning av
vår Helige Fader Pius XII:s två jubileer: i0 år som präst och 10 år som
påve!

Den katolska världen år dår i tanke och bön, alldeles som för tvenne
lustrer sedan, den 2 mars 1939, dä budskapet kom, att påven Pius XI,
genom kardinalskollegiets val, till efterträdare fått sin vän och förtrogne,
kardinalstatssekreteraren Eugenio Pacelli, född i Rom den 2 mars 1876,
teologie och juris doktor, på sin tid nuntie i Mönchen och Berlin, ofta
påvlig legat vid katolska kongresser i olika länder 

- 
nu korad att bära

den tredubbla kronan, alltid tung, ännu tyngre i en tid, då mänskligheten
från den 1 september 1939 kom att skakas av krig med oöverskådliga,
ödesdigra följder i släptåg 

- 
världskriget, som Pius XII, bl. a. genom

hänvändelse till de ledande statsmännen, uppbjöd allt ftrr att aystyra,.

Vädden, icke endast den katolska, emotsåg med spänd förväntan, vad
den nyvalde påvens första förkunnelse skulle innebära. Den kom i den
mäktiga encyklikan Summi Pontificatus av 20/10 1939, angäende nö-
den och villfarelserna i vår tid och deras övervinnande i Kristus.

Efter att hava uttalat sin glädje över den sympati, varmed han mötts
även från icke-katolsk sida, tager Påven till orda mot två av vår tids
fördärvligaste villfarelser, racismen, som förkastar människosläktets en-

het, och etatismen eller totalitarismen, som med sin statsförgudning för-
länar staten oinskränkt bestämmanderätt över allting, också över religion
och moral.

>Den nuvarande tiden>, skriver Påven, >har genom att fog nya vill-
farelser till de redan bestående, drivit dessa till ytterligheter, som måste
f<;ra till ett fruktansvärt slut. Säkert är, att roten till det onda, som vi
klaga över i det moderna samhället, ligger dari, att, man har förnekat en
allmängiltig morallag såväl i det privata som i det offentliga livet och i
de internationella förhållandena, och att man i sin vantro glömt själva
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naturlagen, vars grundval är Gud, den allsmäktige Skaparen och allas Fa-

der, den högsta och absoluta lagstiftaren, den allvetande och rättfärdige
domaren över människornas handlingar.>

I encyklikans sista del manar Påven till oavlåtligt samarbete mellan

präster och lekmän till samhällslivets förnyelse i Kristus.
Trohet mot den Apostoliska Stolens gamla traditioner, att försvara

dem, som lida övervåld, och lyfta upp dem, som ligga slagna till marken,
möter även i Pius XII:s första encyklika med dess hyllning till det folk,
som mest flätt,lida under nazistisk och bolsjevikisk terror - det katolska

Polen. Påven skriver:
>Många människors blod - även deras, som dödats, fastän de icke

tillh<;rde militära formationer, ropar i sorgsen klagan. Framför allt f.rän
det älskade Polen, som på grund av sin ståndaktiga trohet mot Kyrkan
och sina lysande förtjänster vid försvaret av den kristna och borgerliga
kulturen - bragder, som i evärdelig tid stå skrivna på hävdernas blad -
med all rätt f.ordrar mänsklig och broderlig medkänsla av alla; och som

i förtröstan på Jungfru Maria, 'de kristnas hjalp', bidar den efterlängtade
dag, dä det i överensstämmelse med rättvisans och den varaktiga fredens
principer får uppstå, välbehållet, råddat ur förtvivlans vågor.>1

De varningar och maningar, som Pius XII riktade för to år sedan,

äro lika aktuella nu, då den röda diktaturen, överallt där den har makten,
söker utrota katolsk religion och förtrycker folken, såsom i Estland, Lett-
land, Litauen, tfkraina, Polens östra provinser, alr Roosevelt och Churchill
prisgivna åt Stalin vid Polens fjärde delningrr2, Jugoslavien, Albanien,
Rumänien, Bulgarien, Tjeckoslovakien och nu senast lJngern, med den

skendliga processen och domen över kardinal Mindszenty.
>Kyrkans förf.öljare nöja sig ej med att slå ned sina offer, utan fram-

ställa dem som förbrytare mot sitt land, och på så sätt visa sig Kyrkans
f.örfaljare av i dag som sannskyldiga larjungar till Nero, vilken stämplade
de kristna såsom missdådare och mänsklighetens fiender>>, sade Påven, då

han söndagen den 20 febrtari från Petersdömens balkong talade till rner
än en kvarts miljon romare, vilka bragte honom stormande hyllning.s

I en värld, där mycket skulle varit annodunda, om folkens ledare hade

hörsammat de maningar, som riktats av den store påven Pius XI genom

hans nuntier och hans rundskrivelser, >Med. d'jupaste smärta. Om Kyr-
kans läge i Tyskland> (14/3 1937) och >Kotnnrunisnrens uerkliga ansikte>

' Pius XII:s Första Encyklikd (20/10 1939) sid. 12 och 36.
' Arthur Bliss Lane: Det ofattbara brottet mot Polen. (Samtid och Framtid, Dec.

1948); John \Talterson: öster om Bug. - Som den Heliga Stolen icke erkänt vissa re-
geringar, tillkomna genom tryck från Sovjet, stå förutvarande legitima regeringars sände-
bud vid Vatikanen kvar på sina poster där, bl. a. Polens ambassadör'

" Katolsk Ugeblad, Köpenhamn, Nr 9, 1949.
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. Ett d.ubbeliubileum au uärldsbistoriskt intresse

(19/3 1937) - i en värld, som icke minst genom vissa statsmäns ödesdigra
rnisstag blöder ur otaliga sår, står vår Helige Fader både i verkligheten
och i filmen so:r;. Pastor Angelicus, en kärleksfull överherde, vilken likt
samariten i Evangeliet bringar läkedom och hjälp åt otaliga lidande och
betryckta.

När även Rom blev bombarderat, besökte han de skadade kvarteren,
och riktade i mars 1944 en appell att skona staden. >Att förstöra Rom
är modersmord>, sade Vatikanradion.

Som tacksamhetsgärd hyllade romare i massor från Petersplatsen sin

biskop, vilken är dem särskilt kär, därför att han är en >romano di Roma>,
ättling av en genuint romersk familj, som under 4 generationer troget
stått på påvarnas sida: hans flarfar, Marcantonio Pacelli, Pius IX:s inrikes-
minister och grundläggare av Osseruatore Romanol hans far Filippo Pa-

celli, dekan f<;r de påvliga konsistorialadvokaterna; Påvens broder Fran-
cesco, underhandlare angående Lateranpakten och dennes son Carlo, juri-
disk rådgivare åt Vatikanstatens guvernör.a

Under kriget härbärgerade Påvens sommarresidens Castel Gandolfo
mer än 12,000 flyktingar, och han lät anordna mer än etthundra folkkok,
som vart och ett levererade 1,000 portioner soppa dagligen. Och klostren
gav mat åt 41,000 flyktingar. >Våren 1941 bespisade Påven sålunda över
80,000 personer inom och bortåt 2i0,000 personer utanför staden. Här-
till kom en omfattande assistans av kläder, och mediciner. Materialet kom
till största delen från utlandet, inte minst från Amerika>, förtäI;'er Göran
Stenius.s

Genom de katolska Caritas-organisationerna övar Pius XII sin hjalp-
verksamhet över hela världen, bispringande nödställda utan hänsyn till
nationalitet eller religion: vid nazisternas omänskliga judeförföljelser voro
dess offer särskilt föremål för Påens omsorg och hjelp.

Under hela sitt pontifikat har han fOljt dc grundsarser, han hävdar i
sin gripande encyklika Mystici Corporis Cbristi (29/6 1943): att med
faderlig karlek omfatta alla folk av vad nation de vara må, och att med
opartiskhet och oförvillat omdöme efter bästa förmåga predika och för-
svara sanningen, råttfårdigheten och kädeken.6

Pius XII:s alltomfattande karitativa verksamhet har tillvunnit honom
varm sympati även vida utanför Katolska kyrkans sfär. Därom vittnar
bl. a., att konung Gustaf förlänade Påven svenska Röda Korsets högsta
utmärkelse för stora humanitära insatser - Prins Cad-medaljen.

Såsom Pastor Angelicus bringar han icke endast timlig, uran framför

' D:r theol. H. Hoberg: Pafst Pius XII. Rex-Verla,g, Luzern, Schweiz, sid. 11.u Göran Stenius: Yatikanen, sid. 16l.6 Mystici Corporis Christi. Uppsala 1944, sid. 6.
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allt andlig hjälp genom sina rundskrivelser, sina oavlåtliga maningar till
fred, >Opus justitia pax>, sina allokutioner, vilka han med sina utom-
ordentliga språkkunskaper håller på olika tungomåI, behandlande hög.
aktuella {.rägor såsom t. ex. >Om den sanna demokratien>, tillgänglig även

i svensk översättning - 
pas1e1 Angelicus, en vaksam, kärleksfull över-

herde i Kyrkan, den >Katolska kyrkan, som, för att använda en engelsk

författares ord, 'är den kristna civilisationens moder, alla kristnas moder,

också deras, vilka hava avlägsnat sig långt från henne och glömt sitt
modersmål. Hon kallar dem tillbaka till kristen enhet i trons gemenskap,

där Kristus alltid är tillstädes, och alla människor höra hemma.'>?

Sådan han är som påve, var han även, då han som ung präst arbetade

i den påvliga diplomatiens tjänst i statssekretariatet och fann tid att ofta
hara bikt i kyrkan Chiesa Nuova, där S:t Filippo Neri (f 1i9I) en gång

var själasörjare.
överallt där Mgr. Pacelli uppträdde vann han sympati, icke minst då

han var nuntie i Mönchen och Berlin (1917-1929) och utförde omfat-
tande, mycket betydelsefullt arbete, flitig gäst vid alla katolikdagar, varmt
avhållen av Tysklands katoliker, men högst impopulär hos nazisterna.
Dessa sökte vid påvevalet i september l9J9 förhindra, att kardinalstats-
sekreteraren Pacelli skulle komma i fuiga, och en nazistisk tidning var-
nade för att, vålja någon ,politiker>.

Då vår Helige Fader begår jubileum som präst och påve, uppstiger
från hela världens katoliker hängiven hyllning och varm önskan: ad
neultos annos säsom ledare i den heliga striden med den tredubbla seger

han ställde som måI, då han den L2 september 1948 [rå;n Petersdömens
balkong talade till tusencals unga katoliker från olika delar av världen:

Seger öuer gudlösbeten

Det måste bliva seger över gudlösheten för att komma den art försvinna
ur världen, sade Påven. Tvisterna gälla icke nu som förr den ena eller
andra trossanningen, den ena eller andra artikeln i den katolska tros-
bekännelsen. I dag angripas och förnekas religionens fundamentala förut-
sättningar Kyrkan, gudamänniskan Jesus Kristus, Gud själv.

Segn öuer tnaterien

för att bringa den i samklang med anden, i en tid, dä fan föreligger att
förlora blick och sinne för andliga, övernaturliga, religiösa, eviga värden.

" Thomas J. O. Kane: Yor Yerilen. En katolik ser på livet. Köpenhamn 1948, sid, 63.

- Georges Goyau: La Papautö et la Ciailisation,
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Ett dubbeljubileum au uäildshistoriskt intresse

Seger öuer den socia.la nödm,

vunnen genom rättfardighet och kärlek, i kraft,
levande katolsk tro. Endast ett släkte, som tror,
lighetens stora familj den efterlängtade freden:
övervinner världen: vår tro> (t Joh. 5z 4).8

härfluten ur helgjuten,
förmår skänka mänsk-
>Detta är segern, som

Gustaf Arrnfelt

EN ÄPOSTOLISK ÄPPELL
MOT GUDSHATET

Den 11 februari 1949 utsände Hans Helighet påven Pius XII enaPostolica ailbortatio

- 
en apostolisk uppmaning till alla katolska biskopar i hela världen, att tillsemmans

med sina präster och troende på detta års passionssönda.g fkt särskilda heliga mässor
för att sona vår tids stora synder och för att nedkalla Guds barmhärtighet över hela
mänskligheten. Mociveringen som den Helige Fadern därvid anför ger denna encyklika
Conflictatio bonorurn et malorum en allmän och varaktig betydelse uröver detta sär-
skilda tillfälle: Kristi offer, som han framburit på korset, men som fortfarande är full
verklighet i det heliga mässoffret, är kristenhetens främsta insats även i vår tids srora

andliga strider: den sig själv utgivande kärleken är och förblir starkare än hatets alla
demonier. Hans Helighet skriver:

Striden mellan det goda och det onda, i vilken mänskliga motiv och
handlingar utgöra olösligt sammanflätade trädar i den vävnad som är
människosläktets historia, har sällan, om ens någonsin, varit så hård som
i vår tid.

Vart Vi än frän detta Vatikanens vaktrorn rikta våra blickar, ha Vi
visserligen rikliga skäl till beundran och glädje, när Vi se de godas led
strålande av så stora dygder, i synnerhet sråndaktighet och martyranda,
att de föra tanken till den kristna forntiden. Likväl överväldigas Vi av
bedrövelse och ängslan inför de ondas vrångher, en vrånghet som vuxir
till en otrolig och hittills aldrig skådad gudl<;shet. Vi rygga tillbaka för
att tala om denna ondska, men Vårt apostoliska ämbetes plikt tillåter oss

icke att tiga.
HOgfärdig och vårdslös missaktning för det gudomliga var människans

E Der christliche Friedenstuilla. Rex-verlrg, Luzern, sid. r+ f. pius XI: Den sociala
fråga,n (lf /5 1931); Hans Bölling3 Kommunisme og K.atolicisme. Köpenhamn 1948, sid.
34 fr.



Påuen Pius Xll

första försyndelse och kom henne att överträda Guds bud. I och med

detta öppnades samtidigt allt lidandes fördärvbringande källa. Samma

ogudaktighet smyger sig i vår tid fram och rasar nu över nästan hela
jorden liksom en förhärjande farsot. Särskilt i vissa länder har den lett
till en sammansvärjning mot >Fferren och mot hans Smorde> (Ps. 2:2)
och är där upphovet till vida större och mångdubblat ont. Genom att
taga bort. Gud berövar nämligen denna ogudaktighet människan hennes

andliga värdighet, gör henne till en elendig träl under de materiella tingen
och rycker i henne upp med roten allt som är dygd, karlek, hopp och
det inre livets skönhet, Det är ateismen, ja, hatet mot Gud, som Vi här
måste påtala.

Tilltagsna i högsta grad tillgripa gudshatarna alla slags hjälpmedel och
verktyg. Böcker, tidskrifter, tidningar, radioutsändningar, organisa-
tioner, offentliga möten och privata samtal, vetenskap och konst, allt
måste tjäna dem till att inför så stora människoskaror som möjligt ned-
sätta och f<;rlOjliga heliga ting. >En rök steg upp ur schaktet, lik röken
från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från schak-
tet> (Upp. 9:2). Vi anse att så ej sker utan den onde fiendens åt-
göranden och försåt. Det är ju hans natur att hata Gud och skada män-
niskorna.

Därför bör icke någonting ligga eder själva, edra präster och de åt
eder omsorg anförtrodda troende mera om hjärtat än att vara med i den
heliga striden f& att försvara Guds namn, som änglamakterna bävande
prisa. Under ärkeängeln Srt Mikaels baner och med hans stridsrop: Vem
är som Gud? böra ni emot det allra högsta Majestätets belackare sätta in
den okuvliga viljan att försvara Guds namn, att älska och förkunna det.

De som häda Guds namn med sådant förakt, göra sig skyldiga till ett
avskyvärt brott, emedan >gudshat är mer än allt annat en synd mot den
Helige Ande> (S:t Thomas av Aquino, Sum. theol. 2a 2ae, q, 34, a. 2
ad t; och drar de svåraste straff ned över dem som göra sig skyldiga till
sådant. Men icke blott detta: de visa därmed uppenbart att de även äro

otacksamma i högsta grad. -fy vad fu mera nödvändigt och gagneligt än
att tillbedja och dyrka Gud? Vår själs och vår kropps skapnad, vår andes

gåvor och förmågor äro oss givna av Honom. Solens ljus, luften, jordens

frukter, födan, lyckans håvor och det allra vikcigaste: himmelens nåd,
helgelsens medel, sanningen och frälsningen komma från F{onom: allt gott
vi äga är en gåva från Honom.

>O, huru god och mild är icke Din Ande i allt, o Herre> (Vish. lz: l).
>Du, vår Gud, är god och sannfärdig; Du är långmodig och styr allt
med barmhärtighet> (ib. li:1). Han är icke f.jårran från någon alr oss,

>ty i Honom är det som vi leva och röra oss och äro till> (Apg. t7:28).
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En apostolisk appell mot gudsbatet

Han är full av vishet och förbarmande, vare sig Han ljuvligen tröstar oss

eller tuktar oss med gisselslag. Närhelst Han agar oss, >vederfares oss

detta med all rått, ty vi lida vad våra gärningar äro värda> (Luk. 23: 4l),
och enligt den gudomliga Försynens plan blir även lidandet en övning i
dygden och ett fruktbart utsäde till den eviga salighetens skörd. Har Gud
blivit vår arvedel och egendom, så ha med- eller motgångar föga att be-
tyda; om vi blott icke ha förlorat Gud, bör ingenting anses som förlorat.

Dessutom för kärleken till Gud för människorna även annan välsig-
nelse med sig, rnedan bortvändandet från Honom låter sorgliga händelser

växa fram. Vem skulle icke frukta och avsky politiska spänningar, in-
bördes strider och krigiska förvecklingar, som i framtidenr g€nom de nya

vapnens efiektivitet, hota att bli ytterst ödeläggande? För att förebygga

sådana, välkomna och hälsa Vi med tillfredsställelse alla försök som syfta
till att de enskilda staterna med allt fastare band sammanslutas och sam-

manväxa.
Men alla sådana försök äro dömda att misslyckas och bygg på lösan

sand, om icke över hela jorden förståelsen för allas broderliga förbunden-
het blir starkare och, genom att göra ett ömsesidigt givet och mottaget
lofte heligt och oryggligt, ger stöd åt överenskommelser och varaktighet
åt förbund. Både erfarenheten och livet lära oss dock klart att män-
niskorna sinsemellan icke känna sig som bröder, med mindre de alla er-
känna sig såsom barn av en och samme Fader. Om vördnaden ftir Gud.

och Flerren som lagstiftare och domare försvinner, blir rätt och orätt endast

tomma ord och morallagen trampad under fötterna. Finnes ingenting
att frukta, då vågar och utför den giriga ondskan vilken missgärning som

helst, då angripa och mörda människorna varandra som vilda djur, då

söka de sitt enda och erbarmliga nöje i njutningar och grymhet. Nej, till
vårt sanna bästa länder blott vad som tjånar Gud. Så må då i ett rent
samyetes helgedom Guds allestädes närvarande och all kerlek utstrålande

Majestät vårdas med brinnande iver och omsorg. Ty vägen till tillväxt
i dygd och till lysande framsteg är denna: att vi från de yttre tingen
skrida fram till de inre och darifrån utan avvikelser till dem som äro

ovanom.
Guds ljuva närvaro må städse genomtränga värt medvetande, upplysa

vårt förstånd, uppfylla värt, hjårta med glädje samt styrka viljan till
ett rent, kraftfullt och fromt värv, ty >att äga kunskap om Dig är ju
full och hel rättfärdighet> (Vish. 1l:3). Alla som äro stadda pi oråtta
vägar böra genom bön, gärning och framfor allt genom ett liv, i vilket
ett klart återsken av Faderns godhet lyser, sporras till att ångra och göra

bot för sina synder. Syndarna må komma ihåg den så oändligt milde
Fadern, >som återkallar den förlorade sonen och gärna mottager honom,
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när nöden bragt honom till ångerfull besinning; som slaktar den gödda
kalven och ger uttryck för sin gl;dje genom en festmåltid. Och varför?
Han hade ju återfunnit den son han hade förlorat, och fått honom mera
kär eftersom han hade återvunnit honom. Vem skola vi tänka oss är
denna fader? Förvisso Gud. Ty ingen är så mycket fader, ingen är så

full av godhet> (Tertullianus: De poenit. S). Den som är befäst i tron
och rik på det religiösa livets skatter, bör av dessa gåvor meddela så myc-
ket som möjligt ät, andra.

För att detta nit för religionen måtte desto klarare flamma upp och
för att bygg en fördämning mot och råda bot för gudsförnekelsens
skendliga vrångsinthet, som är en skamflack f<;r vår tid, står etr ytrerst
verkningsfullt medel till vårt förfogande: Vad förmår icke bönen?
Finns det månne något som icke kan åstadkommas av den bön som för-
rättas i Kristi namn av en oskyldig eller ångerfull själ och som är buren
av en stark förtröstan samt ledsagas av goda gärningar? >Böner äro trons
skyddsvärn, våra vapen och våra pilar mot fienden, som bespejar oss över-
allt> (Tertullianus: De oratione 29). Men av allt som heter gudsdyrkan
och gudstjänst, alr allt religiöst är det högtheliga mässoffrer det allra
främsta. Ty det ger på oblodigt sätt fortvaro åt Kristi blodiga offer på
korset och tilldelar människorna dess övermåttan rika frälsningsfrukter.
Den evige Fadern i himmelen äras, försonas och blidkas genom det oskyl-
diga Lammets så dyrbara blod, som talar högre än den oskyldiga Abels
och alla rättfärdigas blod, emedan det äger en oändlig värdighet och
kraft. Ty från oss är det taget, för oss frambäres det av Guds egen Son,

det utverkar oss frid och försoning och skänker oss av sin outtömliga
rikedom alla himmelens gåvor.

Quando culpis provocamus
ultionem iudicis,
tunc loquentis protegamur
Sanguinis praesentia.

Ingruentium malorum
tunc recedant agmina,

Då vi med vår skuld nedkallat
hämnd och straff av Domaren,
må oss Blodets talan rädda
framför oss på altaret.
Vika skola alla onda
följder av vår synd och skuld.

(Hymn till l:a vespern av det Dyrbara blodets fest)

Detta offer frambäres såsom >ett sant försoningsoffer>, verksamt ,för
synder, straff, tillfyllestgörelse och annan nöd> (Conc. Trid. Sessio 22

c,2; c. 3).
Då all*å gudsförnekelsen och hatet mot Gud är en skrämmande skuld,

som befläckar värt århundrade och för vilken det med all råtr har att
frukta IArI;rliga straff, kunna vi genom tvagning i Kristi blod, som fly-
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ter i det Nya förbundets kalk, gottgöra denna avskyvärda synd och, ge-
nom att nedkalla förlåtelse över de skyldiga, avlägsna dess följder, ja, ät
Kyrkan bereda en härlig triumf.

Givet vid S:t Petri i Rom den 17 februai 1949
i Vårt pontifikets 10:de år

PIUS XII

JESUS KRISTUS, GUDS ORD'

Gud talat
Ord ocb tanke

Bland de medel som människan förfogar över för att uttrycka sin tanke är ordet,
det skrivna eller uttalade, det mest fulländade, det mest uttrycksfulla. Men om män-
niskan behöver ordet för att delge sin tanke, så behöver hon också andra människors

ord för att kunna tillgodogöra sig deras tankar.
Om Gud vill lyfta oss upp från andens naturliga liv till nådens övernaturliga, skall

han i sin suveräna frihet begagna sig av medel besläktade med dem, som kommer till
användning i den naturliga ordningen, ty hans vishet styr såväl naturen som nåden på

ett enhetligt sätc. Men våra själsförmögenheter behöva för att kunna flyttas upp till
ett övernaturligt plan en helt ny upprustning. Vi måste lämna synden och slå in på

frälsningens väg, och för att kunna gbra detta måste vi lära oss att se, känna, döma

och bete oss på ett helt annat sätt. Då, såväl som under vårt naturliga mänskliga liv,
behöva vi höra ord, som låta oss känna Guds avsikter. Men här stå vi inför ett dubbelt

mysterium: Guds ord utgöra en del av Guds hemlighet och på grund av hans oänd-
lighet äro de ord i fullkomligaste bemärkelse, som stå högt över alla av oss formade

ord. Därtill kommer att Gud visserligen talar personligen till oss, men inte direkt från
ande till rnde, utan han uppenbarar sin tanke genom talade ord på liknande sätt som

det är fallet oss människor emellan.
Det låter oss ana, att detta dubbla mysterium måste stå i ett innerligt samman-

hang med inkarnationens mysterium, där Guds oändlighet sänker sig ned till oss och

blir mänsklig svaghet, för att genom sitt förmedlande lyfta oss upp till Gud, och det
slår oss, att just den människoblivne Sonen i den kristna uppenbarelsen bär egen-

namnet Ordet. Vi ställas alltså till slut inför frågan: Om Guds Son är Ordet, finns
det sålunda ett ord i Guds inre liv? Det är utifrån denna synpunkt som vår under-
sökning kommer att belysas, Innan vi säga, hur Guds ord riktar sig till oss härnere,

vilka former det tar, måste vi försöka att bestiga bergets topp, hur stor ansträngning

' Denna artikel återger de tre första k"piti"o ur dominikanpatern L.-M. Dewailly's
skrift Jösus-Cbrist,Parole de Dieu (jfr Credo 1948:221). Meningen'år rtt pä detta sätt
i Credo publicera hela skriften på svenska. Bearbetningen och översättningen har gjorts
av två dominikansystrar i Stockholm. Den i mindre stil satta texten utgör en samman-
fattning av tankegången, den övriga en översättning av huvudpartierna. Red. anm.
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det än må kosta. Men denna är inte över mänskliga krafter och för med sig som vinst
att vår framställning blir följdriktig och väl grundad.

Guds tanke ocb Guds ord

I den heliga Skrift återkomma ständigt och jämnt dessa ord: >>Och Gud sade>,

>Detta är vad Gud sade>, >Yawehs ord>.
Dessa termer försöka att genom analogi säga något ojämförligt vackrare om Gud

än allt som kan sägas om skapade varelser, ty det finns hos Gud på ett absolut full-
komligt sätt något som motsvarar ord och tanke hos oss. Alltså Gud tänker. Hans

tanke är lika fullkomlig som hans väsende. Gud är ande, Gud är Anden. Föremålet
för hans tanke är han själv i sitt väsens och sina egenskapers lycksaliga fullhet.

Kunskapen om ett annat väsen kan inte till honom föra med sig något, som han

inte redan från evighet äger. På samma sätt som varje varelse blott är till genom Gud
och i denna betydelse Gud ensam är till, så känner han blott sig själv genom att känna
varje varelse i sig själv.

Guds tanke, dess subjekt, akt och objekt, är alltid Gud och hans liv, allt varigenom
Gud är och allt varigenom Gud är Gud. För att uttrycka en sådan tanke behöver
inte Gud såsom vi uttala ljud, Anden är i stånd att tala utan *s bryta. tystnaden. Vi
måste anstränga oss för att kunna fatta ett sådant ord, IÅtt frin allt ljud, Vår egen

tanke är likväl redan talad, innan den iklädes ord, i och med att den frambringas av
vårt förstånd; detta intellektuella skapande i vår ande ger oss en föreställning om den
gudomliga tanken, som talar till sig själv, frambringande och födande utan uppehåll
ett ord som inte tystnar. Guds tanke och Guds ord ha båda lika stor del i Guds väsen,

i hans evighet och i hans enhet. Det är ett ord som inte kan uttalas till hälften, inte
upprepas, som alltid är fullkomligt, alltid identiskt, alltid nytt. Och i detta enda och
sanna ord, där Gud talar sig själv, till Gud, vet och säger Gud beständigt namnet på

var och en av de skapade varelser, som han danat av ingenting och som han vidmakt-
håller i himlen och på jorden.

Vi veta att detta ord av visdom som ett och oföränderligt äger bestånd som person i
Gud. Det bär ett eget och personligt namn. Der är Sonen, >Guds hiidighets återsken
och hans väsens avbild> (Heb. 1:3), på samma gång som den eviga tanken i vilken
varje varelse inglt, >ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i
honom (Kol. 1: 17). Sonen älskas med en enastående kärlek, som bär också den ett
personligt namn, den Helige Ande. Medan våra idder inte äro vi själva, är Guds tanke
Gud och Guds ord är Gud. Det är ett enda och bestående Ord, det är Sonens person,

som i enhet med den Helige Ande lever i Faderns liv, och alla tre äro blott en enda
levande Gud, den heliga Treenigheten. >I begynnelsen var Ordet, och Ordet riktades
till Gud och Ordet var Gud> (Joh. f: 1). (Det är inte lätt att översätta andra delen
i denna vers, emedan nP6q hfu konstrueras med ackusativ efter verbet vara. Det synes
mig att översättningarna >i Gud, med Gud, hos Gud> inte tillräckligt återge den
rörelse, som ligger i denna konstruktion med ackusativ.)

Guil talar till människan

Detta Guds levande Ord är Guds hemlighet. Och just igenom det som
är det intimaste och mest genomträngande i Ordet, kan det inte lämna
Gud. Det gudomliga väsendets avgrund omSer sig med en tystnad, som
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Guds Ord icke kan upphäva. Med fara för att inte mer vara Gud, kan
Gud inte udämna sin tanke, identisk med sitt väsende, till någon annan
än sig själv. För varje varelse som inte är Gud, måste Guds liv såväl som

varje varelses liv i Gud med rätt förbli ogenomträngligt, på grund av det
enkla och oöverstigliga avstånd, som skiljer det oändliga från det ändliga.
>Så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket äro ock mina vä-
gar högre än edra vägar, och mina tankar högre än edra tankar>
(Jes. II:9).

Det är endast för Fadern, som Sonen i den Helige Andes kärlek ut-
trycker mysteriet om gudomen, en och trefaldig. Gud ensam kan fatta,
ensam säga, han ensam kan höra, ensam förstå detta mysterium. Men
varför dä tala om mysterium?

För var och en annan än Gud är det i själva verket ett mysterium. Det
är det största mysteriet, den otillgängliga sanningen, om vilken vi inte
skulle kunna ha den,minsta aning, om inte Gud talat med oss därom. Men
Gud har talat till den skapade varelsen, han har talac till henne om sig
själv. Det är ett faktum. Hur förvånade vi än äro däröver, så kunna vi
inte invända något emot det. Gud har böjt sig ned mot människan, och
hans ord har genljudit i människans öron. Han har velat göra det. FIan
har gjort det.

Det är säkert att Gud f.& att vara till eller ens tör att, vara känd inte
har något behov av att någon annan tänker på honom eller vet någor om
honom. Men han har rätt att gör^ sig kEnd. Yarför skulle man vilja, atc
Gud inte kunde meddela sig med den skapade varelsen, sedan den slungats
ut i tillvaron att fullborda sin bestämmelse? Varför skulle man förneka
Gud rätten att för en skapad varelse uppenbara den kunskap som han
har om sig själv, ifall han anser henne i stånd att mottaga den: och varlör
skulle man neka Gud förmågan 

^tt. 
ge en skapad yarelse möjlighet att

mottaga en sådan kunskap? Han är ju Herren. Han äger ingen annan
lag än den som han i sin fria vishet stiftar. Han har gjort himmelen och
jorden och havet och allt vad i dem är (Ps. 146 6). Han är upphovs-
man såväl till den skapade varelsen som dll de krafter och förmågor, han
beviljar henne. Naturen såväl som måttet av denna kunskap kunna aldrig
bero av någon annan än av honom själv.

Å andra sidan är det säkert, att den skapade varelsen inte har någon
behörighet att göra anspråk på en sådan förmån. Kanske inte ens arr
önska den. Teologerna talahfu om en >passiv duglighet> eller en >potentia
obedientialis - en törmäga till lydnad>, som ligger till grund för den
>naturliga längtan> i vårt förstånd efter skådandet av Gud och efrcr de
kunskaper, som förbereda detta skådande. Men en sådan längtan äger ej
någon rättighet att nä. sitt måI. Med dessa olika uttryckssätt skall blott
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sägas, att människans natur förvisso inte har något grepp om den Abso-
lute, men att den heller inte kan utgöra ett hinder för den nåd, som Gud
erbjuder.

Skaparen skall av egen fri vilja utan att göra våld vidga och höja detta
svaga förstånd, som inte vågar lyfta sina ögon mot honom. Vi kunna
inte nå upp till denna kunskap, men Gud skall h<;ja oss upp till den. Vem
skulle kunna såga nej till denna ynnest, om Gud erbjuder den? Vem
skulle, i stället för att i en skälvning av gladje och tillbedjan öppna sig
för Sanningens allmakt, vilja väga att göra motstånd emot den? Om Gud
kommer att söka oss, varför skola vi inte höja oss upp emot honom?

Gud vänder sig till oss. Han säger till oss vad han vill och han förstår
att läta oss uppfatta vad han säger. Och likväl kan han inte på uttöm-
mande sätt meddela sin hemlighet. Inte ens när han fritt tar detta ini-
tiativ, så oförskyllt och nådefullt under alla synpunkter: >Vem har lärt
känna Flerrens sinne?> (Jes.40: 13; Rom. 11:34). Den skapade varelsen
är oförmögen att veta allt vad Skaparen vet, och barnet kan inte veta allt
vad Fadern vet.

Av det oändligt enkla och rika ord, i vilket Gud känner sig själv, skall
han blott ,säga oss så mycket som han vill. Han skall uppenbara sig, han
skall avsl<;ja sig till en del. Uppenbara, reuelare, der år att,lyf.ta på sl<;jan
men inte att ta bort den eller att riva sönder den. Bortom denna uppen-
barelse, bakom slöjan som f<;rblir utspänd, finns kvar Guds eviga liv, så-
dant det strålar inför hans egen blick, som ett oförkränkt mysterium.

Vad vi veta därom, vad vi säga därom, har genom Guds vilja ett otvi-
velaktigt värde. Men Gud låter sig inte bortföras. I samma stund som
han uppenbarar sig för oss, drar hans mysterium sig undan i ett >mörker>,
i en >dunkel natt>, som tron inte genomtränger och som skådandet i
himlen, denna yttersta gåva, visserligen skall upplysa, men utan att läta
oss till fullo fOrstå vad Gud är.

Det tillkommer endast Gud att helt omfatta Gud, Vad han än må säga
om sig själv, skall han alltid var den >outgrundlige Guden> (Jes.4i: 1I),
den Gud >som bor i ett ljus dit ingen kan komma, han som ingen män-
niska sett eller kan se. Honom vare ära och evigt välde. Amen>
(1 Tim. 6: t6).

Fadern och Sonen, den gudom'liga tanken och dess gudomliga uttryck,
bilda tillsammans med sin Ande en värld höjd över varje skapad varelse
och stängd för allas blickar. Endast Sonen tar emot allt av Fadern och
återlämnar det till Fadern: >Allt har ay min Fader blivit förtrott åt
mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, ej heller känner någon Fa-
dern utom Sonen> (Matt. Ll-.27; Luk. l0: 22; Joh. 6:46), Sonen, den
himmelske Faderns levande ord.
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Jesus Kristas, Gud* Ord

Gud har talat till oss genom sin Son

lesus Kristus, Guds ord tlll m.änniskorna

>Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har
kungjort vad Gud är> (Joh. l: 18). >Sedan Gud fordom många gånger och på många
sätt talat till fäderna genom profeterna, har han nu på det yttersta av denna tid
talat till oss genom sin Son, som han insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock
har skapat världen> (Heb. 1:1-2), >Dct finns blott en ende Gud>, sade Ignatius
av Antiokia, >uppenbarad genom Jesus Kristus, hans Son, som är hans Ord, vilket
utgått ur tystnaden>. Och detta Ord, vars fullhet, vars klarhet, vars styrka vi till-
bed,;'a i den heliga Treenighetens helgedom, detta Ord har kommit ned till jorden.
Låt oss inte vara rädda för att på Gud tillämpa der mänskliga ordets egenskaper.
Denna människa som talar till oss är Guds Son, i för människan förståelig sanning
skall han tala till henne. En enda varelse, som i historien burit namner Jesus och
tillnamnet Kristus (Messias), äger i sig verkligen både mänskligheten och gudomen.
Hela Kristusmysteriet inneslutes i detta utbyte av egenskaper mellan Gud och män-
niskan. De första kristna generationerna ha efter många strider för mysteriet funnit
ett uttryck, som förefaller oss så enkelt: två naturer i en person. (Niceno-konstantino-
politanska trosbekännelsen 32f-381.) Vi böja oss inför den eviga visdom, som kom-
mer för att säga oss det outsägliga.

>Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo lika-
som en enfödd Sons harlighet från sin Fader, och han var full av nåd och
sanning> (Joh. t: t+).

Frälsningens ord

I Jesu Kristi person tar det eviga Ordet ett mänskligt uttryck. Vad
är detta levande Ords innehåll? Det är inte möjligt atr med hjälp av våra
mänskliga ord dra upp dess gränser, som på alla håll övergå vår horisont,
men själva medelpunkten frigör sig tydligt. Det är Ordets person.

Det är Ordets person, denne ,samme person, som dragit varelserna upp
ur intet f.ör att föra dem fram till deras slutliga måI, och som ger Jesus
från Nasaret en personlig tillvaro i tiden och rummet. Det är, om man
så vill, Jesu person sådan som Guds förutbesrämmelse konstituerat honom,
det föruttillvarande Ordet i Faderns sköte, som tagit mandom i vårt stoft,
så att hela hans liv på jorden bestämmes och belyses av hans evighets vä-
sen; och när hans sändning är fullgjord skola vid hans namn >alla knän
böja sig, deras som äro i himmelen, deras som äro på jorden och deras
som äro under jorden, för att alla tungor skola bekänna Gud, Fadern till
ära, att Jesus Kristus är Herre> (Fil. 2: l0-l I ).

Denne Jesus Kristus, detta undantagsväsen, vari gudom och mandom
förenas, är förvisso inte en metafysisk märkvärdigher, em skönt objekt
f<;r djup spekulation, ett anmärkningsvärt fall för sättet hur natur och
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person förhålla sig till varandra. I Guds eviga plan är han människornas
Frälsare. Gud har för oss gjort honom till vishet, rattflrdighet, helgelse,

förlossning ( 1 Kor. I : 3 0 ), han återför oss till Faderns hus, han helar oss

från synden, som förkrossar oss, han återköper oss med sitt blod.
Sådant som Ordet vibrerar i Gud, sådant Det också genom sitt eget

vittnesbörd har låtit oss få kunskap om sig, gör Det människornas åter-
lösning beroende av Sonens inkarnation. Det innesluter i sig hela fräls-
ningsordningen, sådan som Gud såg den, redan innan den rullades upp i
den mänskliga tiden, innan den fann sitt allt klarare uttryck i de heliga
skrifterna. Det är Ordet från en Fader som älskar sina barn, som an-
förtror dem familjens skatter, som lovar dem trots deras synd och elände

en framtid i härlighet. Detta Ord år för Adams syndiga släkte förso-
ningens, Guds nåds och kärleks hemlighet.

Jesu ankomst till jorden för att fullgöra sitt förbarmandets verk utgör
liksom denna hemlighets hjärta. Jesus, hans person och hans verk: hela
det gudomliga Ordet sammanfattas där. Dessa två naturers hemlighets-
fulla harmoni och den konsekration, den invigning som den meddelar hela
hans mänskliga varat. Hans jordiska livs händelser, hans födelse och barn-
dom, hans offentliga verksamhet, hans lära och under. Hans lidanden
och hans död på korset, hans uppståndelse från de döda, hans återvän-
dande till Fadern, där han bereder oss rum. Sändandet av sin Ande, som
breder ut hans verk inom Kyrkan, hans nåds osynliga närvaro i varje
rättfärdig själ och i deras gemenskap som tro på honom. Slutligen sam-

manfattandet av alla hans återköpta i det himmelska Jerusalems eviga
hnrlighet. Med ett ord, ännu en gång: Jesu person i vilken förutbestäm-
melsen och fullbordan av allt, som har kommit ifrån Gud och återvänder
till Gud, mötas och förenas.

Vår Herre och Frä'lsare Jesus Kristus är den gudomliga tanke, som ge-
nomtränger al'la ting, för att sänka dem ned i Gudomens mysterium.
Allt skapas genom honom, och allt frälsas genom honom. Han förblir
vår Gud och blir vår broder. Han skulle inte kunna göra vad han gör
för oss, om han inte vore en människa, den nye Adam i den mänsklighet
som han pånyttföder, samtidigt som han är Guds Son.

De kristna älska särskilt att betrakta sin Frälsare i hans lidanden och
på korset, där han övedämnar sin själ till Gud. De veta att Gudsordet
i sitt lidande avslöjar sin mest överraskande hemlighet för oss: >att Guds
kärlek som är i Jesus Kristus> (Rom. 8z 29) inte kan uttryckas på ett
mera övertygande sätt. De tro sig inte ha lov att känna något annat än

Jesus Kristus och honom korsfäst, Guds kraft och vishet (l Kor. 2: 2,
1r23 f.; Fil. 3: l0). När den helige Paulus säger dem: >det behagade
Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tro> ( 1 Kor.
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LIz2l), är det på korsets predikan han tänker, och de skulle vara dår-
aktiga, om de läto sig bländas av vi'llfarelse, efter att med egna ögon ha
skådat Jesus på korset (Gal. f : t ;.

Vad säger det, detta ,ord om korset> (1 Kor. 1: 18), om inte att Jesu
offer avlägsnar synden ur världen (jfr Joh. L:29), emedan Jesus är Guds
Son? Om vi veta något om denna frälsning och det eviga liv, som han
nedlägger i vära hjårtan, så är det för att han själv, Faderns sanna ranke,
har värdigats att ifrån korset lära oss denna tankes orsak och f<;ljder. I
den korsfäste Jesus igenkänna vi Ordets person och vi förnimma den tanke
och den karlek som besluta och ful'lborda vär frälsning.

Det är i synnerhet den helige Johannes, som ger Jesus namnet Ordet och som är
den förste att använda Logos Iöt att direkt beteckna Guds Sons person. Vissa kriti-
ker ha här inte sett annat än ett lån från forntida lärde som Porticus och Philon, och
de ha inte tillräckligt lagt märke till det judiska ursprunget. Yahuehs oril skap*r
och ordnar universuml det lär med absolut sannfärdighet okända eller glömde san-

ningar; det är en kraft som verkar överallt i världen och förmedlar skapelsen Guds
välsignelse, Men ännu mera är att observera det fornkristna bruket före Johannes i
epistlarna och apostlagärningarna. Där finnes redan en mångfald av uttryck som för-
bereda bruket hos Johannes: Guds ord, Kristi Jesu ord, Herrens ord, sanningens ord,

frölsiltgens ord, nådens ord etc. beteckna med olika nyanser det objektiva innehållet
av den evangeliska predikan, evangeliets sanning, sådan den sammanfattas i Kristi
gärning och person. fnnan denna identifiering av Jesus och det från evighet existe-
rande Ordet skedde på detta klara sätt hos Johanoes, visste redan vär och en: att pre-
dika ordet det betyder att predika Jesus Kristus, att förkunna Jesus från Nasaret som

Messias, Guds Son och Frälsare; att mottaga ordet det är detsamma som att tro på

Jesus Kristus; att förkasta ordet detsamma som att vända sig ifrån honom,

lesus Kristus, d.en gudodiga sdnningens ntästore

>Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom
genom mig> (Joh. 14:6).

Man {är inte förvåna sig örrer att se människorna med sådan längtan
söka efter sanningen, ända därhän att de ibland alltför fort under detta
namn godtaga allt annat än det Sanna, som upplyser och befriar. Om
man går till botten med denna längtan, skall man finna hunger och törst
efter Guds ord. All sanning, hur profan och fragmentarisk den än är,
är ändå en återspegling av honom. Den minsta lilla smula av sanning
faller ftän Guds dukade bord i den mån den återger det som verkligen
är, vore den än så mycket uppblandad med sofismer och medveren okun-
nighet. Apologeten Justinus (omkr. 100/10-163/7) älskade am sätta
allt det sanna, som det hedniska Greklands vise uttalat i förbindelse med
Kristus och de kristna: >Allt gott som de sagt rillhör oss>, förklarade han
med stolthet (2 Apol. l0: 13). I våra dagar, i en värld där så många
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människor vända sina öron från sanningen och i stället vända sig till
fabler (2 Tim. 4:4), sku'lle det vara angeläset, att de kristna överallt,
genom att uppriktigt dyrka det som är sant och inte bara det som män-
niskorna mena, skulle återställa den Första Sanningens herravälde.

Den heliga Catharina av Siena tal.ar ofta om >den milda Första San-
ningen>, och ofta utropar hon även: >Milde Jesus, milda kädek!> Guds
Ord är sanningen om den karlek som frälsar. Kristi religion är inte ett
system av idder, och Kyrkan är inte en filosofskola, där sista ordet för-
behålles åt tankekonstruktioner. Inför en sådan Sanning har människan
inte så mycket att lära som att hänge sig eller snarare: i den mån hon
kommer attlära komrner hon också att innerligare hängiva sig. Man bru-
kar säga, att man känner någon allt bättre och bättre, i den mån man
älskar honom. Att antaga ordet, det. är att antaga honom, det är att med
vänskap fästa sig vid honom, den Sanne, f.& att l'eva genom honom och i
honom.

Människorna äro underkastade hans inflytande, och varje generation
får i sin tur ertara vilken välgärning det är. Att tvärs igenom historien
och tiden göra en förteckning pä alla de oerhörda verkningar, som denna
eruption av sanningens eld framkallar i ,mänskligheten, skulle övergå
mänskliga möjligheter. Trots allt motstånd, trots alla skenbara nederlag,
vilka triumfer! av vilka inte de alltid äro de mest lysande, sorn mera falla
i ögonen. Var finnes den fulla förklaringen för dessa under? Den ligger
däri, sku'lle man kunna fritt översätta,att Jesus är >det sanna livets väg>,
och att han har bragt männislcorna denna sanna kärl'ek och den sanna

lycka, som utgöra det sanna livet.
Kärleken, den stora kerlek med vilken Gud älskar oss, och som han

har visat oss i Jesus, är en sann kärlek, en kärlek som är ända intill döden
angelägen om det sanna goda för dem han älskar, en kärlek som är
allsmäktig att föra dem dit. Den lycka som Gud givit oss genom Jesus,
är en sann lycka, en lycka grundad på vissheten om att äntligen fä veta,
varför vi äro till. Sann kädek, sann lycka. Den enda sanna kärleken,
den enda sanna lyckan. Jag är lycklig endast om jag förstår min lycka,
och jag är verkligt lycklig endast om jag rlet att den är sann. Herrens
hela uppenbarelse för till mig detta sanna liv, där min sanna lycka stöder
sig på sann kärlek.

>Lyckan>, säger också S:t Augustinus, >är ingenting annat än en gladje
som födes av sanningen> (Gaudiunt. de ueritate. Conf.: l0:23). Det blir
sant i det andra livet, i det lycksaliga skådandet av Gud, men det är sant
redan nu. Pater Lacordaire försäkrar utat:- förbehåll: >Det srörsta armo-
det är fattigdom på sanning, liksom själens största förmögenhet är själens
rikedom på sanning. . . Sanningen är det största goda och, kan man säga,
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människornas enda goda> (Conf ärences de Notre Datne: II: 1, 2). Jesus
bringar dem sanningens ord och därför även lyckans ord. Han är den

ende Mästaren (Matt. 23l. 6), varande Gud och Guds Sanning.
Låt oss inte förringa honom till en mästare i dygd, inte ens till en av

de vise, inte ens till en profet. >Folket> tänker kanske, att han inte är
mer. Men vi, vi bekänna med Simon Petrus, att han är >Messias den le-
vande Gudens Son> (Matt. L6: L3-16). Han vet var saks hemlighet och
han avslöjar den för oss. Han svarar på alla vära frägor, frägor som pina
oss och som man inte kan kringgå: Vem är Gud, vem är människan, vem
är Jesus? I Jesus kommer hela Guds sanning oss närmare, i Jesus finna vi
all vår sanning.

Ja, all sanning är i honom. Vad skulle Gud ha kunnat säga oss, som

inte finns i hans Son? Låt oss inte söka längre bort. Den helige Johannes
av Korset varnar strängt dem som begära uppenbarelser, att. det skulle
betyda att skymfa Kristus. Han lägger denna protest i Faderns mun:
>Se endast på honom, eftersom jryhar sagt och uppenbarat allt for dig i
honom, och du skall där finna ännu mer än vad du begär och mer än

vad du skulle kunna önska. . . Ty han är mitt ord, mitt svar, hela min
vision av uppenbarelsen. Dig återstår ingenting mer att begära av migu
(Uppstigningen till Carmel 2:22).

Människan borde inte tala, när hon inte har något att såga, men tyvärr!
hon kan det. Gud kan det inte. Han höjer inte sin röst, när han inte
har något att lära oss. >Ordet tog boning ibland oss, och vi sågo hans

harlighet.. . han har talat därom> (Joh. t: 14, 18). Genom sin Son Jesus
har Gud inte sagt oss allt, men han har talat till oss. Ända till tidernas
slut komma vi aldrig att ha något annat att lyssna till och att hålla fast
vid för att åga livet i oss än detta Ord.

Guds Otd och Jesu ord
lesu ruänshliga ord

Guds ord är inte något ting, det är någon, en person, som kommit för att lära oss

något om Guds liv och om vårt liv i Gud, Jesus Kristus har kommit i världen för att
vittna för Sanningen (Joh. te: 37), Människorna i hans omgivning ha kunnat höra

honom tala. Hur mycket av Jesu vittnesbörd har efter hans bortgång blivit kvar för
oss? FIur skall hans ord hädanefter nå oss? Vi tänka genast på Evangeliet, och detta

med rätta. Men Evangeliet, vad skall man säga om det?

Det människoblivna Ordet har inte kunnat lå.ta hela den gudomliga tanken rymmas

i det han sagt till människorna. Det finns redan brist på motsvarighet mellan vår
tanke och vårt ord och ännu mera mellan vår tanke och vårt skrivna ord, som är
mera begränsat i sina uttrycksmedel, Då det rör sig om den gudomliga tanken, är
disproportionen än mera smärtsamt kännbar, eftersom den växer i det oändliga. Men
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hår ir det än värre: Gud hade inte haft behov av att uttala några stavelser för att
lägga ned sin senning i människans inre, och dock använder Jesus en bestämd tids
och trakts språk med alla dess månge egendomligheter. Detta språk har dessutom sedan

formulerats i en text, som når oss först genom översättningars översättningar med

tjugo århundradens mellanrum. Det ser ur som om den andliga kontakten mellan det

gudomliga ordet och vårt förstånd inte hade kunnat försvåras ytterligare. Vårt läge

skulle också vara förtvivlat, om inte Sonen, genom vilken Gud talar till oss, redan

på förhand hade forhindrar att dessa vanskligheter skulle kunna hindra oss frin att
komma fram till sanningen.

Kristus har visserligen talat till sin tids och sitt lands människor, men

i dem vänder han sig till alla tiders och alla länders människor. Han ville
inte att hans uppenbarelse skulle stängas in i några tal och berättelser'

som endast skulle kunna begripas av språkhistoriker och arkeologer. Det
han sade vid stränderna av Gennesarets sjö, längs vägarna, på Oljeberget,
det sade han också till oss. I hans ord nå vi Ordet.

Man måste skilja mellan Guds Ord, som är Jesus i egen person, och de

ord som Jesus uttalat och som skriftligen bevarats för oss. Men detta Ord
är närvtande i dessa ord, och eftersom dessa skrivna ord, som de kristna
bevara och lära med sådan vördnad, inte instänga Jesu egna ord i sina

gränser, dölja de heller inte Gtrds Ord, som de ha som uppgift att f.örklara.

Det glada hudsknp, som lesus lörhunnat
Såsom varande Gud är Jesus säker på sig själv och på de primitiva medel, som han

använder. Han uraktlåter de medel, sorn vi skulle tro yara. oumbärliga; ingen syste-

matisk erövring, ingen publicitet, ingen propaganda, inga förbindelser varken med

de kända rabbinerna eller med hedendomens vise, inget skolaktigt i sättet att under-
visa, inga bekymmer för att metodiskt anpassa en sublim ldra eftet en enkel åhörar-
krets. Jesu predikan är allmänfattlig, visdomen flödar ymnigt; den är full av famil-
jära jämförelser, av banala vardagliga uttryck, av påtagliga exempel. Det är Evange-

liet, som han predikar för de fattiga, f0r de ringa (Jes. 61: l; Luk. 4: 18; Matt.
l0: l). Det är det glada budskapet om Guds herravälde. Han öppnar härnere por-
tarna till frälsningens rike. Gud älskar människorna' Lyckliga budskap som flyger
från mun till mun. Man är lycklig över att sprida det bland sina vänner, stolt över

att vara den förste att kungöra det. Det rör sig inte om en skrift. Mästaren bekym-

rar sig inte om, tyckes det, *t man bevarar hans ord i bokstavlig ordalydelse. Och
hans åhörare, skriva de aldrig upp något? Det kan hända, att en eller annen t. ex.

Matteus gör det någon gång.

De män som han har kallat till att följa honom under hans offentliga liv, som lyss-

nat till hans undervisning, som närverit vid hans underverk, som sett hans död och
uppsråndelse förverkligas, utser han till att predika evangeliet för folken (Matt.
282 19-20; Mark. 16: ll). De skola föra den glada nyheten vidare, honom själv och

det budskap han kungjort. Jesu muntliga undervisning blir i sin tur apostlarnas munt-
liga undervisning och sedan den spirande Kyrkans, anförtrodd till hennes minne och
till hennes hjärtas trohet.
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De fyra euangelierna ocb Kristi Euangelium

Man vet att det var först senare, som >apostlarnas minnen> fingo en skriftlig form,
Skriften skulle göra dessa ord synliga, varakdga, överförbara. Till att börja med fanns
det blott samlingar * ord (Logia) 

- 
men hela deras rekonstruktion är endast hypo-

tes 
- 

sedan tillkommo utförligare sammanfattningar av den apostoliska undervis-
ningen (jfr Luk. 1:1-2) och bland dem i första hand våra fyra evangelier. Det var
under alla förhållanden inte mycket, och man visste väI, att varken Jesu liv eller hans

lära inskränktes till dessa uppslagsböcker (Joh. 21:2t).
Å andra sidan, innan Jesu Kristi evangelium i sin fyrdubbla form blev skrivet

(denna tetramorpbe som Ireneus vördade) kommenterade apostlarna i sina brev till de

kristna församlingarna det Evangelium, som alltsedan dessas grundande predikats där.

Judar och hedningar hade inte kommit till Kristus genom att läsa texter och av-
handlingar (Rom. 1:16; I Kor. 1: l8). Hans första vittnen, missionärerna, berättade
vad de hade sett och upprepade vad de hade hört (Apg. l;21 f.;22!2;10239 fr.).
De som nåden vidrört gåvo sig helt till Gudamänniskan, som genom vittnesbördet blev
närvarande för dem. De hörde budskapet, de gåvo Jesu sin tro och anförtrodde hela

sitt liv åt Guds eviga ord.

Jesus Kristus har inte varit rädd för att lägga sitt glada budskap i människornas

händer. Flans evangelium löper ingen risk, ty det innehåller Guds sanning och kraft.
Det Sanna skall alltid vara han själv, hans Sanning förblir utöver alla tankar och
utsagor om den. Men än bättre: han är Mästaren som alltid är närvarande mitt ibland
sina lärjungar, och i kraft av denna hans närvaro lyftas Jesu ord och handlingar ur
det förflutna och behålla de hela sin kraft. En gång har Anden överskyggat Jungfru
Maria med kraft från den Högste (Luk. l:31), hädanefter skall han säkra åt Ordets
mandomsanammelse en ständig, verkningsfull aktualitet. Inte blott påminner han lär-
jungarna om allt som Jesus har sagt (Joh. t5: 26, utan han fullbordar Jesu uppen-
barelse och leder dem fram till hela sanningen (ib. 13), samtidigt som han utgjuter
Guds kärlek i deras hjärtan (Rom. i: l).

Jesu Ande skapar i varje ögonblick kristenheten i det att han ger åt den åter-
lösande inkarnationen bestånd, livskraft och utbredning. Det är på detta sltt som Jesus
Kristus, den ende som uppenbarar Gud, >Ordet som predikar sig själv och är predi-
kanternas Mästare>>, har säkrat och garanterat sitt evangeliums varaktighet och frukt-
barhet. Det är hans egen person, den substantiella Gudsuppenbarelsen, som fortfarande
är medelpunkten av det traderade budskapet. Det är omöjligt att man någonsin glöm-
mer honom eller förvanskar honom.

Ännu denna dag är Jesu uppenbarelse, Guds uppenbarelse som Jesus
tillförsäkrar osss genom sin Ande, föremålet och den yttersta grunden för
de kristnas tanke och liv, på samma sätt som på apostlarnas tid. Man må
kalla den Evangelium eller Guds Ord, det finns ingen annan kalla och
inget annat stöd för vår tro och för vår vandel.

Men varken evangelierna eller de apostoliska breven, än mindre pro-
feternas skrifter och de andra böckerna i den judiska kanon uttömma
den kristna frälsningens uppenbarelse. De heliga böckernas författare,
från såväl det ena som det andra Förbundet, ha inspirerats av den Helige
Ande, och deras skrifter äro Guds ord, som vi vörda. Men de heliga
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böckerna ha aldrig velat eller kunnat innehålla hela uppenbarelsen och
hela kristendomen, Bortom och utöver dessa privilegierade texter vänder
sig vår tro till Jesus. Den fornkristna tron på denne samme Jesus har
skapat den miljö, ur vilken dessa texter vuxit fram 

- 
och sedan andra

texter efter dessa första: kyrkofädernas verk, liturgiska dokument, pa-
pyrusfragment eller inskrifter. Allt detta har framskapats av kristen-
domen, det har spirat upp ur den tro, som blivit utbredd genom Anden,

Jesu Ande, som inspirerat, de heliga författarna och som håller tron på

Jesus levande i Kyrkan, är densamme Ande som sedan länge har blåst in
över apostlarna pä pingstdagens morgon.

Så har man alltifrån början uppfattat det. Mer än ett ställe i Nya
Testamentet visar oss tillbaka till den muntliga tradition, som kommit
från apostlarna (jfr 1 Kor. llt2J; 1l:3. 2 Tim. 222). Hos de äldsta
kyrkofäderna är Guds ord den av Kristus uppenbarade låran, överförd
av apostlarna; sanningen att säga, kommer dem inte tanken att noga
skilja mellan Jesu apostlars muntliga eller skriftliga undervisning för att
föredraga den ena framlör den andra. Senare skall man komma att kla-
rare inse, att skriften är oförmögen att belysa sig själv. Vad man i alla
händelser först fattar och som förklarar det hela är, att till och med de

gamla heliga böckernas ljus forbleknar inför Flerrens sanning framställd
av den apostoliska Kyrkan. Det är på denna sanning, på denna levande
lära som försa,mlingarnas tro ytterst stöder sig.

Efter detta Jesu Kristi evangelium ha vära fyru evangelier fått sitt
namn, emedan de bilda dess första grund. De evangeliska scenerna äga

ännu kraften att levandegöra och en auktoritet, som ingenting kan jäm-
ställas med. Mästarens ord, sådana som de dår fuo återgivna, tränga ned
i hjärtats djup: >de äro det eviga livets ord> (Joh. 6:68), >de skola inte
förgås> (Matt. 24:31). De ha närt generationer av kristna, och den obe-
tydligaste kateket erfar varje dag, att deras salt inte har mistat sin sälta.

Vi ha blott en liten del därav i behåll. Låt oss inte beklaga det för
mycket. Vi får antaga, att den Helige Ande har hjälpt apostlarna att
samla de vackraste, de mest innehållsrika av Flerrens ord. Men där finns
i all synnerhet intet som är oumbärligt: det glada budskapet som Jesus
och sedan hans apostlar ha förkunnat, detta Evangelium som människorna
tagit emot, som de hängivit sig åt och som skall bli deras frälsning ( I Kor.
16; l-2; jfr Rom. 1: 15) är inte texten i våra fyra evangelier, utan det
är sanningen, uppenbarad genom Frälsarens ord.

Man måste outtröttligt återkomma till backernas bok för att släcka
sin törst, och även om man förklarar sig tro endast på Evangeliet, även
om man förkunnar nödvändigheten av en återgång till Evangeliet eller
aktua'liteten ay att predika Evangeliet, så inskränker man inte ordets be-
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tydelse ti, våra rr,, b":,:n::t:.'^::' ::l*i:',,, t'r det skrivna evan-
geliet det vore att kränka den nåd som det ger och att föredra en bok-
stav som dödar framför anden som levandegör. Guds uppenbarelse till
människan innehå'lles inte i en bok, utan i Jesu Kristi heliga person; det
är inte inför en bokstav i kött som vår tro böjer sig i lydnad, utan inför
den gudomlige Anden, genom vilken Kristi ord äro ande och liv (Joh.
6z 63-64; 2 Kor. 3:6).

Fr. L.-M. Deutailly O. P.

TILL FRÅGAN OM EN HYPOSTÄSLIK-
HET MELLAN TOR OCH SÄNKT OLOF

ETT KULTGEOGRAFISKT BIDRÄG TILL
KÄNNEDOMEN OM SÄNKT OLOF I SVERIGE

Q käligen ringa och oenhetlig ter sig den svenskspråkiga litteracuren om

JSt, Olof, om man tager den popularitet i beaktande, varmed man i
Sverige omfattade hans kult. Med säkerhet tillhörde han de mest om-
tyckta helgonen i Norden och torde vid sidan av Jungfru Maria ha fram-
stått som det populäraste. Gemensamt för de svenska forskare, som

redogjort för kulten i Sverige, är, att de icke samlat sig till några större
översikter utan oftast ha de i vaga ordalag sökt giva ytterkonturerna.
Här och var i äldre och nyare litteratur finner man helgonet omnämnt,
men det var egentligen Hjalmar Falk, som först sammanställde
en del uppgifter till något hek.. Sankt Olof s rninne i Suerigel hor darftlr
till de flitigast citerade arbetena om helgonet i den svenska facklittera-
turen. Han meddelar trots den ganska vida titeln dock endast smärre
belegg. En systematisk förteckning över helgonets minne i de olika land-
skapen saknas. Falk har blott nått fram till strödda anteckningar; i det
väsentligaste bygger hans framställning på norrmannen L u d v i g
Daaes ännu fullt användbara och välskrivna Norges belgener (1579).
Daae har samlat ett gott material icke minst från Sverige. Åt Olof egnas

hela den >Fprste Bogr, medan den and,ra, kortare delen behandlar de

' Kyrkobist. årsbok ilii, 1902, p. 69-88.
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smärre helgonen. 1930 publicerade Adolf Schtick en studie om
S:t Olof skultm i Suerige.z Trots det ringa omfånget är hans arbete ett
av de bättre inledningsverken till kännedom om den svenska kulten. Han
upptager så i en fotnot3 de viktigaste specialundersökningarne av svensk-
språkiga författare. Det är vät endast Falks och Schticks uppsatser, som
kunna göra anspråk på att räknas till den knappa översiktslitteraturen
i ämnet.

Redan här f<;rtjanar en studie över helgonet på grund av sin prin-
cipiella betydelse att tagas upp. l92f redogjorde Arthur Nord6n
f.Ar Sanht Olofsyxan, En studie öuer hultutöuningens lok-ala hontinuiteta,
där han företager en jämförande undersökning över Tors hammare och
S:t Olofs yxa. Studiet är begränsat till östergötland, ehuru Norddn dock
gör utblickar över skånskt material, vartill han emellertid synes ha väl
,lrlen underbyggnad, men hans försök till identifiering kunna bli av bety-
delse för klarläggandet av kultutövningen i övrigt. Norddn bygger på
Oscar Montelius, som iSolgudens yxa ocbTors bamrnareshävdar,
att det finnes en identitet mellan Tors hammare och bronsåldersyxan
och söker uppvisa en hypostasövergång från Tor till S:t Olof. Sigurd
P i r a är inne på samma linjer i Garnla f ärdeuägar ocb kultställen i.

Holaued.en (1923).Montelii tankegångar gå igen hos Nils Edvard
Flammarstedt iOlsmessa ocb Torsblot$, där denne med folkloris-
tiskt material söker underbygga hans resonemang. Norddn vill gå ett
steg längre. Han vill spåra en nedärvd rituell användning av hammaren
från heden ned i kristen tid.

Men hans hypotes har icke stått oemotsagd. Väl senast har finländskan
Olga Alice Nygren kritiserat honom i sin gradualavhandling om
Helgonm i Finlands medeltidskonst (t94f)'1 och drager fram vägande
motargumenter. Med FI a rr y F e t t i Hellig Olau (1938)8 framhåller
hon, att kulcen är en strängt kyrklig företeelse, som haft sina målsmän
ur kyrkans led. Det var ock kyrkan, som gav Olof en plats i det folk-

" Nord. tidshrilt 1930, p. 409-419.
3 a. a., p, 409.
' Fornuännen 1921, p. l-17. Bengt Cnattingius är inne på liknande vägar

i Sankt Olousdyrk^an i Linhötrings stift, Linköbings stif ts julbok tltt, p. 77-88, där han
pläderar för en hypostaslikhet, som han grundar på S:t Olofs röda skägg, yxan, vidskep-
liga sedvänjor kring helgonets bild i Västra Husby k:a samt en runsten på Ledbergs
kyrkogård; denna sten med bilder har enligt C. rests över en Torgöt, som stupade i slaget
vid Stiklastad. Jag ingår här icke på någon detaljkritik utan hänvisar till den allmänna
polemik, som framföres längre fram i min framställning. Värdefulla synpunkter på
hypostasproblemet i dess största räckvidd lägger Hippolyte Delehaye i sina ar-
beten las origines du culte des martyrs, l9l2 och Sanctus, Essai su.r le culte des saints
dans I'antiquitö, 1927.u Sa. Fornminnesföreningens tidskrilt 1900, p. 277-296,u Fataburen 191l, p. 32-40, tillägg p. 89-91,

p. t/ t.
" p. 6J.
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liga medvetandet, och det var kyrkan, som även format dessa kultiska
framställningu ^v helgonet. Norddns utblickar över det skånska ma-
terialet äro väl långsökta, då ect gotländskr borde ligga närmare till vid
en komparativ undersökning. Schtick anser. nu visserligene, att Olof
ingenstädes varit så folkkär i Sverige som på Gotland, men så länge en
systematiskt genomförd inventering av det svenska materialet icke ägt
rum, förblir det en gissning, även om han kan hänvisa till ett par lokala
undersökningar av P. A. S ä v e i Några ord. orn konung Olof Haralds-
sons uppträdande på Gotlondro och Bruno L esch i Olof den belige,
Gottlands apostelrL. Nygren synes så till vida ha rätt i sin kritik som art
Gotland en gång h<;rt till Linköpings stift, varifrån rimligen kyrkliga
strävanden med bestämd målsättning borde ha ägt rum. FIon känner
emellertid icke någon rnarkant parallellism mellan tordyrkan och olofs-
kult på ön, vilket man borde kunna ha väntat sig, när Norddn anser, att
parallellism förefinnes t. o. m. med Skåne.

I den aktuella historiska debatten om svenskarnes ställning till en nor-
disk union under medeltidens senare del ha tankar framförts, att natio-
nella enhetssträvanden icke spelat en så stor roll, som man tidigare varit
benägen att tro. De politiskt inflytelserika klasserna i Sverige dikterades
förr av en medveten strävan att kringgärda och utöka sin egen makt-
position än av försök, vilka tolkats som nationalistiska ambitioner. Att
stundom nationella argumenter framförts här vore endast av propaganda-
skal. Vid tiden fc;r Olof Haraldssons politiska framtrådande i Norge
gjordes kraftiga försök att samla all makt i landet på en enda hand. Var-
för skulle han icke ha fortsatt på denna linje? Han förlorade emellertid
sitt land och sökte hjalp hos sin frände, den svenske konungen. Olofs
verklige politiske motståndare är Knut av Danmark, och han ville vinna
svenskarne för gemensam sak mot denne. Sedermera skulle han under
vissa betingelser kunna rikta arvsanspråk på den svenska kronan. Lekte
en kristen nordisk union konung Olof i hågen? Härmed vare hur som
helst, det bidrager att till en del förklara hans stora popularitet i de nor-
diska länderna.

Nog av. Gotland intager en särställning gentemot de övriga svenska
landskapen, emedan ön genom sekler varit föremål för oavlåtliga svenska
och danska, senare även hanseatiska expansonssträvanden, medan Skåne
ända in på den nya tiden f<;rblev ett danskt centrallandskap. Redan detta
bör ju försvaga en parallell.

Nygren åberopar även Nils Ahnlunds undersökning S:t Olofs
s t. a,, p. 412.
'o Su. fornminnesf öreningens tidskrit't 187t-74, p. 247-255.
" Hist. tidskrilt för Finlantl 1916,p.76-9t. Cf. äv. Finnur Jönsson: Kozg

Olaf den helliges ofihold [å Gotlanil, Festscbrif t Eugen Mogk, 1924, p. 8l fr.
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ru,inne i. Nonland.rz, dår denne intager en avvisande hållning mor teori-
erna om kristen omvandling alr en hednisk föreställningl3. Med denna
studiela - enligt min mening ett av de mest vägande inläggen i den
svenska diskussionen om helgonet - giver han med historiskt och folklo-
ristiskt material en god bild av helgonets norrländska kult. Hans inlägg
är rikt på utblickar, varför det i viss mån kan ställas in under den knappa
översiktslitteraturen. Ahnlund fäster uppmärksamheten vid de färdleder,
som de fromma pilgrimerna slogo in på för att nå Nidaros, S:t Olofs
stad. Han urskiljer flere huvudvägar15, åv vilka den sydligaste följer
Klarälvens lopp genom Värmland mot de norska dalstråken. En annan
gick genom Dalarne. En åter förde genom Norrland från trakten av
Sundsvall genom Ljungans dalgång mot Borgsjö, så följande Storsjön mot
Indalsälvens flodsystem till Undersåker och Duved, där den tudelades.
En gren gick genom Skurdalsporten ned mot Nidaros, en förbi Skal-
stugan till Levangerlo. Ahnlun d erinrar om17, att pilgrim'erna icke strä-
vade blott mot ett håll på dessa'norrländska vägar, utan att man använde
dem för att nä Uppsala, där S:t Erik hyllades. Men dessa senare vägar
voro tyngre att vandra, ty norrlänningen syntes förr benägen att erlågga
olofsgärd i Nidar.os än peterspenning i Uppsala, ty helgonet var honom
myckt kärt. Den svenska kyrkan inledde dårför en god finanspolitik,
när ett kombinerat altare f.ör helgonen invigdes i Uppsala domkyrka, dit
de norrländska intäkterna skulle gå.18

Jag vänder åter till Olga Alice Nygrens kritik. Hon hänvisar till en
äldre polemik, som från olika håll framförts mor Knut St jernas
Erik den belige, En sagohistorish studie (ls9s). Ganska utförli$ söker
Stjerna uppvisa, att Erikslegenden är så gott som värdelös som historisk
källa och kommer fram till, att S:t Erik är guden Frös kristne arytagare.
Olof och Erik skola sålunda icke vara andra än fOrkladda fruktbarhets-
gudar. C. M. K jel I b erg invecklar sig omedelbart i kritik med Stjerna,
då han i sak motsätter sig dennes resuhar. Även från finländskt håll
har Stjernas ställning utsatts för skarpa anfall, r. ex. av J a I m a r e

Jakkola i hans gradualavhandling Pybän Eerikin pyhimystraditionin,

" Nils Ahnlund: Från medeltid och aasatiil,7933, p.68-103.ttAhnlund a.a.,p. lo2.
" Bygger på tre tidigare inlägg av samme förf.: Sankt Olofs seglation i Oljoberget och

Izdugårclsgärde, 1924, p.3l-57; S:t Olofs minne i Nordand, Norsk teol. tidskrif t 1930,
p. 146-174 och Pilgrimsuågar i Hårjedalen, Su. turistföreningens årsskrilt l9tl, p.
62-84.

tu p. 72.
'o Cf. Erik Modin: Olofstnåssan,Norrlanill:1,7906, p. 10 fi.t" p. 9o.
18 Före 1318 finnes Olofs bild icke i ärkebiskopens sigill. Cf. Bror Emil Hilde-

b r a n d: Saenska sigiller från meileltiden, bd l, 1862-67, nr ll5 p. 13, nr 163 p. 14,
nr 173 p.li, Cf. även m l93 p.16 och nr 194 p. 16 f,
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TilI frågan on, en hypostaslikhet tnellan Tor ocb Sankt Olof

kultin ja legendan synty (Uppkomsten av S:t Eriks helgontradition, kult
och legend, L92l), som anföres av Nygren. Norddns underbyggnad kan
på flere punkter försvagas, men han har utlovat en senare uppsats med
ytterligare bidrag.le Skulle han nu kunna prestera en bättre underbygg-
nad för sin teori, homme hans bidrag med visshet ^tt våga tyngre. Han
lämnar icke äldsta beläggformer på de ortnamn, som han anför.2o Innan
man vunnit klarhet om överhuvudtaget vilka namntyper, som hänga
samman med kult och kults utövning, är ortnamnsmaterialet väl vanskligt
att 

^rbetamed. 
Norddn hänvisar till El i a s Ve s s 6 n i Forntid.a gud.s-

ilyrh.an i östergötland.2t Denne använder. ortnamnsmaterial och är en
framstående nordisk filolog, men hans undersökningar vila icke på helt
fast grund. Namnet Tor var under vikingatiden och den äldre medel-
tiden utomordentligt vanligt, varför namn av typen Torsborgen och
Torsnäs mycket väl kunna i förleden innehålla namnet på någon krigare
eller bonde. Inom ortnamnsforskningen har typen -tuna livligt disku-
terats och man kan spåra tre huvudförslag till tolkning: 1):kultplats,
2) : befast plats och 3) :handels- och marknadsplats. En möjlighet
är även en kombination av ett par av dessa förslag. Detta har anförts
f.ör *t visa, huru utomordentligt svårt det är att fixera en tolkning av

ett ortnamn. Liknande problem inställa sig vid andra grupper av ort-
namn, där tolkningsförslag framförts till förmån för heden kult. Säkrare

resultat når man först, om man på platser med ett ortnamn med möjlig
anspelning på tidig gudsdyrkan kan påträffa redskap e. d., som med viss-

het kunna sägas ha haft rituell användning. Även om man på ett dis-
kussionsstadium bortser från detta och hävdar, att det bör existera ett
samband mellan ortnamn och platser med minne efter helgonet, vilket
Norddns kartskiss vältaligt belyser22, må man bfua i minnet, att öster-
götland under äldre medeltid hade ett helt annat befolkningsschema än

nu. Det synes sålunda rimligt, att det populära helgonet skulle ha dyr-
kats, där bebyggelsen varit någorlunda tät. Tor åter intager en domi-
nerande plats i den nordiska gudaskaran, och hans dyrkan bc;r likaså ha

varit knuten till folkrikare bygder. Ett likartat spridningsområde för
tvenne företeelser kräver icke omedelbart ett direkt samband utan kan

ha andra och helt natudiga orsaker. LJtan närmare kunskap om den

östgötiska landskapsbilden vill jag helt generellt peka på vissa faktorer
i naturen som landhöjning, torrläggning och skogsavverkning, vilka alla

bidragit att koncentrera och till det yttre även gestalta såväl heden dyr-

tn Något senare bidrag i Fornaännen av honom känner jag ännu icke.
- Så ock i Nord6n: Saga ocb sögen i Bråbygden, 1922, pa;ssir:;.'o Medd, fr. österg. fornm.innes- o. nuseiförening 1921, p.85-147, 1922, p. l-48.n 

^. ^., 
p. 12 tig. l.
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kan som kristen kult. Samma kritik kan riktas mot Otto Janse i
hans studie Om Olofskult I Uppland2s, dår han livligt ansluter sig till
hypostasteorierna om Olof och Erik. Redan tidigare hade han i De nyaste

åsikterna ont. Erik den heligån, en hopsummering av polemiken mellan
Stjerna och Kjellberg, intagit en välvillig hållning mot den förre. I den
senare uppsatsen är han helt inne på dennes linjer och söker uppvisa, att
det finnes drag hos guden Frö, vilka gå igen hos helig Olof. Han an-
vänder icke kartmaterial, men han vill se en parallell mellan ortnamn
med Frö i förleden och kyrkliga minnen efter S:t Olof. Han noterar bl. a.

det ikonografiska draget, att. >Olof trampar på (d. v. s. besegrar) en

drake> (Janses parentes!).25 Nygren har även uppmärksamamt detta,
vilket symboliserar >enligt gammal kristen ikonografisk sed hedendomen

och det onda, som helgonet besegrat i sitt eget inre och sin omgivningu.'u
På en finländsk bildframställning förekommer det t. o. m. porträtrlikhet
mellan skulpturens ansikte och den hopkrupna figurens. Nygren kan upp-
visa, att det vid renässansens borjan var ett mycket vanligt ikonografiskt
drag att placera helgonen på sådana hopkrupna figurer. En liknande
hypostasövergång - ehuru med mycker båttre underbyggnad - söker
Carl R. af UgSl as att uppvisa i Sankt Mih.ael ocb Hehndal, En
ihonografisk studie.27 S:t Mikael är enligt hans mening inter annat än
en omdöpt Heimdal.2s FIan visar på paralleller mellan Kristi strid med
djävulen och Tors med Midgårdsormen eller den bundne satan och den
Ijåttrade Loke.2e

Ett verkligt översiktsarbete om S:t Olofs kult äga vi i norrmannen
Andr. Seierstads lilla skrift, Olausdyrkning i Nidaros og Nord-
Europa (1930), där han lyckats få med en hel del material från främst
norskt men även nordeuropeiskt område. Arbetet har uppenbara tör-
tjänster men kanske främst på grund av omfånget även brister. Vare nog
sagt, att Seierstad icke kunnat få med varken en systematisk förteckning
över av honom kända kultplatser eller en fyllig litteraturexposd. I min
mening är en av de största förtjänsterna i hans skrift en liten kartskiss,

u Studier tillägnade Oscar Montelius 19"/r03 af lörjungar, 1903, p. 156 fr.
^ Hist. tidskrift 1898, p. ll9 ff.
% p. 164 not 4. Cf. åv. LIIF acc. 8J99t 6.
% p. 177.
" Curman-Roosvel-af Ugglas: IJtställningen al öldre kyrhlig konst i

Strängnäs 1910, Studier l, 1913, p.78 fr.o p. 83, Cf. Ellen Jprgensen:. Helgenilyrkelse i Dannark,stuilier ouer kirhe-
kaltur og kirkeligt liu fra ilet (lte Aarhand.redes midte til reformationen, 1909, p.6 fr.,
163. Cf. äv. Birger Pering: Heimdall, 1941, p. 237 fr., Äke Ohlmarks:
Heimdalls Horn und Odins Auge, bd l, 19t7, passim jämte deras polemik i Arhiu för
nordish, tilologi, bd t4,4. följden, 1. bd, 1938 f., p. 142 fi. och 3t4 {f., även Dag
Strömbäck: Philologiscb-kritiscbe Methocle und altnordiscbe Religionsgescbichte,
Acta fhilologica scandinauica, bd xii, 1937 f., p. I fi,* p. 81.
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som han sammanscällt över helgonkulten i norra Europa.3o Den giver ut-
bredningen i stora drag. Kulten har varit allmän i hela Norge, i Sverige
så pass långt upp som till Skellefteå, i Finland till motsvarande hojd, i hela
Danmark med förankring längs södra östersjökusten frän Danzig till Lii-
beck, där utbredningsområdet går samman med det danska, samt efter
nordsjökusten ned mot Brögge och slutligen hela Island. I Storbritannien
har han belagg för kulten i sydöstra hörnet med London i periferien.
Han väntar även att finna kulten längs västkusten och ösrra Irland. Här-
ifrån saknar han belägg, men >minnesmerke vantarb. Naturligtvis upp-
tager han på sin kartskiss ögrupperna, belägna mellan Norge-Danmark,
tysk-nederländska nordsjökusten, Storbritannien och Island. På kartan
ha tecken inlagts för ,isolerte merke etter Olavs-dyrkning>: London,
Chester, Aberdeen, Löbeck, Stralsund, Niirnberg, Reval, Novgorod,
Konstantinopel och Jerusalem. Vilket värde dessa belägg ha kan disku-
teras. De visa __ möjligen rned undantag för Jerusalem, där den heliga
graven var en omtyckt vallfärdsort - var nordborna drevo sin handel
och hade sina marknader. Att S:t Olof fOljt dem på dessa färder synes

vara naturligt, men Seierstad kan iclce uppvisa, att helgonet dyrkats där
av andra än de besökande från norr, naturligtvis med undantag för de

platser, som äro belägna såsom utposter i det stora av kyrkliga minnes-
märken och traditioner fast avgränsade utbredningsområdet. Seierstad
känner icke till Ahnlunds arbete, eljest torde han för Sveriges vidkom-
mande väl ha varit benägen att draga nordgränsen ännu längre upp.
Flans statistik synes i det väsentligaste bygg" på F r e d r ik B. V a I I e m s

arbete om De island.ske kirkers udstyr i rniddelalderen.sr Seierstad tager
även upp pilgrimsvägarne, för Norges vidkommande illustrerade med en
kartskiss.s2 Dessa vägar äro för svensk-finskt vidkommande av stor kon-
stituerande betydelse. Genom kartläggning av de norska vägarne kan man
f& det svenska materialet erhålla en god geografisk bild av några av de
yttre förutsättningar, som medverkat till att giva den svenska helgon-
kulten den form, som den slutligen erhOll.

Från svenskspråkigt håll i Finland redovisas marerialer av P. N o r d-
m a n n med översikten Sl. OIof s dyrknn i Finland", där han säger sig
vilja söka >återbörda> helgonet ,den plats honom med rätta tillkommer
i vårt lands tros- och kulturhistoria>34. Något omdöme om huru han

a p. 138. Cf. dock Erika Tidick: Beitröge zur Gescbicbte der Kirchen-
Patrozinien im Deutscbord.enslande Preusseo bis 1125, Zeitschrill fAr die Gescbichte und
Altertumshunde Ernlaniles, bd. 22, 1926, p, 407 f., och där anf- litt., äv. p, 454, 463.e Eoteningen till Norske fortidsmintleimaerkets beuarings aatbeietninf f.or 

'tlo9,
1910, p. 1-64, särsk, p. 1l ff,* p, 3l fr., p. 93.u Finsk tidskrif t 1912, p. 427-4t4.

3a p. 427.
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lyckats med en så vansklig uppgift.skall har icke fällas, men der är en-
dast att beklaga, att reformationen gick så radikalt fram bland de kyrk-
liga konstskatterna. Normanns uppsats har disponerats så, att en del
ägnats åt en historik, en andra ät en ikonografisk och systemarisk fram-
ställning och en tredje slutligen åt folkliga föreställningar och talesätt.
Vart han nu syftar med dessa sista axplock är svårt att säga. Han uppe-
håller sig t. ex. vid slaktandet av ett lamm på Olofs dag, vilket moriv
givit Nils Edvard Flammarstedt3s anledning att draga panlleller med
Tors dragare, samt tydor och talesätt om S:t Olof. Han kommenterar
dem men lämnar icke någon uppgift, varför de medtagits. Läsaren svävar
i okunnighet om rrart han syftar, ty han deklarerar icke sin ståndpunkt
till den av Montelius, Flammarstedt, Sjerna m. fl. understödda teorien om
ett hedniskt boskifte och kristna arvtagare, Skola dessa folkliga förestall-
ningar utgöra belägg för S:t Olofs folklighet, eller vill Nordrnann an-
föra dem för att söka underbygga nyssnämnda teori? Man kan endast
tilågga, att Seierstad känner till hans arbere, och de finlandska beläggen
äro medtagna på den lilla utbredningskartan. C. A. Nordman har i
Sankt Olau i Ulfsbysg behandlat ett ikonografiskt detaljproblem. P.

Nordmann äger en föregångare i sitt ämne i K. K. Meinander, som
publicerat en liten undersökning om S;/ Olof ocb Finland.37, där denne i
anledning av en arr norrmannen Har r y F e t,t. i Billedbuggerkunsten
i Norge und.er Suerreetten. ( 1908)38 uttalad åsikt, att vissa finländska trä-
sniderier från medeltiden rönt inverkan från norskt område, poängterat,
att. det gick en betydande kulturväg från Norge österut. Fett går så långt,
att han framkastar, att Norge varit hemlandet för de finländska altar-
skåpen. Påpekandet att Sverige här spelat en förmedlande roll förefaller ju
ganska klart. Viktigare fu då Meinanders av Nordmann3e och efter denne
av L e s c hao upptagna notisen, att tre av fem kända äldre landskapssigill
bära bilden av helgonet, nämligen Ålands 1326, Nylands samma år och
Satakundas 1419. För svenskt vidkommande har '$f illiam Ander-
s o n i Helig Olof i Småland.aL reserverat sig och mot Fett framhållit, att en
helgonbild i Trondhejm icke utgjort en prototyp för svenska.olofsbilder,

6 a. a,, p, 39 f.e Su. Litteratursällskapets i Finland shrifter, CCLXXI, 1938, p. 237-2t0, Cf. äv.
dens.: Olof den helige i Finlands medeltid.a konit, HistorisLa ocb'Iitteraturbistoriskt stu-
dier 2l-22, 1946 (: Suenska Litteratursällskapet i Finlanil, cccvi), p. t29 fr. F6fi..
understryker, p. t30, det gotländska inflytandet, som srundom gått över Uppland-
Roslagen, p. 537, och redogör för helgoners bild i landskapsvapnen, p, 532 fr., iiv, fig.;
ca. 20 kyrkor äro invigda åt helgonet, p. 531, och det finnes drygt 20 skulpturer, vilka
med säkerhet identifierats med S:t Olof, p. J36.e Kunst og Kultur 1911, häft. 7, p. 78-24.o p.79.

@ a.a., p.444 f.
a. 

^., 
p. / b.

" : Det kgl norske uidenskabers selskabs skrilter 1928, nr 7, 1929.
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Till frågan on en hypostaslikbet mellan Tor ocb Sankt Olof

ehuru denna bild dock verkat inspirerandeaz. Samma ståndpunkt intager

Carl R. af Uggl as i Strängnäs' stifts ruedeltida träskulptarernt, dät

han vänder sin kritik mot Meinanderaa.

Det f<;rhållande, att S:t Olof år ett norskfött helgon, har inspirerat

kanske främst norska forskare till ett flertal studier av skiftande värde

över helgonet och dess kult. Det skulle föra för Iängt, att, här redogöra

för dem. Ludvig Daaes arbete torde väl ännu vara det grundligaste, och

andra forskare ha under årens lopp {ortsatt hans undersökningar, t. ex.

B. E. Bendixen i St. Olaus helgendyrkelse i de tyske 4stersjQprouin-
ser45, ett arbete, som uPPtages i Seierstads sammanställning'

Dessa teorier om hypostaslikhet ha i hög grad stimulerat forskningen,

och jag övergår nu att diskutera dem. Albert Brock-Utne har i
Studiet aa primiti.ue folk (193s)46 fallt några tänkvärda ord, då han

säger, att forskarne ,studert alt mellem himmel og jord, undtagen sin

egen stand>. Sätta vi in dessa teorier om hedniskt boskifte med kristen

arvtagare i ett större lärdomshistoriskt sammanhang, äro vi mest benägna

att sammanställa dem med utvecklingsläran. Försök ha gjorts att använda

den i den etnologiska forskningen, och dess förespråkare ha bildat skola.

Då det emellertid visat sig, att det icke är möjligt att generellt gä ftam
på den vägen, har man på etnologiskt håll mer eller mindre tagit avstånd

från den. Man har inom forskning överhuvud taget haft svårt att giva

olika teorier deras rätta proportioner. En teori skapas och dess förespråkare

söka gärna förallmänliga den att gälla även inom andra områden, som

äro vitt skilda från det ursprungliga. Generellt sett åt vatje teori intet
annat än ert inlägg i en stor diskussion och bör värderas därefter. C a r I
\filhelm von Sydow har b. a. kritiserat utvecklingslåraniFolk-
minnesf orskningens uppkomst ocb utueckling.aT Det är en både sund och

beaktansvärd kritik, från vilken icke ens religionsforskarne gå fria. Det
torde vara tillräckligt att nämna \rrilhelm Schmidts stora arbete

Der (Jrsprung der Gottesid'ee (1912-26), där han söker påvisa' att det

redan hos urkulturens folk fanns en ursPrunglig monoteism. Detta ar-

bete, vars resultat vunnits genom årslånga förbindelser med primärinsam-
landet av uppgifter i fältet, står i djärv kontrast till de olika hypoteser,

-p.Ji.* Curman-Roosvel-ef Ugglas ?. lt P.27-77.s p, 39, not l.* Skrifter utg. aa Bergens bist. forening 1917, p' l0l-112.
tu p. 14.

" 
-Folkkultur 

1944, p. t-tt. C;f. dock Helge L jungb ergz Hur hristendomen
kon till Suerige, Da6 och Geo Videng rei: Religionens utsfirung, 1946, dfu de

evolutionistiska teorierna granskas och grundligt kritiseras. Cf. även H a n n s R ii c-
kert: Die Cbristianisieång der Germanen, 1932 rr,mt Adolf Hechelmann:
Nordiscbes Christentum nacli Snorris Königsbuch, 1938, p. 8i ff.
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som under årens lopp emanerat från evolutionisterna. För dem gäller det,
kort sagt, att söka påvisa ett direkt genetiskt samband mellan olika ele-

ment i den mänskliga kulturen. Men själva problemställningen är en

annan än de tänkt sig. De ha grundat sina antaganden om väsenslikhet
och väsensarv på enbart detaljer. Jacob Grimm fäste i Deutscbe
Mythologie (bd I, 1844)48 uppmärksamheten på, att både Tor och Olof
barrött skägg. Hel ge Lj un gb e rgne, som beaktat dettaisingradual-
avhandling, framhåller häremot dels, att nordbon alltid var rödskäggig för
utlänningen, dels, att Tor icke var ensam om det röda skägget i den

nordiska gudaskaran. Röd hade betydelse av gul eller gyllene, t. ex. en

röd ring eller rött guld. Grimm diskuterar även de s. k. sägnerna om
kyrkobyggen.uo Jag återkommer strax till dem.

S:t Olofs attribut år yxrn och Tors är hammaren. Även här har man
velat se en parallell; men det råder en principiell skillnad mellan dessa

båda vapen. Yxan är Olofs baneuapen, medan hammaren däremot är
Tors lyckouapen. Det, vill emellertid synas, som om dessa båda vapen på

ett sätt i själva verket äro ett och samma. I Snorre Studusons skildring
av Olofs sista strid heter det: Biorn sner'i oxinni i bendi ser oc laust meö

hamrinom.sl Vapnets baksida var sålunda hammaren, varmed man till-
fogade sin motståndare krossår, medan framsidan med eggen var yxan,
som gav skarpa hugg. Parallellen synes försvagas arr, att man icke är ense

om konung Olofs dödssätt. Han erhöll flere sår. Nygren känner sålunda
avbildningar av helgonet, där han framställes icke med en yxa ucan med

ett spjut. Däremot kan jag icke rätt förstå Rudolf Pfleiderer, som till
Olofs attribut även räknar en dolk.52 Så vitt jag minnes, har jag aldrig
mött detta attribut hos Olof. Icke heller upptages det av Fredrik B.

Vall ern i lconographia Sancti Olauiss eller av Joseph Braun i
Tracbt und Attribute der Heiligen in d,er deutscben Kunst (1943)54, då,r

Carl R. af Ugglas granskat texten rörande de speciellt nordiska helgonen.
Möjligen kan Pfleiderer ha misstolkat en bild av helgonet, som finnes på

kyrkklockan i Länna, där man skrapat bort bladet på yxan för att få en

4 -.-p. ) L/.* ben nordiska religionen och kristendomen, Studier öaer det nordish-a religionsshiltet
ander aikingatiden, 19i8,p.298; Cf. Johnny Roosval: Konsten i Eurofa på Olol
ilen beliges tiil och problemet om kung Olofs fiorträtt, Det kgl norske uidenskabers sel-
skabs forhandli.ngar, Balld iii, 1931, p, 65-74.

"o a. a., p. ili,u' 
Saga ölafs Konangs ens belga (ed. P, A. Munch--C, R. Unger), l8t3' p. 2181' cf.

även svenska ed. (Hans Hildebrand) Korungabohen eller sagor om Tnglingarne ocb
Norges konungar, del ii, 1869, p.276, och norska ed. (Gustav Storm) Kozgasager, 1900,
p. 512.

u" Die Attribute der Heiligen, 1920, p. 39.
'" : Det kgl norske uitlenskabers selskabs skrifter 1930, nr l.
on p. J67 f.

30



Till frågan otn en by|ostaslikhet ruellan Tor och Sankt Olof

bild av S:t Erik med spiran.55 Kanske är det detta hammarskaft, som

Pfleiderer feltolkat. Bollandisterna vilja icke med bestämdhet fastslå Olofs
dödssätt: Quis ei n anus intulerit; utrurn unuln an plura uulnera babuerit,
quia a diuersis diuersa dicuntur, nos nil teu'ere afirruare uoluncus, nec

oficioso mendacio aliorurn aures dem.ulcere.56 Stundom, ehuru mer sällan,

framställes S:t Olof med en dubbelyxa, vilken synbarligen är att betrakta
som ett senare mod inom bildhuggeriet. Enkelyxan är vida vanligare, och

det är vanligen den, som förekommer ristad på runstavarne.
I det föregående har Nygrens uppfattning, att S:t Olofs kult är en

kyrklig företeelse, understrukits. Snorre Sturluson ber'ittar även, att det
var pä kyrkligt initiativ, som en kyrka byggdes över konungens döda

kropp. Det har framhållits, att detta innebär i princip ett viktigt mot-
argument mot teorier om ett hedniskt boskifte med kristen arytagare.

När Olof genom detta initiativ erhöIl en plats i kyrkan, är det all an-
ledning entaga, att Olof där framstod utan alla folkliga karakteristika.
Kyrkan hade intet att vinna genom att förkläda Tor i konungens gestalt.

Kyrkan hade icke plats för Tor i sin tro, utan han blev helt lämnad åt

den folkliga magien. Genom att, göra detta klart för oss nå vi fram till
tvenne viktiga distinktioner i f.räga om helgongestalten: S:t Olof i hyr-
knn och S:t Olof sam. bond'ebelgon. Med avseende på tidsfoljden synes

det ju uppenbart, att Olof som kyrkligt helgon år'iÅdre, vilket är av vikt

"tt lågga märke till, när vi övergå att diskutera förutsättningarne för
helgonets popularitet.

Men vi skola först stanna något inför de vittnesbörd, som vi äga av
helgonet i den folkliga traditionen. Redan Grimm uppmärksammade de

spridda sägnerna om kyrkbyggen, vilka i huvudsak förmåla om en vad-
hållning mellan ett troll och S:t Olof. Det må kanske inskjutas, att de-

finitionen på ett troll resp. en jätte är mycket flytande. Ofta är det
samma figur. Väl senast har Ma j Fossenius behandlat sägnerna i
sin uppsats Sögnerna ono trollen Finn ocb Skalle som byggmästarei1, och
jag f.öljer nu hennes framställning. Sägnernas utbredning har hon redo-
visat på karta58. Hon sammanställer dem med den s. k. TittelituresaSåtrue,

* Mats Åm" rk: Medeltida kyrkklockor i Suerige, som rarit lörbundna med Olof
ilen belige,Det kgl norske uiilenskabers selskabs forbancllingar, Bd iii, 1931' nr 9, p' 38.

uu Acta Sanctorum Julii, tom, vii, 1749, p. 707. Ang. de isl. f örf. säga de försiktigtvis:
Tria iste uulnera, in corpore ejus consfecta, aiais eum exemerunt: dubitant tatnen, 4n
Kalfas aulnas ei intulerit. Om Olofs baneman cf. A n n a Fl a t g; Tore Hund, Hålqyg'
minne 1947, p. 293-297, 410--414, 1948, p. 44t-447.

u' Folkkultu.r 7943, p. t-144.
68 p. 141.
un p. 113; Soenska sagor (rtg. genom K. Gustav Adolfs Akademien av Jöran Sahl-

gren), del Li, 1944,p.22t fr.; cf. även J. Bolte-G. Polivka: Annerkungen zu ilen Kin'
der- a. Haasnörchen der Briid.er Grimm, bd I, 1913, p.490 fr., Kinder- u. Hausmärcben
gesammelt durch die Briider Grimm (ed. F, von der Leyen), bdI, 1912.
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en uppfattning, för vilken åtskilligt talar. Skillnaden synes vara, att d.et

i den förra sagotypen gäller bygge, i den senare spånad. Upplösningen
är den samma: huvudpersonen lyckas lära känna trollets namn, icke genom
egen ambition utan genom en slump. J ör a n Sahl gr en60, som tidigare
behandlat samma sägentyp, hävdar däremot, att sägnerna synas mycket
ursprungliga. Vid dateringen framhåller han, att, typen uppståc efter
t593.6r Fossenius anser den emellertid äldre. Själv säger hon försiktigt-
vis, att den var kend >åtskilligt tidigare>.62 Så vitt jag nu emellertid kan
finna, har typen uppstått vid en tidpunkt, då en eventuell motivförskjut-
ning icke var aktuell, varför Grimms försök till parallell måste anses ha
mindre fog för sig. Fossenius uppvisar, att dessa byggnadssägner inne-
hålla olika helgonnamn, beroende på de platser, där sägentypen uppträder.
Detta synes mig försvåra Sahlgrens antagand,e om ursprunglighet. S:t
Olof förekommer, där traditionen om honom var levande. Fossenius be-
gränsar utbredningsområdet >till den östligare delen av det mellansvenska
utbredningsområdet>.63

Ett belägg, som gärna framföres för att söka påvisa en hypostaslikhet
mellan Tor och S:t Olof, är vissa uppgifter från S:t Olofs socken i Skåne.
Man plägade där offra åt helgonet både i kyrkan och i en källa strax i
närheten, som skulle ha undergörunde vatten. Ludvig Daae återgiver en

.berättelseoa, att barnsbördskvinnor beströko sig nio gånger med helgon-
skulpturens silveryxa för att f.ä lätt, barnsbörd. Då Tor var en frukt-
barhetsgud och det förekom, att kvinnor buro små amuletrer i form av
en hammare för att &tnjuta hans ynnest, ansågs detta vara ett mycket
gott bevis på en väsenslikhet. Man har underlåtit att meddela, atr denna
undergörande yxa och denna källa spelat en ännu större medicinsk roll.
Sten von Stapelmohr skriver sålunda i Helgon, sju.kd.otn ocb
läh"ekonst65, att >vad han främst kunde hjalpa för, var för svår barns-
börd>. Uppteckningarne i fältet ha emellertid vida mer att berätta. Jag
gör några axplock. Man har t. ex. funnit bot mot böldutslag på huvudet
(LUF: acc. 473: 6f . Cf. även 3764; 4, r93I; 2, M 8f89 2, M 8199: 11),
mot blindhet (LUF: acc. 396t ZS) och mot eksem (>udslätt> ) (LIJF: acc.
J930: 5 f.). Snorre Sturluson66 vitsordar även helgonets underbara för-
rr.äga att. bota sjukdomar; genom brödbrytning med bitarne lagda i kors

* Sägnerna om trollen Finn ocb Shalle ocb ileras kyrhobyggande, Saga ocb seil 1940,
p. 42, 50.* p. 11.* p. 91.* p. lo8.

\- ^.^., 
p. S3 f, Cf. äv. A. Helgesso niFolkminnen och folhtankar 1917, p.149 f.* Su. I\kdrtiilningen 1943, p. 7775. Cf. även min uppsats Till könnedonei om den

beliga Afiollonias kult i Uppland, Odontologiska Föreningens Tidskrift 1946, p. 474, d'å/r
jag,-innan föreliggande undersökning företagits, anslöt mig till teorien om hypostaslikhet.* a. a. (Hildebrands ed.), p. 248.
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botade han en böldsjukdom., I de böner, som finnas bevarade, dar hel-
gonet anropas, finnes intet, som har något med ett skyddspatronat för
lätta barnafödslar att göra, yrterst synbarligen beroende pä, att bönerna
skapats av kyrkan. Det förefaller därför troligt, att Olofs bistånd vid
svåra barnsängar är sekundärt. Daae67, Falk68 och von Stapelmohr6e äro
angelägna att framhålla, att kulten kring helgonets kyrka och källa segt
levat kvar ända in i den nyaste tid. Jag är närmast benägen att reservera
mig mot benämningen kult på sådana folkliga upptåg, som äga rum där
vid midsommartid eller på helgonets dag. 1933 beråttades det t. ex.
(LUF: acc.3799:6), att de unga drogo till denna kalla fOr att ofrra pä
S:t Hans afton blad ur blomsterbuketter för atr vinna den utvaldes karlek
och tillgivenhet. Detta synes ha skäligen ringa samband med helgonet
utan bör förr föras samrnan med yngre, syftningslösa och romantiska se-

der i midsommartid, t. ex. den ännu förekommande seden, att ungflickan
lägger nio örter under huvudkudden för att i drömmen få möta sin till-
kommande.

För att rätt kunna förstå de olika talesätten och överhuvudtaget S:r
Olof som bondehelgon måste vi stanna något inför näringsliuets dr, som
giver den yttre ramen för arbetslivet under året. På det nordiska klimat-
området infaller en mycket viktig övergångsperiod i lantmannens år i
slutet av juli. Vinterns förråd äro då tömda, och man väntar med iver
på sädesskörden för att änyo fylla lador och visthusbodar. Denna över-
gångsperiod griper mycket starkt in i människornas liv och srämmer
dem till en särskild lyhOrdhet mot Gud. Flere voro bönerna än eljest,
som då riktades genom helgonen, ty nu gällde det att få det dagliga brö-
det och undgå hungersnöd. Olofs dag infaller under denna kritiska pe-
riod, och då han därtill var ett omtyckt helgon, erhöll hans kult ny nä-
ring och delvis även, då de folkliga lagren inom samhället togo hand om
kulten, en särskild utgestaltning. Bilden av Olof som bondehelgonet trä-
der härmed fram, och kulten fär en starkt fruktbarhetsrituell prägel.
Denna funktion hos helgonet som fruktbarhetsbefrämjare, varur möj-
ligen ett patronat för det lyckliga människoäktenskaper analogt kan för-
klaras, synes därför icke ursprunglig. Emellertid inställer sig omedelbart
frägan, om Olofs helgondag verkligen infallit den 29 juli eller flyttats
dit. Jag vill fatta mig kort och endast framhålla, att historikerna synas
vara benägna att. anta,ga, att Olof Haraldsson verkligen mötte döden denna
dag. I annat sammanhangTo har jag sökt uppvisa, att. man på vissa håll

n a, a., p, 8i.
T 

". "., 
p. 76, not l.

@ a,4.rp. 177t. Cf. även H. Ploss-M. Bartels: Das 'Veib in der Natur- uril
Völkerkutde I, 1908, p. 888.

oo Sankt Erasnusstudier I, Credo 1944, p. 89 f., II, ibid. 1948, p. 196 not 37. Helgo-

3-l93o7r Credo. 3o:e årg. Nr r. 1949 33
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på kontineten förärade den helige Erasmus gåvor, som visa hän mot
fruktbarhetsrituella motiv. Denna form av offergåvor till helgonet anser
jag vara sekundär, rnen den synes mer förkladig, om man bär i minnet,
att S:t Erasmi dag, den 2 juni, infaller i en kritisk övergångsperiod under
näringslivets år på kontinenten. Erasmus var liksom Olof ett helgon, som

hade sin djupaste förankring i kyrkan, men genom dagens placering i
kalendarierna erhöll han starka drag av fruktbarhetsbefrämjare.

Man torde väl knappast kunna öppna något arbete om S:t Olof, där
>När Erik ger ax, ger Olof kaka> icke anföres. Tolkningen synes efter
vad ovan anförts vara enkel. Ungefär vid Eriks dag den 18 maj ägde

sådden i äldre tid rum. Sigf rid Svensson påpekar i Bondens år
(194r)7r, aft det främst var linet och det sexradiga kornet, som i södra

Sverige såddes så sent. Han påpekar även, att det endast var under gynn-
sam väderlek, som man i Norrland kunde bOrja vid denna tid. Detta
kan möjligen giva en fingervisning om, var ordstävets uppkomst bör
sökas. Vid Olofs dag eller däromkring börjar skörden, och vi träda in i
det andra jordbrukshalvåret. Ofta måste man dröja något, varför man
under den mellanliggande tiden fick leva på indragningsstat. J o h a n
Ernst Rie tz upptager isuensktDialekt-Lexikon (del ii, 1867) ordet
>Ols-mässekroken>?2, som utgör >tiden kring Olofsdagen, slutet af juli
och början af augusti, innan den nya rågen är skördad> eller >brist på

födoämnen>. Han anför även ordspråket >Ingen gör gerna gille i Ols-
mässekroken>. Man sökte på allt sätt att dryga ut sitt kosthåll. Slak-
tandet av en bock är sålunda ett utslag av bitter nödvändighet, varför
man icke med Hammarstedt behöver draga paraLleller med Tors dragare.

Svensson lämnar f. ö. en plausibel förklaring till slakten?3, då han med-
delar en uppgift från Dalarne om bockens brunsttid, som nu börjar.
Köttet blir sedan sämre, och slakten synes därför vara väl rnotiverad.

Adolf Schöck?4, som intager en välvillig hållning till hypostasteorierna,

nets märkesdag har därmed verkat såsom produktiv traditionskärna. Cf. A I b e r t
E s k e r ö dz Årets äring, 1947, p. 124 not 4t , l3l f. och zt, fi. Cf. äv. ib. p. 144.
I södermannalagen framhäves S:t Olofs dag såsom märkesdag i det, att skördefriden då
börjar och löper fram till Michaelsmäss, \7ess6n-Holmbä ck. Suenska Lanclskafis-
lagar iii: Söilermannalagen och HäIsingelagen, 1940, p. 22r. Cf. även T. Andr e,t Den
gamla prästgården, 1940, p. 78.T p.124.

"" p. 485. Själva benämningen torde hava uppkommit på grund av en feltolk-
ning iv kalenderstavens yxa, Eskeröd a. a., p. 4t,94 not 1,94 f.,98 och 341. Cf. äv.
Lais Levand ett Fattigt folk och tiggare, 1934, p. 122, äv. p. ls. I ett finländskt
belägg heter det, >att komma till .. . olsmässkroken [betyder] att rågen tar slut i sädes-
boden> (SI,S l92z9l).

73 <-.a.4., p. ljr.
7a a. z., p. 41l, Cf. K a r l T o t i n: Kornguden i Yånga, Yästergötlands fornminnes-

förenings tidskrift, häfte 3, 1877,p,60 f.Cf. äv. Sixten Bengts.sonz På s,tröutåg
itöstgötabygd, 1948,p.6+fr. Jprgensena.e.,p.2fr., 162 f.,anslutersigtillteori-
eroa om hypostaslikheioch meddelar, p, 3, ett belägg från Taasinge, att bönderna >havde
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anför sorn stöd för dem, att man i Vånga socken i Västergötland i tidig
vär bar Olofs stora träbild över åkrarne för att försäkra sig om god
äring. Processioner med helgonbilder äro i katolska länder ingalunda
ovanliga. De ägde särskilt rum på helgonets dag, men även eljest, vid
de större högtiderna, förekom det, att man lyfte ut bilderna och förde
dem utom kyrkan. De ansågos besitta en undergörande kraft. Nu synes

den av Schiick anförda seden efter vad ovan anförts icke vara mot vana.
För Vångas vidkommande år jag utan att frängä den principiella bak-
grunden till bondehelgonets uppkomst böjd för att antaga, att S:t Olof
just var Vånga kyrkas patron. Är detta fallet, synes det rimligt, att hel-
gonbilden vid flere tillfällen fördes omkring i högtidlig procession. Dessa

processionsdagar voro icke godtyckligt valda i regel, utan de inföllo på
bestämda tider. En tidig vårdag fördes bilden sålunda regelbundet över
fälten, och detta blev ett kalendermärke för lantmannen. Varför bilden
>betecknande nog> kallades för ukornguden> synes då icke vara svårt
att avgöra.

Man skulle kunna vänta, att - om hypostaslikhet verkligen skulle före-
ligga mellan Tor och S:t Olof - utbredningen av dyrkan och kult skulle
sammanfalla. Detta torde emellertid icke vara fallet. På en särskild karta
har jag redovisat för de c:a 4J0 svenska bildframställningar o. d., som
jag f. n. känner av helgonet.tu En försökskartläggning, som här icke av-
tryckes, över de s, k. åskviggarneTo och därmed sammanhängande folktro

for Skik endnu i det I 8de Aarhundrede at bxre et St. Olafbillede over Markerne, naar Kor-
net var saaet, ligesom fordum Gudebilledet fgrtes omkring>. Samma kritik, som ovan fram-
förts mot Schiick, kan riktas mot henne. Hon uppgiver själv, att den >folkelige Olafkultus
kendes ikke fra Danmarks Middelalder>, men misstänker, att den ovan nämnda seden har
drag, >der pege hen til en Tid fpr Hellig Olaf, ja, delvis flr de gamle Guder>. Samma
uppfattning återgives i hennes atbete Fremmercl ind.flydelse under den danske kirkes
tidigeste adaikling, (: D. KSl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, 7. Rakke, hist. og filol.
Afd. I.2, 1908) p. 20t (8t). Enligt J. Magnus-Petersen i Beskriuelse oS afbild.-
ninger af kalkmalerier i danske kirker,189t, p. 33, 8i f.,90, ll4 och 133 finnas emeller-
tid några enstaka kalkmålningar, föreställande S:t Olof. Om det i Sverige förefunnits
rivalitet mellan S:t Olof och S:t Erik, torde man i Danmark ha att räkna med en lik-
nande rivelitet mellan S:t Laurentius och S:t Knut rex (möjligen äv. dux), vilken senare
synes haft starka förespråkare från ledande håll, 

- Att Schöck grundkuggats i sin upp-
fattning av >Lornguden> i Vånga torde visas redan därigenom, att ifrågavarande trä-
skulptur enligt nyare forskning icke alls föreställer S:t Olof utan en apostel. Cf. O I I e
Källström: Medeltida siluerax lrån suenska och linska kyrkor, 1936, p,22.t" I denna sammanställning har i regel hänsyn icke tagiis till folkligi föreställningar
(t. ex. om källor, som bära helgonets namn). Det största materialet har liksom tidigare
benäget erhållits genom Vitterhetsakademiens Bildarkiv och Antikvarisk-topografiska ar-
kiv (ATA). På kartan har mycket grovt med streckad linje även de områden, där
den s. k. Trondhjems-traditionen om S:t Olof som kyrkobyggare förekommer, markerats
efter Maj Fossenius' kartläggningar av de olika _sägentyperna om kyrkobyggare (ULMA:
Atlas öuer suensk folkkultur). Teol. d:r Mats Åmark har välvilligr biståif mig med ett
40-tal utdrag ur excerptanteckningar.

"u Cf. Chr. Blinkenbergr Tordenaåbenet i kultus og folketro, 1909; Nils Ed-
vard Hammarstedts rec. av detta arb. i Fataburen 7909, p. 180 f.; dens.: Suensk lorntro
ocb folksed i ord och bild, hafte l, 1920, p. 14 ff.
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(med belägg f.rän ULMA, L(JF, VFA och EU) bar givit vid handen, att
sådana föreställningar åro spridda över hela landet dock med den star-
kaste förankringen i Västergötland och Värmland. S:t Olofs kult har sin

tyngdpunkt i öst-Sverige och pilgrimsvägarne synas här ha haft en kon-
stituerande betydelse.TT

Olopb Odenius

Förteckning övet bildftamståillningar

Litt.: F. B. Vallernr lconographia Sancti Olaai
sh-abs skrilter 1930, nr 1), 1930.

BLEKINGE

o. d. av S:t Olof i Svedge

(: Det kgl norske aidenshabers sel-

Litt.: Curman-Roosvalz Saeilges kyrkor (V illiam Ande rson) Blekinge,l,
1926-t932.

Eilestail å:a: träskulptur c:a 1i00, Anderson, p. 293,fi9.321.
Hjortsberga å:a: träskulptur c:a 1i00, Anderson' p. 2t3,2t9, fig.277.

BOHUSLÄN

Harestail å:a: sittande bild av trä, V a I I e m, p. 60, fig. 63.

Skee k:a: träskulptur.
Suarteborg: stenstaty fr, 1200-talets förra del (Uddevalla mus.), Vallem, p, 36,

fis,.35.
Saearcby ödek:a: träskulptur, 1200-talets slut, V a I I e m, p. 23, fig. 19.

T or slaa d a å:a.' träskulptur.
öckerö Ä.'a.' helgonet i rustning o. kungl. skrud (Göteborgs mus.).

DALARNE
81 h:a: träskulptur, helgonet stående m, äpple i v. hand, yxan förlorad, slutet av 1400-

talet (Stat. hist. mus.).
Folhörna h:a: paten av silver m. graverad framst. av helgonet, 1i23.
Gagnef k:a: a) bild i altarskåp, inhemskt arb, (?), c:a 1J00.

b) tfoo-talsinvent. nämner >S. Olofs beläte i sacristian>, medelt. träskulptur.
Iima k:a: kyrkans patron,
Malang å:a: a) ekbild, sv. eller nordty. arb. ft. c:a 1400, \lrallem, p. 86, fig, 89.

b) kyrlans patron.
c) processionsfana (?), T rotzig, p.139.

Ore k:a: träskulptur förest. helgonet (?).

" F. Schenst röml Yar gich" OIof Haralilssons tåg genom. Saea aölde?, Dalarnas
hembygdsfarburds tidskrift, S,tg. iv,7924, p, I f,.; Karl T rotzigl. Pilgrimsaägarna
till Sankt Otrofs helgedon, Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift, ärg. v, 192J, p. 138 fr.
Cf. även N. de Beumg arten:,Saint Yladimir et la conuersion de la &ussie, Ofienta-
lia christiana vol. xxvii: l, 1934 samt Georg Schreibet: Deutschland und S[anie4
1936, p. s4. Till frågan om vallfärdsvägarnes betydelse, Cf. Max Rum pf.: Religiöse
Yolhshunde, 1953. p. ll2 ft. och Georg Schreiber 'Vallfabrt und Yolkstum,
1934 passim, även Fr rnzX. Buchn er: Yolk and KaIt, 1936,
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Råttuik å:a: a) sittande.träskulptur, c:a 1400, I/allem, p, 84, fig,.86.
b) i sitt gamla sigill har socknen en yxa.

c) A. Hiilphe ts i Dagbok ölwer en Resa igenon' Dalarne 17t7, 1762, p. 131 be-

rättar, att helgonets >namn och bild förut funnits på en af kopparknapparne, som

suttit på tornets spets>.

d) kyrkans patron, Cf. M. Å m a r k: Dalarnas kyrh-klochor, 7924, p. 239,
e) sittande träskulptur, V a I I e m, p. 29, fig. 26.

Siloberg k:a: blJ.d av helgonet (?), Gerda Boöthiusz Medeltida konst i Dalarnas

kyrkor, Medd. t'rån Dalarnas hembygdsförbund,1916, p. 6.

Stora Sked.eui Å.:a: träskulptur av helgonet (?).
StoruTuna k:a: bild av tegel o. puts, G. Boöthius: Bergsmönnen och den hyrkliga

honsten i Dalarna, Dalarnas hembygdsf . tidskrift, 1923, p. 29, fis, ib.
Yenjan k:a: helgonskåp av furu m. bl. a. helgonet målat på skåpets dörrar.

Viha k:a: altarskåp av ek. S:t Olof, möjl. S:t Erik, på v. o. h. dörren, slutet av 1400-

talet.
ÅI k:a: träskulptur av helgonet (?),

GOTLAND

Litt.: Johnny Roosva lz Medeltiila shulptur i Gotlanils fornsal, 1921.

Alskog k:a: kollekttavla av ek, 1410-60 (Gotl. fornsal), Roosv r.l Meilelticla konst

i Gotlands fornsal, 1928, p. 76.

Anga k:a: sittande ekstaty, 1300-3t (Gotl. fornsal), Vallem, p. J4 f., fig.49,
Roosva,l, p.75 f.

Boge k:a: sittande träskulptur, 1300-3t (Gotl. fornsal), Wallem, p. 49 f, fig.45,
Roosval, p,76.

Bro k:a: träskulptpr av ek, c:a 1300 (Gotl. fornsal), Vallem, p. 20 f, Roosval,
p. 67.

Bunge k:a: a) träskulptur, 1300-talets förra del (Stat, hist. mus.), V allem, p. 52,

fig. a8.
b) kalkmålning.

Biil k:a:.ekbild 1460-1 100 (Gotl. fornsal), Vallem, p.87 f, Roosval, p. 143 f.
Eke k:a: relikskrin, på gavlarne spår av figurframst. av helgonet, 1260-9, (Gotl. forn-

sal), Roosva L Medeltida honst i Gotlanils fornsal, 1928, p. 39 f.
Endre h:a: broderi på linne, 1460-1t00 (Gotl. fornsal), Roo sval, Medeltida konst

i Gotlantls fornsal, 1928, p. 82.
Fide h-:a: a) altarskåp.

b) ekstaty av helgonet 1370-1410 (Gotl. fornsal), Roosval, p. 113.

Fröjel k:a: träskulptur av helgonet (Gotl. fornsal), Roo sval, p.97 f.
Fårö (S:t Äulas k:a): kyrkans patron.
Gantbem å;a: målning på altarskåp, ytterst till v., c:a 13J0 (Stat. hist. mus.),
Gerum h:a: glasmålning, mitten av 1300-talet.
Gotben å.'a: pilgrimsmärke på klocka, Å m a r k': Sankt Olofs fiilgrimsmärken, Forntän-

nen 1942, p. 19 f. fig,. 6.

Grötlingbo k:a: a) träskulptur 1220-60 (Gotl. fornsal), \[allem, p. 4l f, fig.4l,
Roosv al, p. 45 f.
b) pilgrimsrnärke på klocka, Å m a r kz Sankt Olof s pilgrimsmårken, p. 14, IiS. l.

Galilru|e å:a.' ekstaty 7260-9t (Gotl. fornsal), Wallem, p. 48 f, fi9.43, Roos-
val, p, f7 f.
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Hablingbo k:a: t) träskulptur 1220-60 (Gotl. fornsal), \[allem, p. 45, fig,. 40,

Roo s v al, p. 36.

b) pilgrimsmärke på klocka, Åma rk:. Sankt Qlofs pilgtimsmärken, p. 14.

Hall k:a: ekstaty 1300-3t (Gotl. fornsal), 'S7 allem, p. 55 f, fig,. J0, Roosval,
P. 84.

Hangoar Å:4.'ekstaty 1300-3t (Gotl. fornsal)' Vallem, p. 10, fig.46, Roosval,
p. 82 f..

Hejdeby Ä:a.'träskulptur 1320-1410 (Gotl. fornsal), !(allem, p. J9,fit. J2, Roos-
v a-l, p. ll7.

Hejnum k:a: a) ekstrty 1330-3\ (Gotl' fornsal), Roosval, p. 83.

b) kalkmålnin8, B. 5öderb ergz De gotländsko passionsmålnirgarna ocb deras stil-

frönder,1942, p. 47, 6t.
Hellai: Äkergarn k:a, altare.
Hörsne h.:a: a) glasmålning 1300-3t (Gotl. fornsal).

b) träskulptur (Gotl. fornsal), Vallem, p' 20 f, Iig. 14, Roosv tb Meileltida

konst i Gotlanils fornsal, 1928, p. 19.

Kråklingebo Ä:a: altarskåp c:a 1i00.
Lintle k:a: a) altarskåp m. helgonet o. Skalle.

b) träskulptur (Stat. hist. mus.), '$7'allem, p.20.
Lojsta k:a: träskulptur (Stat. hist. mus.), Vallem, p.2l,fig. lf.
Lye k:a: a) målning på altarskåp, 1400-talets sista år-

b) kollekttavla av ek, lStt-7} (Gotl. fornsal).
c) glasmålning.

Otbem k:e: träskulptur, nu förkommen, V a I I e m, p. 11, fig,. 47.

Tofta k:a: ekstaty l26o-9t (Gotl. fornsal), '!f'"1lem, p. a9, fig,.44, Roosval,
p. 67 f..

Trökamla h:a: a) ekstety av helgonet (?) (Gotl. fornsal), l26o-9t, Roosval, p' 68.

b) valvmålning, Söderber g: De gotländska fiassionsmåIningarna, p, 62, fig.23'
ValI k:a: altarskåp m. helgonet (?), 1!0O-talets början (Gotl. fornsal).

Yallstena å:r: ekbild l33t-70 (Gotl. fornsal), \f a I I e m, p. J6 f, Iis. Jl.
Yamlingbo: grindstolpe av sten, Gervalds gård, gotl. arb, fr. c:a 132J.

Vhby:kyrkans parronus, Hans Hildebrand: Vhby och dess minnesmörken, 1893,

p. 69 fr.
Yänge k:a: träskulptur.
Yiite k:a: sittande bild l26o-9t (Stat. hist. mus.), V a I I e m, p. 49 f, {i8,. 42.

okänil k:a: ekbild 1260-91 (Gotl. fornsal), Roosv al, p- 66.

GÄSTRIKLAND
Hamrånge å:a: träskulptur.
Heilesunila Ä.'a.' träskulptur (Stat. hist. mus.), Valle m, p.26 f' fig.23,
Hille k:o helgonet överst i h. flygeldörr till altarskåp (Stat. hist. mus.).

Årsunda å:a: träskulptur.

HALLAND
Eldsberga: träskulptur (privat ägo), V a I I e m, p. 66, fig,. 61,

Göllared Å:a: sittande ttäskulptur, c:a 1100, Vallem, p. 89 f,fig,.92.
GAllirrge k:a: a) kyrkrns patron, Daae, p. tJ, JOrBensen, p. 112.

b) träskulptur.
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Halmstad å:a.' kyrkans patron, Deze, p, tt' J9 rgens en, p. lf2.
Kuibille k:a: ehersklp (Stat. hist. mus.).
Nösslinge å:a.' kyrkans patron.

Stafsinge Ä;a.' kalk, på foten graverade bilder av S:t Olof o. S:t Andreas, li0O-talets
mitt. Skålen fr. 170O-talets början.

Stråualla å:a:sittandeträskulptur, \7allem, p.73 I'fig.76, J/reensen, p. 1i2'
Sållstorp Ära.' träskulptur, 1200-talets slut, W a I I em' p. 62, fig, f 6.

HÄLSINGLAND
Litt.: Carl R, af Ug glas: Utstållning aa kyrklig textilhonst i Suerige ander åtta

årbundraden, 1929; E. S a I v 6 n: UtstöIlning af öldre hyrklig konst, 1913.

Alt'ta k:a: högkor, bärande helgonets namn.

Bjaråker Ä:a: träskulptur av helgonet (?), ltO0-talets början (Enångers kyrkomus.),
Salvdn, p.48.

Bollnös h:a: a) träskulptur ur altarskåp, sydty. arb. (?), llOO-talets början (Enångers

kyrkomus.), Salv6 n, p. 20.
b) träskulptur av Flaken Gulleson, liO0-talets början (Enångers kyrkomus')' Sal-

t 4n, p. 42 f.
Enånger Ä:a: tiäskulptur, li00-talets början, S a I v 6 n, p. 43.
Forsa k:a: träskulptur, lf00-talets början, Salvin, p. 22 f; \f alle m, p. 76 fr,

fig. 80 f.
Harmånger Ä:a: kalk av silver, förgylld, å knappen bladornament o. majuskler: )IHESUS>,

å det sexsidiga skaftet minuskler: (över knappen) >ihesus>, (under knappen) >heip

so> (- hjälp S:t Olof!). Skaft m. knapp fr. senare medelt., S alvdn, p. i6.
Hölsingtana å:4.' träskulptur, 1iO0-talets början (Enångers kyrkomus.), S a I v € n, p. 43.

Ilsbo k:t: helgonskåp eller möjl. flygel av större altarskåp, 1iO0-talets början.

Kårböle Åra: a) träskulptur.
b) Lyrkans patron, L. L. Lundh: Blail ar Färila sockens bistoria, 1911, p' 272.

Njutånger å:a: a) träskulptur, möjl. norskt arb., 1200-talets slut (Enångers kyrkömus.),
Salv€n, p. li; Vallem, p.25 f.,fig.22.
b) altarskåp m. S:t Olof (?), 1f 0O-talets början, S a I v 6 n, p. 33.

c) korkåpa, 1400-talet (EnångerskyrLomirs.), Salvin, p'87; af Ugglas, p.60.

Segersta h:a: a) målning på altarskåp (högra dörrens insida), nordty. arb. c:t l47J
(Stat. hist. mus.).
b) träskulptur.
c) kyrkans patron.

Såog Ä:a: tapet, cf. Salvd n: Bonaden lån Skog, 1923; Branting-Lindblom:
Meleltifu aäunailer och broderier i Saerige, del I, 192s, p. 12 fi.

ohand h:a: St. Olof, trampande en mtn. I h. hand håller han en bila, i v. hand ett cibo-

rium (Enångers kyrkomus.).

HÄRJEDALEN
LillhAillal å:a.' träskulptur, E. M odin:. Härjeilalens ortnamn ocL bygilesägnet' 1902,

p. lO7.

JÄMTLAND
Reusunil å:al sittande träskulptur, attrib. förekomma, \f allem, p. 17, fig, l0 b'

Striion h:a: altarskåp, 1400-talet, trol. inhemskt arb.
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Stugun: skyddshelgon för pilgrimsstuga, L. B y g d i n: Hernösand; stif ts berilaminne,
iv, 1926-28, p. 78.

Åre k:a: sittande träskulptur, 1400-talet, Vallem, p. 28 f, f.ig.2a b.

MEDELPAD
Litt.: af Ugslts ovena.a.

Alnö k:a: a) mässhake, på den främre vertikala bården bl.a. helgonet, sv. arb., c:a 1f00-
talet (Stat. hist. mus.), a f Ug gla,s, p.99.
b) väggmålning.

Borgsjö å:a: träskulptur, signered Haken Gulleson, I iO0-talets början, \fl a I I e m, p. 30 f,
tis,. 28.

Hässjö k:a: träskulptur, Haken Gulleson.
Ljustorp Ä:a.' a) altarskåp, 1400-talets slut.

b) träskulptur l27J-7300, kronan förskriver sig från någon restaurering i börian
av li00-talet, V a I I e m, p. 60 fr., fig. 54.

Njutunda k:a: bild i altarskåp, c:a 1J00,

Selånger k:a: a) träskulptur,
b) kyrkans patron, Bysddn a. a,, iii, 192t, p. 231, not l.

Stöde k:a: a) sittande träskulptur, l27t-1300, \f alle m, p. 62, fis,. f 5.

b) annexkapell invigt åt S:t Olof.
Såttna k:a: altarskåp, Haken Gulleson, li20-talet.
Torp h:a: träskulptur, utförd på 1200-talet, trol. restaurerad i lt00-talets början,

NÄRKE
Litt.: Utställning au öldre hyrklig konst från Strångnäs stift, 1910.

Asker k:a: a) träskulptur av S:t Olof (?).
b) gille, J. L. Sa xon: Nörkes kyrhor i ord ocb bild, 1928, p. 57.

Askersund Ä.:a.' (landsförs.): kalk m. helgonet graverat på foten (Stat, hist. mus.).
Glansbammar å:a: träskulptur 1300-133i, starkt skadad, a.a. p.47.
GäIlersta å:a: liturgiskt kärl, S a x o n, p. 9.
Götlunda å.'a.'kyrkanspatron, Saxon, p.38 f.
Hallsberg å:c: träskulptur, Saxon, p. 1i6.
Hamtnar Ä..'a.'a) träskulpttt 1275-1300 (Stat hist. mus,), Valle m, p.64 f,fig, 59.

b) klocka, Å m a r kz Medeltida kyrkklockor i Suerige, som uarit f örburdna med den

helige Olof, Det kgl norshe aidenskabers selshabs forbandlingar, bd iii, nr 9, l9tl,
p.38.

Harilemo å:a: a) träskulpat 1275-1300 (örebro mus.).
b) kapell.

Hidinge å.'a.' träslulptur.
Kil k:a: a) träskulptur.

b) kyrkans petron, H. Hof berg: Nerikes gamla minnen, 1868, p. 170 f..
Knista k:a: träskulptur l27r-l31} (örebro mus.).
KråkJinge å.'a.'a) helgonet till h. i corpus i altarskåpet m. äpplet i v. hand, l48O-1 t00

(örebro mus.), a. a. p. 62.

b) pilgrimsmärke på klocka, Åmarkz Sankt Olofs filsrimsmårken, p. 17, fig.2.
Kamla k:a: a) träskulptur i altarskåpets v, flygel, 142t (Stat, hist. mus.).

b) clipens till kåpa, daterad 1122, S:t Olof (?), nederl. (flamländskt) arb. (Sträng-
näs'mus.), a,a. p.92.

c) väggmålning med helgonet (?), Suenska folket genom tiilerna, bd 2, 1938, p. 41.
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Mosjö k:a: stående skulptur av S:t Olof (?), attrib. förek. (Stat. hist, mus.).
Sköllersta å:a: a) träskulptur, 1300-132i, bilden står på resterne rv ett skåp o. trampar

på en liten hopkrupen mansfigur (örebro mus.).
b) bild ur altarskåp, sittande, 1275-1300, sv. arb. Skäggets förlängning senare an-

bragt, antagligen under 1300-talets slut eller 1400-talets början (örebro mus.),
Vallem, p.67,fi.g,.64. Sammanlagt tre bilder,Cf. J. \f ahlf isk: Sköllersla
hyrh"a, T ill hem byg d e n 7912.

c) gille, Saxon, p.51.
Tångeråsa å.'a: målning på altarskåp m. S:t Olof (?).
Yiby k:a: träskulptur av S:t Olof (?).
örebro: a) kloster (?), invigt åt helgonet.

b) gille.
ohAnd k:a: träskulptur, l27t-1300, skägget senare anbragt, antagligen under 1300-

talets slut (örebro mus.), a. a. p. 3f .
okAtd k:a: träskulptur av S;t Olof (?), 1300-132i (örebro mus.), a. a, p.40.

SKÅNE

Litt.l Utstillning af öldre hy&lig konst lrån Skåne, l9lo.
Billebergd å:a: kyrkans patron, Igteensen, p. 1i2.
Brunnby å:a: kalkmålning, helgonet stående m. yxa o. äpple, c:a 1J00. Inskription i

minuskler: Senctus Olaus.
Dalby h-:a: sittande ttäskulptur (Lunds hist, mus.), V all em, p. 9l f., fi9,, 95 a-b,

S, An j ou Heligkorskyrkan i Dalby, 1931, p. 17.
Djurröd Ä:a.' valvmålning, M. Rydb eckl Meileltidsmålningar i Hästuecla ocb Djur-

röds kyrkor ocb deras attributeing, Kungl. Hum. Yetenskapssamf . ; Land årsberåttelse
1940-1941, p. 2f 0, 253 f.

Falltofta å:a: sittande träskulptur (Lunds hist. mus.), Vallem, p.91, fi9,94.
Fiirlöu k:a: helgonskåp av ek m. målningar föreställande S:t Olof. Skåpet nytt, mål-

ningarne utförda efter de nästan utplånade bilderna på de ursprungliga flyglarne.
Hallaröd h:a: zltare, Daae, p.53 f, JOrsensen, p, 1i2.
Helsingboryk:a:kyrka, Daae, p. i3, Anderson, p. t, Jlrtensen, p. li2,
Haaröd Å.:a: kalk av silver, helt fOrgylld, fot m. fastnitat >helig Olof>; fot, sLaft o. nod

c:a I 100,

Höglinge å.'a.' reliefskulptur, I i 00-tal et, a. a. p. 4l .

LackÅönga å:o: kalk av silver, c:a 1I00. På foten en inskription m. minuskler runt kaD-
ten samt å språkband >Nicholaus Sartor et katherine uxor eius> (resten svårtytt) samt
>per kunt sen St, Olof> (resten svårtytt), a, a. p, 122.

Laadskrona å.'a.'kyrkans patton, Jprgensen, p, 152,
Lurd k:a: a) kyrka, Daae, p, J!, Jg rgensen, p. 1i2,

b) socken, N. H. S j ö b o r g: Antechningor orn Medeltidens Andeliga lnråttningar
etc., 1819, p. 36.

Löclerap å:a.'a) sigill med stående figur av helgonet, prästgården, 1JO0-talets början, Cf.
även J6rgensen, p, lf2.
b) dopJunt av sten, J, Roo sv ab Die Steinmeister Gotlanils, eine Gescbichte der

f iiberden Tauf steinwerh"ståtte des schutediscben Mittelalters, ihrer Yoraussetzungen
and Begleit-Erscbeitungen, 1918, Taf. XLIV.

Norra Strö Ä:a: helgonskåp av ek, c:t 1475, inh. eller nordty. arb., a. a, p. 37,

Nymö L:a: träskulptur, Anderson, p. t.
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Onslanila å;a.' sittande träskulptur (Lunds hist. mus.), S7'allem, p. 90, f.ig. 93,

J0rSensen, p, ll2.
Op|manna Ä:a.' altarskåp av ek, nordty. arb. från 1400-talets senare del (S:t Olof eller

S:t Erik), a. a. p. 34.

S:t Olof å:c: a) altarskåp m. helgonets bild i v. flygeln.
b) kollektskop/ ev trå, uppstående rundbågigt ryggstöd m. nisch m. helgonets bild i

hög relief. Reliefinskrift: Sancte Ole 1643.

c) storklocka av malm, reliefbild av helgonet på sin tron. Årtalet anses vara 1444.

d) snidad träbild,1400-talet, Vallem, p.88 f,fis.9l; Carl von Linn6:
Skånsha Resa, l7fl, p. lf8 ff.

e) präntad historik över >Sancte Olof Konung af Norge>.
f) kyrka, kapell (även källa), bärande helgonets namn, cf. LUF acc.8J99z l-ll,

JAtSensen, p. l12.

Simrisbanr.r Ara: kyrkans patron (?), C;f. JOrBensen, p.77.
Shanör k:a: a) antemensale, överstycke e. d. från c:a 1iJ0, a. a. p' 3l I.

b) dopfunt m. helgonets bild i relief, Cf. även Jgrsensen, p. 112.

Yisseltolta åra.'medelt. ekskulptur (Lunds hist, mus.), \7allem, p.61 f, fig. i8, O.

Rydbeck-E. Vran geb ÄIilre kyrklig konst i Skåne, 1921, p. 146 fr, p. 148'

fig. 49.

Yåsby k:a: a) kalkmålning, O. Rydbeck: Medeltida kalkmålningar i Skåtes kyrkoi,
1904, p. 54.
b) kyrkans patron, Rydbeck, p. li6.

Yöstra Sallerup k:a: kalkmålning, M. Rydbeck i Fornuännen 1947, p.223,'åv-
fig. 13 a.

östra Tommarp k:a: medelt. ekskulptur (Lunds hist. mus.).
östraYram å:a: S:t Olofsskåp (Lundshist. mus.), Rydbeck-\Vrangel, p. 104 fi,

p. 106, f.ig,. 22.

SMÅLAND

Litt.: Villiam Andersoln d.o.

Adelöa k:a: målning på altarskåp.

Almesåkra Ä:a: träskulptur av S:t Olof (?).
Aneboda å:a: träskulptur, I 300-talet.
Arby k:a: a) träskulptur, a- o., p. 6.

b) ringklocLa m, inskriften >Anno Domini mciii dive Olae et Maria et Christe ora

pro nobis>, d. a.r p.5, Åma tk: Medeltida hyrkklockor etc., p. J9.
Berg k:a: antemensale av trä, 1200-talets mitt (Stat. hist. mus.).
Böda k:a: kapell invigt åt helgonet.

Dödesjö k:a: a) sittande helgonbild i bevarat skåp m. fyre dörrr i behåll, 1200-telets
mitt, Rydbeck: Dödesjö kyrka och dess målningar, 19t2, p.22 f, fig. ll.
b) i socknen lär finnas en källa, kallad S:t Olofs källa, Aaderson, p. 6.

Dreuk:a: sittandeträskulptur,medelt,,'$7'allem, p.72,fig,73; Anderson, p.6.
Edsbult Ä:a.' altarskåp, 1400-talets slut.
Gtanbult Ä:a.'helgonet m. krona o. äpple sittande i skåp, Anders on, p.7,fig.3.
Hagby k:a: på en tavla över högaltaret synas målade fresker ur helgonets levnad. Detta

altarskåp uppgives emellertid redan 1703 ha varit så illa medfaret, att end. en scen

kunde tydas. Den visade konungens begravning, Anderson, p. 8.
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Till frågan orn en bypostaslikbet rnellan Tor ocb Stnkt Olof

Hakarp å:a: skulpterat altarskåp, madonnan omgiven av helgonet, på dörrarnes utsidor
målningar av SS. Olof och Erik, sv. arb, från 1iO0-talets början.

Hallingeberg å:a: träskulptur, c:a 13O0-talet.
Hannäs å:a: träskulptur av S:t Olof (?), c:a 1300.
Hemmesjö å:a: processionsfana av väv m, målade bilder av SS. Olof och Lars (Vexiö

rnus.), cf. Söderbergr De gotlåndskz lassionsrnålningarna etc., p. t3t,
Hestra k:a: träskulptur.
Hjorted å.'a.' träskulptur.
Högsby Ä:a.' stående bild i altarskåp.
Kalmar, prebetde: Konung Gastaf den förstes regislratar, d,el xv, 1893, p. 512 f.
Iidbult Ä:a: sittande ekskulptur, V a I I e m, p, 66, fig. 62.

Ljangbl å.'a: träskulptur, Anderson, p.7.
Notteböck å:a: sittande träskulptur, Vallem, p. 71, fi5.70; Anderson, p. 6,

fig. 2.

Nösbult Ä:a: träskulptur.
Ramkailla Ä:a: sittande träskulptur, Vallem, p.6i f,f.ig,.60.
S:t Sigfrid Ä:c: rundskulptur av ek, medelt. slut.
Sjösås k:a: relief ur altarskåp, föreställande S:t Olofs-mirakel, Cf, A. Lindblom: Ia

fieinture gotbique enSaöde et enNoruöge,1916, p,223 fr; Anderson, p, 12,

Säby k:a: kalkmålning, S. P i r * De nedeltida kalkmålningarna i Säby hyrfu, o+0,
p. 24, p. 25 fig.

Södra Hestra å:a.' altarskåp m. helgonet stående, trol. sv. 
^rb., 

l47t-ltoo.
SödraYi å:2.'medelt. polykromerad, sittande ekskulptur, Vallem, p. 69, fig,.67.
Tolg k:a: träskulptur.
Torsås h:a: a) altarskåp, medelt. slut (Kalmar mus.).

b) Lyrkan hade helgonet till patronus, Anderson, p. 6.

Tönslall å:a: träskulptur, 1300-1400-talet, \7 a l le m, p. 73, f.ig,. 7f .

Yisingsö-Kumleby k:a: målning, \f. Ni sserz Visingsö, 1932, p. 49.
Vissefjårda Å:a: skyddshelgon för kyrkan, Anderson, p. 6.

Yåxtorp å:a: helgonet i altarskåp, medeltida.
Västra Ed k:a: a) Sztt Katharinaskåp m, S:t Olof målad på dörrens h. utsida (Stat. hist.

mus.).
b) sittande träskulptur (Stat. hist. mus.), \7'a l l e m, p. 72 f, fig. 74.

Yåxiö domh-:a: målning, Anderson, p.4.
Äseila k:a: a) altarskåp, helgonet stående m. krona till v. i corpus; i v. hand håller han

ett ciborium o. i den h. en yxa.
b) kapell, uppkallat efter helgonet, Anderson, p.4.
c) målning, Anderson, p.4.

okAnd k:a: sittande skulptur (Kalmar mus.), Wallem, p.71, fig,.72.
okänd k:a: altarskåp, helgonet stående i mitten i corpus (Kalmar mus.).

STOCKHOLM

Storhyrkdn: a) altarskåp m. helgonet (Stat. hist, mus,). Genom inskrift synes det
urspr. vara tillverkat för Storkyrkan 7468. Helgonet står längsr till v. i corpus m,
yxa o. ciborium, Lindblom: NoiltgsA. skalptur och måleri i Suerige från ilen
senarc medeltiden,7916, p. l-16.
b) gille, Åmark': Helig lekamens gille ocb någre minnen därifrån, lJfstla Nya

Tidning 30/tl 1946.
okönd k:a: målning på dörr till helgonskåp, c:t 1425 (Stat. hist. mus.).

43



Olopb Odenius

SöDERMANLAND
Litt.t Utställning af äldre kyrHig konst från Ströngnäs stift, lgll; Ä,mrrk: Merlel-

tida hyrkklockor i Södermanland 1: Billrag till Söl.ermanlands öldre hulturhistoria
xx),1921,

Bogsta k:a: å klockan äro stora, klumpiga ristningar, som bl, a. föreställa helgonets yxa
och en åskvigg, Åmark, p. 19 f; cf, d ens.z Medeltida kyrhklochor etc., p.37.

Börbo h:a: träskulptur, sv. arb. c:a 1300 (Strängnäs'mus.), Vallem, p.23 f., fig.20.
Eskilstuna stadsk:a: figurer ur altarskåp (S:t Olof eller Srt Erik), trol. sv. arb., l47t-

li00 (Strängnäs' mus,).
FIen k:a: valvmålning.
Floila k:a: målningar ur helgonlegenden, Cf. ovan anf. Ahnlu nd: Smht Olofs segla-

Iion-

Fogdö k:a: väggbonad, c:al47J (Strängnäs'mus. och Stat. hist. mus.), Branting-
Lindblom:. Medeltida töuntder ocb brod.erier i Suerige, delI, 1928, p.7t fr.

Gröilinge h":a: av de fyra pilgrimsmärkena å den 1919 omgjutna storklockan synes ett
vara helgonets, sannolikt från Nidaros, där den krönte, skäggige konungen sitter
framåtvänd på sin stol m. yxan i h. o. äpplet i v. hand; klockan göts på 1400-talet,
Å m a r k, p. 27; d e n s.: Medeltida hyrkklockor etc,, p. 37.

Gåsinge Ä.'a: träskulptur,
Hammarby å:a: altarskåp, helgonet stående på figur m. djurkropp o. människohuvud,

sv. arb. c:a lJ00 (Stat. hist. mus.).
Haddinge Ä:a: altarskåp, helgonet stående på figur m. djurkropp, o. människohuvud.
HöIö k:a: sittande träskulptur, c':a 1250, Utställning etc., p.31; Vallem, p. f9 f,

fig. i3.
Julita: tr'åsku,lptur i klostret enl. pergamentsbrev i Riksarkivet ev fu 1J02.
Lilla Malma å:z: pilgrimsmärke på klocka, Åma r k, p. 37.

Linna h:a: träskulptur.
Rantuna h:a: t) altarskåp, trol. nordty. (liibeckskt) arb. c:a 1!00 (Strängnäs'mus.).

b) storklockan enl. inskrift helgad åt S:t Olof, Åmark, p.41 f; dens.z Meilel-
tida hyrkklochor etc., p. 38 f.

Sorunda k:a: a) altarskåp av polykromerat trä, 1400-talet, trol. nederl. arb.

b) korkåpa, trol. sv. arb., 1400-talets sl:ut, Utställning etc., p. 91.
Stora Malm Ä:a: storklockan bär inskriften: >Anno domini mdi anno post bissextum

sanctus Olav rex ora pro nobis deum - Iohannes praesens (eller 'pro tempore') cura-
tus>, ÅmarL, p, 46; dens.: Meileltida kyrhklockor etc,, p. 38.

Strängnås, kloster: D a a e, p. i0.
Sättersta å:a: träskulptur.
SöilertåIje: sigill, H, Fleetwood: Saenska stadsua|en meil helgonbilcl eller helgon-

enblem, Credo 1942, p. 36 f.
Torpa k:a: a) sittande träskulptur.

b) målning på h. dörr till madonnaskåp, föreställande S:t Olof (?), c:a 1421, ty.
(liibeckskt ?) arb.

Torsbölla: a) sigill, Fleetwood, p.37.
b) gille, Schiick, p.411, Cf. äv. Hans Hildebrand: Medeltidsgillena i

Suefige, Hhtoriskt Bibliotek del iii, 1877, p. 96, Pl. iv, fig. 1.

Tambo h-:a: a) mässhake m. S:t Olof (?), 1400-talets slut (Strängnäs'museum), Ul-
stållning etc., p. 93.
b) altarskåp, helgonet nederst till v, i corpus, c:e 147J, Utställning etc., p. f3.

44



Till frågan orn en hypostaslikhet mellan Tor ocb Sanh"t Olof

Vagnhörad Ära: sittande träskulptur, sv. arb. l27t-1500 (Strängnäs' mus.), V a I I e m,
p. 24 f, fis,. 2t.

Yansö k:a: helgonet i skåp m. dörrar, träskulptur från c:a 14J0, UtstöIlning. etc., p. 47.

Västra Yingåker k:a: r) gille, A. O. Rh yzelius: Monasteriologia Suiogothica, 1740,
p.225.
b) träskulptur, N. A. Lundgren: Beskrifilng öfuer Vestra Yingåkers socken,

1873, p. 735 fi.
Ytter-Jörna k:a: figur ur altarskåp, cza 1425.
Ytter-Selö Ä:a: a) träskulptur, sv. arb.,14O0-talets senare del (Strängnäs'mus.), \7al-

I e m, p. 29, fig,. 27.
b) senmedelt. kalk av silver, helgonet m. yxa o. äpple.

c) kalkmålning.
Åker k:a: dörrar till altarskåp, sv. (?) arb. l47r-1t00 (Stringnäs'mus,).
ösmo k:a: valvmålningar ur helgonlegenden.

österåker å:a: altarskåp, helgonet till v. i corpus, c:å 1490.

öaer-Enbörna å:a: helgonskåp, sittande skulptur, på dörrarne målningar ur helgonets liv,
1400-talets senare del (Stat. hist. mus.), Fog e lkl ou-Lin d hol m-V'e ss6n:
Legender från Steriges meileltid, 1917, p. 169 fr, pl. 20.

över-Selö å:c: SS. Olof o. Erik, sittande i skåp, sv. arb. c:a l4i0 (Strängnäs' mus.).

UPPLAND

Litt.: C. R. af Ugglas: Utstöllning au hyrhlig textilkonst i Suetige under åtta fu-
hundraden, 19291'H. Cornell:Utstöllningauåldrekyrhligkonst, l9l8i cf. dens.:
tJtstöllningen aa älilre hyrklig konst i tJfrpsala 1918, Rig 1918, p. St fi; Åmar'k:
Upplands medeltiila hyrhklockor, Ufrflands Fornminnesf örenings Tidshrift, bd ix, hif.te
ii, 1923, p. I l8-146.

Alnunge Ä:a.' valvmålning m. motiv ur helgonlegenden, cf. ovan anf. Ahnlund:
Sankt Olofs seglation.

Alsike k:a: träfigur, nordty. arb. c:a 1100 (Stat. hist. mus.).
Björhlinge å:a: S:t Olof (?) stående i alterskåp, sv. arb. 1400-talets slut.
Bölinge Ä:a.' altarskåp helgonet m, krona, stående på en hopkrupen figur.
Danmark Ä:a: inskrift på nu förkommen kyrkklocka, Åmark, p. 140; dens.z Medel-

tida kykklockor etc., p. 39.
Ekeby k:a: kalkmålning, 1J00-talet.
Enköping, kyha: Konung Gustal ilen förstes registratur, del ix, 188i, p. 8; cf. även

del xix, 1901, p. 334.

Estuna k:a: invigd 129t till SS. Lars, Olof o. Erik, F. V. Radlof.f.; Beshrit'ning öfuer
Roslagen,7970, p, 276.

Frösunila k:a: r) altarskåpets flygeldörrar äro ut- och invändigt målade, på utsidan till
h, helgonet, 1400-talet.
b) kyrkan har ant. ägt ännu en bild av helgonet, som nu är uppbränd.

Frötuna k:a: a) helgonet m. äpple i v. hand, stående på en liten figur, R rdlof f.,

p. 196.
b) sille, S c h ii c k, p. 4r l.

Fundbo Ä:a: altarskåpets flyglar. På insidan skulpt. figurer, helgonet i h. flygel, liibeckskt
arb. 1JOO-talets början, Cornell, p. 41.

Fårentuna Ä:a.' valvmålning av S:t Olof (?).
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Gamla Uppsala k:a: a) altarskåpet. Stående upptill till v. i v. flygel, baltiskt arb., 1400-
talets sista del, Cornell, p.36.
b) stående figur av ek, C o r n e I l, p. 66.

Grösö k:a: altarskåp, stående figur, iklädd rustning.
Haga k:a: a) mässhake, 1600-talet.

b) träskulptur.
Hagby k:a: mässhake.

Hantnarby Ä:a: altarskåp ev ek. Helgonet från 1400-talets senare del, sv. (l) arb.,
under corpus huvudscenen, som föreställer S:tae Mariae kröning, stå i rad från v. S:t
Olof m,fl.helgon, Cornell, p.34.

Harbo h:a: kalkmålning.
Husby-Sjutolft k:a: velvmilningar ur helgonlegenden, Cf. Ahnlund.
HåIlnös Ä:ar träskulptur, föreställandc S:t Olof.
Jamkil k:a: a) stående ekfigur, 1400-talets senare del, C o r n e ll, p. 72.

b) altarbräm,1400-telet, Cornell, p. f0I.
Kniusta å;c: träskulptur (Stat. hist. mus.).
Knutby å:a: altarskåp, under inflytande av nordty, konst från 1400-talets tidigare skede,

helgonet stående till h. om huvudgruppen, Cornell, p. 31.

Kårsta k:a: träskulptur.
Lena k:a: sittande bild i corpus i altarskåp.
Litslena k:a: t) altarskåp, nedtill till h. helgonet, 1400-talets slut, nordty. typ, C o r-

nell, p.39.
b) kalkmålnins.

Länna h:a: a) stående figur i helgonskåp, på dörrarne målningar ur helgonlegenden (Stat.
hist. mus.).
b) storklockan bär bl. a. helgonets bild, som förlorat yxhammaren, klockan gjuten

1527, 
^mark, 

p. 137.

Morhnrla Å.'a: storklockan bär en grovt ristad bild av helgonet i kåpan, Åmart:
Medeltida kyrkklockor i Söilermanland, p. 79; dens.: Medeltida hyrkklockor etc.,
p. 36.

Museet för *ord. fomsaker; altarbräm i flere färger, ant. flandriskt, möjl. ty. broderi,
1400-talets slut, Cornell, p. 106,

Möja k:a: medelt. altarskåp m. S:t Olof (?) stående m, krona o. äpple i v. flygeldörren.
Nora k:a: kalkmålning.
Norrsunda Ä:a: valvmålning, 1400-talets mitt.
Odensala åra: a) altarskåp, helgonet längst ned till h. i h. flygeln, i handen ett ciborium,

trampar på Skalle, trol. sv. arb. (Stat. hist. mus,).
b) väggmålning, Suenska lolket genon tiderna, bd 2, 1938, p. 376.

Orkesta Ä:a: stående träskulptur.
Roslagsbro Ä:a: stående i corpus i altarskåp.

Rö k:a: a) sittande ekskulptur, möjl, ett verk av Etienne de Bonneuil eller av någon
lärjunge till honom, 1300-14t0, Cornell, p.62i Vallem, p. 84, fi1.87.
b) kyrkans patron, Radlof f, p. 227, Rans. om Antiq, 1667-84, KB

handskr. F. L. 9:1.
Sigtana Ä.'a: a) träskulptur.

b) kyrka.
c) gille, T totz i g, p. 139.

Skuttunge å:a: träskulptur.
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Till frågan orn en bypostaslihbet mellan Tor ocb Sankt Olof

Solna k:a: kalkmålningar, möjl. föreställande ett av korstågen, yxan på det ena seglet kan
syfta på S:t Olof.

Sfarrsätrt k:a: xk till ciborium, 1300-talet, Cornell, p. 186.

S:t Olof, sochcn: Konung Gustaf den förstes reghtratur, del xxix, 1916, p. 301; del xxv,
1910, p, f60.

Stauby k:a: valvmålning.
Söclerby-Karl A:a: kalkmålning.
Tegelsmoru å:a: a) korkåpa, 1400-talet, C o r n e I l, p. 81.

b) kalkmålning enl. teckning, i ATA.
c) träskulptur.
d) kyrkans patron.

Tensta k:a: a) altarskåp, 1400-talets senare del, helgonet i rustning o. krona upptill till
h. i corpus, stående på Skalle m. yxa i h, o, äpple i v. hand, Cornell, p. 13.

b) mässhake, underst på den vertikala bården helgonet m. yxa o. äpple inom baldakin,
broderierna sv. arb., af Ugglas, p.93.

c) valvmålning,. 1437.
Tierp k:a: valvmålning.
Torstuna å.'a.' kapell, A. B I a dh: Kafellkällen ocb S:t Olofs åker i Torstuna, Julbölsn.

t. förs. i ärkestiftet, 1948, p. 32 fr.
Tåby k:a: a) träskulptur.

b) kalkmålning i vapenhuset, R. Stenberg i Fornuännen 7948, p. 133.

Ununge å:a: klockan bär två bilder, den ena av helgonet m, yxx o. spira. Gjuten li21
av Nicolaus o. Johannes Boosson, möjl. Bus Jacobs söner, Åmark, p. 136; dens.:
Medeltida kyrkklockor etc., p. 38.

Ufpsala d.omk:a: a) staty.
b) altare.
c) domkyrkans patron.

Vaksala Ä:a: altarskåp, helgonet upptill i v. flygeldörren, antwerpenarbete, 1i00-talets
början, Cornell, p.42.

VaIö k:a: sittande ekskulptur, 1200-talets mitt, Cornell, p, 62; Valle m, p.27 f,
f.ig.241' Lindblom: La feinture gotbique etc.,p.6.

Yidbo k:a: kalkmålning, c:a 1J00.
Våddö h.:a: valvmålning, S c h ii c k, p. 418.
Yörmilö å:a: helgonskåp av furu m, helgonets skulptur i lövträ, även avmålad på dörrens

yttersida. På h. dörrs insida Slaget vid Sticklastad och Olofs död mvcxiiii, C o r-
nell, p. 7f.

VöstraRycl Ä:a: helgonet stående på Skalle i h. flygeldörr till altarskåp (Stat. hist. mus.).
Ytter-Gran Ä:a: helgonskåp m. helgonet stående mitt i corpus.
Äkerby Ä.'a: mässhake, 1600-talet, medelt. broderier av helgonet, Cornell, p. 86.
össebygarn Ä:a: altarskåp, i h. flygeldörr helgonet stående på Skalle (Stat. hist. mus.).
österlöusta Ä:a; inskrift på kyrkklocka, nu förkommen, Åmark, p. 141.
östuna k:a: träskulptur.
öaergran Ä:a: helgonskåp, helgonet stående på Skalle m. krona, yxa o. äpple (Stat. hist.

mus.).

VÄRMLAND
Dalby k:a: kyrkan enl. sägnen byggd på föranstaltande av S:t Olof, Falk, p. 86.
Fryh-sände Å:a: altarskåp av trä, helgonet m. yxa o. ciborium i händerna, stående på

Skalle, 1400-talet.
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Norra Ny å;z: sittande träskulptur, 1200-talät, Vallem, p. 22 f, f.ig,. 17 f..

Södra Råcla k:a: väggmilning på trä enl. Mandelgrens teckning i ATA.
Visnun å:a: träskulptur i skåp m. äpple o. yxa samt stående på hopkrupen figur.
Älgå h:a: a) träskulptur.

b) kyrkans patron, F a I k, p. 86.

VÄSTERBOTTEN

Neilerluleå k:a: i altr*iggen i fönsternisch i figurframställning av helgonet.

Nysötra k:a: blld ur altarskåp, rikt förgylld (Skellefteå mus.).
Piteå k:a (landsf.): liturgiskt kärl, J. Nordlande rz Norrlåndskasamlingar, häft. 6,

7905, p.307.
Skellefteå å;a: träskulptur i rustning, 1J00-talets början (Härnösands mus.).
Skellefteå å:a (landsförsaml.): skulptur i altarskåp.

öuer-Torneå å:a: skulptur i björk, c:a 1i00.

VÄSTERGöTLAND

Hangelösa k:a: r) dopfunt av sandsten. Inskrift: ER, GAST. IO.HANNE. SCS.

OLAVUS. E. Fis cherz Västergötlanils kyrkl. konst und.er medeltiden, 1920, p.69,
fis,. 46.
b) stenskulptur, huvudet saknas, c:a 1100, \[al1em, p. 35 f., f.ig.32.

Hemsjö Ä:a: stående träskulptur, 12O0-talets senare del.
Kalling-Skiiode k:a: snidrd bild i altarskåp, 1400-talets slut (Göteborgs mus.).
Lekberg å:a.' pilgrimsmärke på klocka, Å m a r k': Sanht Olofs filgrhnsmörken, p. 19 f,

fig. l.
Nittorp å:a: pilgrimsmärke på klocka, Å m a r k: Sankt OIof s filgrimsmörken, p. 18,

f.is. 4; dens.; Medeltida hyrkklochor etc., p, 38.
NorraYångaå:a;träskulptur, Totinz KorngudeniVånga,p.60f.. (?).-Cf.not74

och där anf. arb.

Ornunga Ä:a: träskulptur, 1400-talet (Göteborgs mus.),
Skara, kloster: Konung Gustaf den förstes registratur, del xiii, 1891, p. 93; F. öd-

berg: Om d.ominikanerhlostret S:t OIof i Skara,Yiistergötlands fornminneslörenings
tidskrift, häfte t och 6, 1913,p.44 ft, O. Källströmz Medeltida hyrksilaer fråt
Suerige ocb Finland, föilorat genotn Gustau Vasas konfiskationer, 1939, p. 241.

S:t Peter, gamla Lödöse, k:a: Konung Gustaf den förstes registratar, del r,1871, p. 149.
Yarnum k:a: sittande träskulptur, 1200-talets senare del, If alle m, p, 67, fig,. 6f ,
öra k:a: sittande träskulptur, 1200-talets senare del (Borås' mus.), 1$/alle rn, p. 62,

fig. s7.

VÄSTMANLAND

Arboga å;a: a) kalkmålning, föreställande St. Olof (?) enl. akvarell it 1909 i ATA.
b) kyrka, Olof Graus beskrifning ölaer Västmanlanil (ntg. av Västmanlands Alle-

handas redaktion),1904, p. 69.

Arboga k:a (landsf.): altarskåp, högst upp till h. i corpus S:t Olof (?).
Berg k:a: träskulptur i dörr till förkommet altare.
Björksta h:a: a) ekskulptur, sv.-franskt arb. på 1300-talets början.

b) reliker, Olof Graus beskrifning etc., p. 489.
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Till frågan orn en bypostaslikbet mellan Tor och Sanht Olof

Dingtuna k:a: e) kalkmålning, helgonet utan skägg men m. yxa.
b) storklockan, på vilken före omgjutningen stod: Hjelp Maria oc S:t Olavus A:o

D:i mcd nonagesimo, Åmarkz Medeltida kyrkklockor etc., p.39,
c) helgonet kyrkans skyddspatron.

Fellingsbro, kapell invigt åt helgonet.
Haruker k:a: { bild av ek, l2ti0-talets slut.

b) träskulptur, sv. arb. från c:a 1J00.
Kumla k:a: kalkmålningar
Köping stailsk:a: a) i altarskåpet helgonet, på dörrarne målningar ur helgonlegenden,

I i OO-talets början.
b) den 3:dje klockan bar tidigare denna inskrift: Hjelp Sc:te Oloaf Kong, Anno dni

m.d.x.x.i.x, Åmar kz Yästmanlands medeltida hyrhklockor,
c) kyrka, Olof Graus beskrifning etc,, p. 91, 96 f..

Medåker k:a: rlta.rskip av ek, helgonet till v. i corpus' nedre rad, 1400-talets mitt.
Skerike Ä:a: S:t Olof (?) stående i altarskåp, i v. hand ett äpple.

Såtterbo Å:a.' träshulptur.
Torfa k:a: målning på dörr till altarskåp.
Tortuna Ä:a: S:t Olof (?) m. krona, stående bild (Stat. hist. mus.).
Yåsterås: a) gille, Konung Gustaf ilen f örstes registratur, del xxii, 1904, p. 92.

b) kapell invigt åt helgonet.
Våsterås ,rru.seurn: sittande träskulptur, 1300-talets förra del, \7 a I I e m, p. 71, fig, 69.

ÅNGERMANLAND

Amäs k:a: träskulptur, 11O0-talets början.
Dal k:a: träskulptur, c:a 1J00 (Härnösands mus.).
Fiölkjö Ä:a: träskulptur av S:t Olof (?), li00-talets början.

Junsele k:a: *katskäp, helgonet längst upp till h. i corpus, li20-1i30.
Multå k:a: altarskåp, helgonet högst upp till v. i corpus, c:a 1100 (Härnösands mus.),
Sjöleuad Ä:a: kyrkans patron, Bygd6n a. a., iii, 192t, p.275.
Torsåker Å.:a.' kyrkans patron, B y g d 6 n a. 

^., 
iv, 1926-28, p. 140.

öLAND

Algutsrum å:a: a) altarskåp, stående bild i corpus till h. med spira o. äpple, medelt.
b) medelt. träskulptur (Kalmar mus.).

Böda k:a: kapell, invigt åt helgonet.
KöIla k:a: a) altarskåp, till v. i corpus S:t Olof m. yxa, trampande Skalle.

b) inskrift på kyrkklocka.
Köfring Ä:a: sittande ekskulptur, medelt., V a I I e m, p. 74, fig,. 77.
Persnäs Ä:a.' medelt. stående träskulptur av Srt Olof (?).

öSTERGöTLAND

Asheby å:a: kyrkans patronus, Cnattingius, p. 80.

Bankekincl k:a: e) förgylld bild av helgonet.
b) kyrkans petron, Nord 6n, p. 2 (socknen hette tidigare Svinstad).

Bjölbo k:a: i corpus' nedre del förekommer helgonet, på h. flygeldorr målningar av helgo-
net m, yxa.

Björkeberga h-:a: brld, av helgonet, N o r d ö n, p. 6.

4-+gzo?, Credo. 3o:e årg. Nr r. 1949 49



Olopb Od.enius

Börrum Ä:a: mässhakes å ryggstycket broderier m. bl. a. helgonet, 1400-talets slut, sv'
arb. (Linköpings mus.), Lindblom:. Yögledning i aldelningen för kyrklig konst,

l9lf, p. 38, nr J0.

Dalhem å:a: bild på foten av liturgiskt kärl, Cnattingius, p. 84.

Drotbem å:c: träskulptur.
Eh-ebyborna k:a: nu förkommet altarskåp m. bl. a. bild av helgonet, Norddn, p. 6'

Goilegård å:a.' träskulptur, V a I I e m, p. 23, fig. 18.

Gryt h:a: >Af S:t Olofs bild, som här wid Kyrkon förwaras, tycks kunna slutas at

Kyrkan warit S:t Olof helgad>, N o r d 6 n, p. i.
Hallingeberg Ä:a: bild i altarskåp, Cnattingius, p, 82.

Hjortetl Ä:a: bild i altarskåp, Cnattingius, p.82.
Horn k:a: a) lär ha haft en inskrift: rege Olavo, Nord6n, p. 6.

b) bild i altarskåp, Cnattingius, p. 82.

Kaga k:a: a) altarskåp m. helgonet, 1400-talet.
b) kalkmålningar enl. blyertstecknins i ATA, Cf. Cn a t tin gius, p. 77 (fig.).

Kristberga å:a: a) sittande skulptur, c:a 1400, \[alle m, p.76, fig.79'
b) skyddspatron, Cnattin gius, p. 79.

Kullerstail k:a r) sittende skulptur (Stat. hist. mus.), 'I7'a11em, p.7t f, IiE. 78.
b) skyddspatron, Cnat tingius, p. 80.

Kuarsebo å:a: mässhake, sv. arb. från 140O-talets slut eller lJ00-talets början (Strängnäs'
mus.), B ren tin g-Lin d bl o rnz Medeltida uäunader etc., del I, 1928, p. 108.

Linköping, a) prebende: Konung Gustaf ilen lörstes registratur, del xv, 1893, p, 188.

b) altare, Cnattingius, p.80.
c) gille, Cnattingius, p.84.

Mogata Ä:a: a) inskrift på bjälke under orgelläktaren: An Dmi mcdxciii testudinata est

praesens Ecclesia et depicta in honorem Dei et S. Olavi sub curato Dr Beroni Benedicti.

Ora pro eo! Norddn, p' i'
b) kyrkans patron, Cnattingius, p. 80.

Norrköping k:a: z) kyrkan uppkallad efter helgonet.

b) sigill i stadens vepen, Fleetwood, p. 3t.
Risinge k:a: a) ttisktlptur i madonnaskåp, 1400-talets slut.

b) Olofsmirakler bland kalkmålningarna.
c) målning på altarskåp, Cnattingius, p.82,87.

Rumskulla å:a: bild i altarskåp, Cnattingius, p. 82.

Rystad k:a: nedtill till v. i corpus helgonet m. äpple i v. hrnd i altarskåpet,

Rönö k:a: altarskåp, helgonet i corpus m. äpple i v. hand, sv. eller nordty. arb. från
1400-talets senare hälft.

Skallaik å:a: a) helgonskåp av trä, nordty. arb. från 1400-talet.
b) målning på madonnaskåpets dörr, N o r d 6 n, p. f .

Skönninge, klostet.
Shönberga Ä:a: a) träskulptur, kopia utförd under 1400-talet (Linköpings mus.), '!7 al-

lem, p. 29, fig.2t; Lindblo m: Yågledning etc., p. 16, nr 7.

b) skyddspatron, Cnattin gius, p. 79,

Söderköping å.'a: träskulptur ur altarskåp, sv. eller nordty, arb.

Söderköping k:a (landsf.): altarskåp, längst till h. helgonet, sv. arb., 1400-talets slut.
Tidesrum å:a: a) träskulptur.

b) kyrkans patron, Norddn, p. 6; Pira, p. 6i.
Tjallno k:a: a) mälning på utsidan av en av altarskåpets dörrar.

b) träskulptur, Colli jn-Lindbl olr.: Birgitta-utstöllningen 1918, 1918, p.68 f.
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Titl frågan otn en bypostaslikbet ruellan Tor ocb Sankt Olof

Torba h:a: a) sittande träskulptur, 1300-talet, Valle m, p' 71, fig,.71,
b) skyddspatron, Cnattin gius, p. 29.

Tåby k:e: a) bild ur altarskåp.

b) kyrkan invigd åt S:t Olof, Nord ön, p. 5-

Törnsfall å:a: a) skulptur.
b) skyddspatron, Cnattin gius, p. 80'

Vinnnerstad Ä:a: träskulpiur.
Yist k:a: träskulptur ur altarskåp, senmedelt. arb.

Yånga k:a: a) sittande träskulptur (Stat. hist. mus.), \flallem, p. 69, fig. 68'

b) kyrkans patron, Cnattingius, p. 80-

Yårilsberg h:a: e) träskulptur ur altarskåp, l47t-1500 (Stat. hist. mus.).

b) målning på altarskåp, Cnattingius' p. 82-

Yästra Eil å:z: a) skulptur'
b) skyddspatron, Cn attin gius, p. 79.

c) målning på altarskåp, Cnattingius, p.82.
Yöstra Harg k:a: a) bild av helgonet.

b) kyrkans patron' Nordin, p. 6; Pit4 p.64.
Yöstra Hasby Ä:a: a) klockan bär inskriften: Sanctus Ola rex, Å m a r k: östergötlands

medeltida kyrkklochor, Medd. lrån östergötl. fornn.- o. museiförening 1935-36,

P. t6.
b) målning på altarskåp, Cnattingius' p' 83.

c) kyrkans patron, Cnattingius, p. 80.

Våstra Stenby h.:a: a) bild av helgonet.

b) kyrkans patron.
östra Ny k:a: a) sitta;nde träskulptur.

b) kyrkans patron, Cnattingius, p. 80.

östra Stenby å:a: a) sittande träskulptur, 1400-talets förra del, r$f a I I e m, p. 81, fig. 83.

b) kyrkans patronus, Cnattingius, p. 80.

östra Tollstad k:a: e) träskulptur i altarskåp, nederst till v., inhemsk tillverkning c:a

1t00, Lindbl om: Vögledning etc., p. 23, nr 15.

b) målning på altarskåp, Cnattingius, p. 82.

Adiuncta

På kartan ha tecken ej inlagts f& Kumla (belägg c) i Närke, Lund' (belägg b) och

Yöstra Sallerup i Skåne, Slå1 i Småland, Iitslena (belägg b), Odensala (belägg b), Tors-

tana ochTöby (belägg b) i Uppland s^mt TiAlImo (belägg b) i östergötland.

OIoPh Odenius
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Sl valvmålning ch kyrkans Patronus.

([D räskulptur mh klcLa.

e träskulptur ch litugiskt kärl'

Ea kyrklig rcxtil och valvmålning.

A dopfmt och stenskulptur.

a11l valvmålning, kyrkms patronus och klcka.

A altarskåpsmålning ch klocka.

0 inskrift på bjälke.

h
U träskulptu, valvmålning och kyrklig textil.

v
S träskulptur, sigill ch kyrkrns patronm.

6l kloster.

O glasmålning och träskulptur.

O träskulptur ch helgonreliker.

-D näskulptur, valvmålning, klocka och helgonkyrka.

0 sille'

I prebande, alure ah gille.

0 inskrift.

0 gillc och sigill.

@ gille och triiskulptur.

o

s

o

ID'\ \JN
A

oo
o

r-

o
e(

o

.oo
o

o o6b

o

e.

€i:*., s 
c,

o
Vg



:ä e\
Li 0 inskrift på bj:ilke.

A träskulptw, valvmålning och kyrklig textil.
u
S träskulptur, sigill och kyrkms patronus.

<=l kloster.

O glasmålning och träskulptur.

O träskulptur ch helgonreliker.

(I träskulptur, valvmålning, klocka och helgonkyrka.

0 sille'

I prebende, altre ch gille.

0 indsift. r

C gille ch sigilJ.

@ gille och träskulptur.

,F sakm.

rf:D kyrka mh sigill.

O kyrkans patronus, uiiskulptu och kyrklig textil.

O gillc, träskulptur ech kyrka.

'E 
kyrkm patronus, träskulptu ah altarmålning.

A kyrkm panonu, träskulptur, valvmålning ch kyrllig

A textil.

C kyrkm petronus och gille.

V klcka, altankåpsmålning och kyrkms paronus.

| 
.*rrf."ff*r, altmkåpr och valvmålning.

0 Prebende'

De
o

oo
oib
o

oo

o
o

o

o
E

o "4*g
c'o



KÄTOLSKA

Vatikanen och väddspolitiken

För >denna världens barn> av alla kon-
fessioner, som inte förmår tränga in i den

katolska kyrkans innersta väsen, skriver
Neue Ziiricber Nachricbten (24/12 l94S),
förblir även hennes överhuvuds ställning
mellan tid och evighet alltid en gäta. De
kommer alltid att misstyda Vatikanens
yttre hållning, emedan de antager att
denna bestämmes av jordiska bevekelse-
grunder (såsom maktposition, kyrkogods

-. tn.), att den är utsatt för växlingar
och plötsliga omkastningar och rättar sig
efter politiska prognoser. I en söndersliten
och upprörd värld begriper man än mindre
än annars - fastän det då är särskilt på-
tagligt 

-, 
att påven mitt i alla strider för-

blir än mer än annars alle troendes ternen-
samme fader, att han än mer appellerar till
allas samveten och ropar efter den gudom-
liga viljans herradöme >ock på jorden>,
varom vi ber i Fader vår; att han än mer
kräver en rättvis och försonande fred, när
själviskhet och lidelse för ordet; att han
än högre förkunnar hela den kristna san-

ningen, när någonstans fientligt våld eller
arglist söker att inkräkta på Kyrkans fri-
het och semvete$ rättighet.

Men man måste medge art Vatikanen
inte gör det lätt för fackpolitikerna, tid-
ningsmännen och pressagenturerna, Den in-
tar visserligen en skarpt avböjande hållning
mot vissa regeringar, som förgriper sig på

dessa högre rättigheter, men den avböjer
också överenskommelser med deras världs-
politiska motståndare och bevarar en sträng
neutralitet. Å andra sidan kämpar i de

enskilda länderna katolska grupper och par-
tier för sin tros och sin Kyrkas rättigheter,
t. ex. beträffande ungdomens uppfostran.
Dessa förebrår man en >politisk katoli-
cism> och man tror heller inte på allvaret
i Vatikanens avståndstagande från makt-
politiska och ekonomiska intresscn. Ut-

t2

PERSPEKTIV

sänder den kanske inte utmärkt skolade
diplomater? Förfogar den inte över den
bästa >hemliga tjänsten> i världen, vars
samlingspunkter utgörs av kyrkofurstarna
och ordensprovinsialerna och vars rapport-
ställen finns hos själasörjarna i städer och
byar? Vatikanen vill vara tillförlitligr un-
derrättad om allt som försiggår i världen,
också om de världsliga tingen. Inte för
intet sänder man skickliga diplomatiska
representanter dll Vatikanen, ty man
värdesätter deras ställning där framför allt
som lyssnarstationer. Men Vatikanens stats-
sekretariat är ytterst rystlåtet. Den som
kommer i beröring med det har känslan:
här sker allt utan hast, uran nervös upp-
hetsning,

Blott sällan dementerar Vatikanen någon
av de tallösa felaLtiga rapporter, som de
kringsmygande journalisterna förser sina
blad med, beträffande varje händelse och
varje audiens, som de inte riktigt kan
rimma ihop. Bristande förståelse, enfaldigt
prat, plump uppdiktning, fräck sensations-

lystnad, beställda försöksballonger och ill-
villig brunnsförgiftning 

- 
för den ka-

tolska pressen gäller det att se upp for allt
sådant. I synnerhet bemödar sig sådana
skapare av den offentliga opinionen att
draga i tvivel Vatikanens oberoende och att
antingen begagna sig av Kyrkans moraliska
anseende för den egna saken eller att för-
klena den inför det egna folket.

Redan under det första världskriget
måste påven Benediktus XV flera gånger
uppleva detta. Båda krigsparterna åbero-
pade honom och sökte att locka honom på

detta sätt ur hans neutrala hållning, tills
han skarpt undanbad sig sådant 

- 
och då

var båda parter besvikna. Men detta var
blott ett oskyldigt förspel till propagan-
disternas kamp om Vatikanen sedan 1919.
Denna kamp började redan före krigets ut-
brott. Den livliga diplomatiska verksam-
heten i huvudstäderna från de påvliga nun-



Katolsh.a perspektiu

tiernas sida kunde inte undgå spejarens

ögon. Det var klart att Vatikanen bemö-

dade sig om freden. Hur enträgna de

framställningar var som den gjorde, vet vi
i dag; men även hur tillbakahållande den

visade sig mot de etentliga politiska strids-
frågorna. Men tidningsskribenterna visste
genast mer: Pius XII sades ha inbjudit de

fem inblandade makterna, Tyskland, Ita-
lien, Storbritannien, Frankrike och Polen,
till en konferens i Vatikanen; sedan skulle
påven ha lagt fram för Tyskland och Po-
len en noggrann plan till lösning av kon-
flikten; en fredsencyklika annonserades; det

franska sändebudet i Rom skulle ha haft
>avgörande> förhandlingar i Vatikanen un-
der påvens ordförandeskap med en repre-
sentant för Mussolini; eller från tysk sida

förmäldes, att en hög kyrklig dignitär
snart skulle inträffa i Berlin för att av-
sluta ett förbitttat konkordat med det
tredje riket, medan Vatikanen i gengäld

skulle >avskriva> Polen osv. Under kriget
blev det än tokigare. Påven skulle ha väl-
signat en viss nations vapen. Vatikanen
skulle ha tillrått Frankrike en skyndsam
fred med Hitler. Pius XII skulle ha ut-
talat sin tillfredsställelse över den katolska

kyrkans livsmöjligheter i Tyskland och i
de av tyskarna besatta områdena. 

- 
Allt

detta var hämtat ur luften!
När Roosevelt den 23/12 1939 föreslog

Pius XII att få skicka ett extra sändebud,
Myron Taylor, till Vatikanen, meddelade
rubrikerna i den vänsterorienterade pres-

sen: Presidenten erbjuder Vatikanen för-
bund, påven antager. Var och en kan i
dag läsa i den diplomatiska korresponden-

sen mellan Vita huset och Vatikanen 1939

-194t 
och övertyga sig om att det i

siälva verket rörde sig blott om >Ansträng-
ningar för freden och lindrande av nöden>>,

såsom Roosevelt skrev i sin inbjudan. Den
beräknande statsmannen uppskattade rik-
tigt den betydelse som moraliska värden
har för krigspolitiken. Men till Pius XII:s
maningar lyssnade han inte. Medan denne

åter och åter varmt anbefallde honom en

fred utan hämnd, lät han förbereda Mor-

genthauplanen. Hösten 1941 försökte
Roosevelt att förmå påven till att lugna
de högre kyrkliga instansernas i Amerika
betänkligheter mot ett alltför intimt sam-

arbete med Sovjetryssland. Och slutligen
var det ju Roosevelt som, principiellt i
Teheran och fördragsenligt i Jalta, utläm-
nade östeuropa intill Elbe med sina många

katoliker i strategiskt avseende 
- 

och där-
med självklart även i politiskt 

- 
till rys-

sarnå.

Även bilden av förbindelserna mellan
USA och den Heliga stolen under efter-
krigstiden har blivit snedvriden av propa-
ganda och skumma tendenser i pressen.

Vatikantidningen Osseru'atore Rotnano te-
kommenderade sommaren 1947 arnerika-
nerna att inte låta alla förbindelsetrådar
med Ryssland avklippas. När kort därefter
Myron Taylor avreste till Rom, skrev tid-
ningarna, att Vatikanen önskade medla

mellan Vashington och Moskva och att
neurrala diplomater var i färd med att
medla mellan Moskva och Vatikanen. Pius
XII bekräftade i sin svarsskrivelse till Tru-
man ånyo, att han avböjde kommunismen,
men på samma gång också att han önskade

att freden skulle bevaras. Strax läste man
åter i tidningarna om ett gemensamt kors-
tåg mot bolsjevismen! Denna läsart anam-

mades tacksamt av de italienska kommu-
nisterna och deras kominformbröder i öst-
länderna.

Vi måste hålla oss till Pius XII:s egna

ord: >Vår ställning mellan de båda mot-
satta lägren är helt fti ffin varje förut-
fattad tanke, fri frin varje föredragande

av ett folk framför ett annat, av det ena

blocket framför det andra, Vår tanke är
också fri från var;'e världslig överläggning.
För eller emot Kristus, därom rör det sig.>>

En pakt med Vatikanen? Varje nation
skulle omedelbart fä den, ifall den helt
ville förbinda sig med Kristus. Sådana

>>pakterbjudanden>> har man ännu inte

hört av.

Vatikanens bekymmer om världspoliti-
ken går nog djupare än de flesta statsmän-

nens. Där har vi, i förgrunden, kultur-
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kampen i de östra >folkdemokratierna>
från Polen till Rumänien, Kommunisterna
för den inte frontalt, utan med försåtliga
medel: skollagstiftningen, angrepp på det
>reaktionära> högre prästerskapet, mot vil-
ket de för i fält det lägre, osv. Läset till-
spetsas dramatiskt, emedan faktiskt allt
motstånd mot kommunismen samlar sig

kring Kyrkan, som på samma gång ensam

ännu har fasta förbindelser med västern.

Och pressen talar om nya konkordat!
Där 'it vidare Palestina med de heliga

platserna; där är oljan viktigare än kristen-
domen (vilket gör Varikanens förhållande
till USA just inte fastare). Där är de ho-
tade missionerna i de nya nationalistiska
staterna i Asien, i Kina osv.

Och dEr är slutligen det svårt hotade
västra Europe självt, vars atmosfär om-
giver Vatikanen. Räknar den med de

kristna partierna? överallt synes krisartade
företeelser hos dessa. Räknar Vatikanen
med Marshallhjälpen? Utan moralisk åter-
uppbyggnad förblir den materiella hjälpen
ett styckverk. Påven riktar sin blick åc

ett ennat håll, såsom hans föregångare Pius
XI uttryckte det före sin död: >Med ögo-
nen riktade uppåt skådar vår tro den nya
himmelen och den nya jorden, om vilka
den helige Petrus talar. Medan de löften
som givits av denna jordens falska profeter
försjunka i blod och tårar, framstrålar i
himmelsk skönhet det stora apoLalyptiska
löfte som världens Frälsare givit: Se jag
gör allting nytt.>

Domen över kardinal Mindszenty

Domen i processen mot kardinal Mind-
szenty, llngerns primas, och mot hans med-
anklagade, skriver Dle Furche (Yien l2/2
1949), har fallit så som det var att vänta
av hela detta domstolsförfarande. Till och
med det att dödsdomen uteblev har sin
grund i det långt siktande försöket att
vilseleda offentligheten i hela världen be-
träffande det som verkligen händer i
Ungern och angående syftet med denna
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process, Kardinalen och hans kamrater i
olyckan kommer nog, ifall allt går efter
deras vilja, som nu har makten i lJngern,
aldrig mer att se frihetens ljus. Aldrig
kommer de att fä möjligheten att lämna
upplysning över den dunkla bakgrunden
till denna process, aldrig skall de få lov att
i frihet tala om, hur deras föregivna be-

kännelser kommit till och hur de har kun-
nat snärjas in som viljeliisa redskap i denna

fantastiska vävnad av skumma tendenser.
Till och med de få, som hittills efter lik-
nande processer undgick fängelset, und-
kom blott som andligen brutna människor,
I dag behöver man inte mera de kropps-
liga tortyrerna; den moderna vetenskapen
vet hur man kan spränga den mänsL.liga

andens djupast liggande reglar och hur
människans vilja kan berövas sin frihet.

Till vad syftar denna process? Åklaga-
ren försökte att, med det kända partipoli-
tiska programmet som måttstock, fram-
ställa kardinalen som ledaren av en monar-
kistisk sammansvärjning, som sades efter-
sträva en väpnad intervention: mot sådana

förrädare hade man varit tvungen att för-
svara det ungerska folkets lyckligt vunna
frihet, Och detta huvud för en hemlig
sammansvärjning träder dagligen inför
o{fentligheten med sina herdabrev och sina

tal, han gisslar de maktägandes försyndel-
ser mot demokratin, mot den mänskliga
värdigheten, den personliga friheten; han
påvisar tomheten i deras ekonomiska och
politiska paroller, förebrår dem att de inte
hållit sina löften om >ett skönere, lyckli-
gare demokratiskt liv>; i det herdabrev,

vari han protesterar mot försöket att bringa
de biskopliga rundskrivelserna genom den
nya tryckfrihetslagen >under statsomni-
potensens piska>, kungör han öppet att han
kommer att kämpa mot detta statliga över-
våld for Kyrkans frihet och obeioende,
Vilket absurt företag att framställa denne
kämpe, på vilken hela landets blickar rik-
tas, som en i lönndom stämplande förrä-
dare, som den smygande hantlangaren i
utländsk spiontjänst! Men att gört tv
landets högste kyrkofurste en politisk figur,
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en folks- och landsfiende, en förrädare mot
folkdemokratin, en vilkens göranden och
låtanden inte har något att skaffa med reli-
gion, så att inskridandet mot honom inte
kan sägas vara en religionsförföljelse, denna

orimlighet hade processens ledare tagit till
sin uppgift. Det var därför som förhöret
mot Kyrkans modige försvarare aldrig läm-
nade det politiska området, och det var också

skälet, varför de anklagades >bekännelser>
återspeglade samma politiska koncept, som

dirigenterna i processen behövde för sina

syften, men som även uppenbarade deras

av fruktan och hat vanställda föreställ-
ning om stämplingar till förmån för en

habsburg-restauration, om amerikanska pla-
ner att vinna världsherraväldet, och det
fattades heller inte det komiska spöket av

en stet, som skulle sträcka sig mellan flo-
derna Theiss och Main. Att detta med

folkdemokratiskt skyddsmärke försedda

komplex plötsligen kom fram i en kardi-
nal Mindszentys bekännelse var en av de

mest upplysande episoderna i denna process.

Bemödandet att bemantla det sista syftet
med detta slag är förgäves. Angreppet
mot Katolska kyrkan är i gång i alla folk-
demokratiska stater utan undantag. Olika
i tempot och i uppbådet av krafterna, men

överallt lett av samma vilja. Kyrkan visar
sig som det väldiga, granitfasta bålverket
mot den bolsjevistiska viljan att härska.

Om denna andens borg kan nedbrytas,
skall ingen vapenmakt kunna hålla de de-
moniska makter tillbaka, som ur bolsjevis-
men väller fram mot hela världen. Det

sen för sitt folk. Massan av det ungerska
folket, inte blott katolikerna, såg upp till
honom som till en profet, Mindszenty
var den mest populäre mannen i Ungern,
och det behövdes först ett sorgfälligt ar-
bete, i åratal utföft av fötfa,rna händer,

f.ör a;tt genom en omfattande terroristisk
fälttågsplan mot kardinalens popularitet
tr'ifra de första förberedelserna för en våld-
sam aktion mot landets primas. Länge
syntes det vara för mycket vågat att an-
vända våld. Men nu, då man hunnit så

långt, ville de maktägande inte nöja sig
med en fällande dom. Nej, man ville ej

ha någon martyr; han skulle inte ännu i
fängelset framstå som en fruktad folks-
h.iälte. Nu gällde det av avkläda honom

hans exemplariska kristna ledareskap, att
inför folket förinta denna förebild av
kristen tapperhet, som stod där rakryggad
trots yttersta nöd och anfäktelse, nej, inte
blott förinta den utan trampa den ned i
gatsmutsen. Fördenskull gjorde man av
denne modige försvarare av rättvisan, fri-
heten och den sanna demokratin en för-
krossad, ångerfull politisk syndare, som

bekände sig skyldig till alla de lumpna
brott som man förestavade honom. Vart-
enda blad i den ärekrans som lJngerns tro-
ende kristna räckt honom, skulle i denna
process bli nedsmutsat. Så ville regin ha
det, och regin har gjort sitt för att kröna
denne mans martyrium med den djupaste
smälek och f& att låta honom på så vis
följa sin gudomlige Herre och Mästare efter
på vägen till Golgata.

är begripligt att angreppets hela tyngd rik- Har det lyckats att vilseleda världen?
tas mot denna hämmande mur. Och det Nej, korten i detta falska spel har lagts

var denne kardinal Mindszenty som genom fram för öppet, alltför uppenbara var de

sitt modiga framträdande inför hela värl- knep, varmed det ungerska folket och
den gav ett hänförande exempel på kristen offentligheten i hela världen skulle vilse-
starkhet. F{an hade, när pilkorsherrarna ledas, Ärekransen har inte kunnat rivas

regerade, med en skara präster ur sitt stift ned från kardinalens huvud. Denna pro-
hamnat i fängelset, han visste vad forfol- cess betyder blott ännu ett avslöjande av
jelse och dödsfara betyder; inte som en denne fruktansvärde angripare, som i kar-
lättsinnig spelare och teatermakare, utan dinal Mindszentys och hans olyckskamra-
medveten om att han än en gång måste ters gestalt mötte hela den kristna kultur-
sätta in sitt liv, bar han som en förföljd världen, ja, ännu mycket mer: hela mänsk-
och baktalad korsets lysande fackla i spet- lighetens värdighet och sedliga ordning.
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Den l4/2 1949 kallade påven Pius
X I I kardinalskollegiet i Rom till ett hem-
ligt konsistorium med anledning av händel-
serna i Budapest och redogjorde därvid för
sin inställning till domen över kardinal
Mindszenty. Han fastslog, att denna dom

inte blott betydde en kränkning av hela

Kyrkan utan även var en uppmaning till
alla som kämpar för den mänskliga värdig-
heten och friheten. Kardinal Mindszenty
har utan hänsyn till den vördnad som till-
kommer hans höga kyrkliga ställning kas-
tats i fängelse, Av denna anledning har
den Helige fadern redan offentligt och hög-
tidligt protesterat i en skrivelse till det
ungerska episkopatet, men då kardinalen
nu ytterligare varit föremål för den största
smälek, då han som en förbrytare dömts

till straffarbete, ville den Helige fadern nu
förnya sin högtidliga protest inför kardi-
nalskollegiet. >Det är först och främst
religionens heliga rättigheter, för vilka
denne trons försvarare under en så lång tid
har kämpat oföfifuat och med all sin myn-
dighet, som beveker mig härtill, men på

samma gång också den enhälliga uppfatt-
ningen av saken hos illa fÅe folk och na-
tioner,> Processen mot kyrkofursten för-
des inte inför offentligheten - 

represen-

tanter av andra nationer hade fått avslag

på sin ansökan att få övervara domstolens

förhandlingar 
- 

och alla rätt tänkande
människor är av den uppfattningen, att
det i Budapest rörde sig om en process som

inte tålde offentlighetens ljus.
Hans Helighet hänvisade därefter till

>>förhandlingarnas alltför hastiga och där-
för misstänkra förlopp>, till >>de listiga
anklagelserna> och till kardinalens fysiska
tillstånd, som inte kunde begripas utan att
förutsätta hemliga påverkningar. Mind-
szenty, som var en kraftnatur, en man i
sin bästa ålder, har på en gång blivit så

svag och psykiskt vacklande att hans upp-
förande under processen syntes rikta en

anklagelse inte mot honom själv utan långt
mer mot hans åklagare.

>Hela domstolsförhandlingen tar uppen-
barligen sikte på att förvirra den katolska
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kyrkan i Ungern i enlighet med Skriftens
ord: Jag vill slå herden och hjordens får
komma att skingras.>

Den Helige fadern vände sig därefter
mot de påståenden som gjorts under pro-
cessen och som gick ut på att den Heliga
stolen av politiskt maktbegär och makt-
strävande skulle ha givit order och befall-
ningar, som syftade att störta den ungerska
republiken och dess ledare. >Envar ver, arr
Katolska kyrkan icke låter sig ledas av jor-
diska bevekelsegrunder, utan accepterar
varje regeringsform för så vitt den icke
strider mot de gudomliga och mänskliga
rättigheterna. Men om den står i mot-
sättning till dem, förpliktas biskoparna och
de troende av sitt samvete att motsätta sig
de orättfärdiga lagarna.>

Den Helige fadern hyllade därefter de
ungerska katolikerna för sin starka tro och
sade sig nära en orubblig tillit till de unger-
ska biskoparnas hållning, som framför allt
bemödar sig att i sann endräkt och outtrött-
lig energi försvara Kyrkan och främja
katolikernas enhet. Med tillfredsställelse
nämnde han de otaliga skrivelser och tele-
gram, som strömmade till Rom från hela
världen för att protestera mot den orätt,
som har tillfogats Kyrkan. När Kyrkan
hemsökes av sådana stormar, som mänsk-
lig makt inte är i stånd till att besvärja,
må hon full av förtröstan ta sin tillflykt
till den gudomlige Frälsaren, som allena
förmår att stilla de upprörda vågorna.

Hans Helighet uppmanade till bOn fOr
alla som lider förföljelse eller tortyr, men
även för dem som har satt sig som mål
att trampa Kyrkans frihet och den mänsk-
liga frihetens rättigheter under fötterna,
>på det att de måtte komma till insikt om
att ingen mänsklig samfundsordning kan
ha bestånd utan religion. Ty blott religio-
nen förmår att pä tåtta sättet fördela med-
borgarnas rättigheter och plikter, att ge

stadga åt statens grundvalat, att, rcglete
människornas seder enligt lyckobringande
normer och att vägleda dem till en sann

ordning.>
>Måtte alla>, så slutade den Helige fa-
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dern, >som det åligger *t lede de offent-
liga angelägenheterna, inse detta. Må Kyr-
kan överallt få tillbaka den frihet som till-
korirmer henne, och må hon icke mera

hindras i sin uppgift att upplysa män-
niskornas sinnen med sin hälsosamma lära,
att rätt undervisa och uppfostra ungdo-
men, att helga familjen och att Senom-
tränga hela det mänskliga livet. Staten

skall av denna verksamhet aldrig lida nå-
gon nackdel, utan den skall fastmer ha stor
nytta därav.> Först när de ömsesidiga so-

ciala förhållandena är ordnade i rättfärdig-
het, när kiv och strid upphör och män-
niskornas hjärtan har bragts till ro i bro-
derlig kärlek, först då skall bättre tider
komma för alla folk och nationer. (Enligt
referat i Katolsh Ugeblacl,Köpenh*nn 27 /2
1949.)

Den 16/2 1949 uppvaktade den vid den

Heliga stolen ackrediterade diplomatiska
kåren Hans Helighet för att uttrycka sitt
deltagande vid den orättlårdigr domen i
Budapest.

>Helige fader>>, heter det i den adress

som förelästes av kårens nuvarande doyen,

Colombias minister, >>mina kolleger' som

här äro närvarande, föreni sig med mig
för att uttrycka för Eders Helighet de

djupa känslor, varmed vi vördnadsfullt
deltaga i den smärtsamma och fa,derligt
känsla, som framkallas hos Eder av den

förolämpning som tillfogats den religiösa

friheten, den personliga såväl som den poli-
tiska, vars offer kardinal Mindszenty nyss

blivit.
Prövningen, som drabbar Eders Helighet

och det Heliga kollegiet i en dess mest

framstående medlemmars person, kännes

desto hårdare som den angät ella dem som,

vilken konfession de än tillhöra, se sitt
ideal i den offentliga rättvisans opartiskhet
och mildhet, en av de väsentliga grund-
valarna för respekten för Guds och män-
niskornas rättigheter.

I det vi djupt buga oss inför alla dem

som lida därför att de försvara sin religiösa

tro och de privilegier som den medför, be
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vi Eders Helighet att mottaga vår vörd-
nadsfulla och varmt tillgivna hyllning.>

På detta svarade den Helige fadern:
>Vi uppskatta till dess rätta värde, varen

säkra därom, den symptomatiska betydel-
sen och den så att säga symboliska karak-
tären av denna extraordinära sammen-
komst, nu då den dom som fällts över en

så förtjänt kyrkofurste, kardinal Mind-
szenty, uppfyller Vårt hjärta med dju-
paste smärta. Vårt första ord kan då inte
varr ennar än det rörda uttrycket för Vår
innerliga tacksamhet mot de illustra med-
lemmarna av den diplomatiska kåren som

är ackrediterad hos Oss och vars vältalige
och auktoriserade tolk Eders Excellens är.

De diplomatiska beskickningarnas långa

historia vid den Heliga stolen är rik på

händelser och minnen, men den uppvisar
knappast, synes det Oss, många exempel på

en spontan och högtidlig handling med en

liknande betydelse och djup innebörd som

denna.
Mitt under den konflikt som pågår mel-

lan försvararna av en totalitär regim och
förkämparna för en stats- och samhälls-

uppfattning, som i överensstämmelse med

Guds vilja baseras på människans värdighet
och frihet, återspeglar denna historiska au-

diens troget tanken och strävandena hos

den vida sundare delen av mänskligheten.

Den uppenbarar. reaktionen hos det

kristna, ja, helt enkelt det mänskliga sam'

vetet mot allt förtryck och allt godtycke,
mot varje rättskränkning och allt hot mot
de rättigheter och de heliga principer, vars

integritet är den nödvändiga förutsätt-
ningen för respekten för och bevarandet av

oförytterliga vitala värden.

Men Eder närvaro, i denna stund och

på denna plats, som representanter för de

folk som älska rättvisan och freden, avser

icke att vara lika med en fällande dom

mot de nationer, vars länder äro skåde-

platsen för så allvarliga övergrepp mot den

mänskliga personens elementära rättighe-
ter. Tvärtom, Eder hogtidliga, gemen-

samma åtgärd vill vara en manifestation
av vördnad och tillika av solidaritet gent-
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emot dem, 'som lida därför att de försvara
sin religiösa tro och de privilegier som den
för med sig', Och Vi, i det Vi med hela
glöden av Vår längtan kalla på den stund
då alla nationer räcka varandra handen i
vänskap, för att enhälligt samarbeta vid
återställandet av en mänsklighet, som för
närvarande är splittrad av hat och oenig-
het, Vi nedkalla ifrån den Allsmäktige, den

högste Flerren över människornas öden, de
rikaste och mest utmärkta nådegåvor över
Eder och Edra folk, som Ni på så värdigt
sätt representera.>

Söndagen den 20/2 1949 tilade den He-
Iige fadern till en enorm folkmängd, som
samlats på S:t Petersplatsen i Rom:

>Romare. Älskade söner och döttrar.
Ännu en gång, i en svår och smärtfylld

stund, har den eviga stadens trogna folk
kommit till sin biskop och fader. Ännu en
gång synes denna härliga kollonad med sina

väldiga armar knappast kunna fatta de
massor som, likt vågor rörda av en oemot-
ståndlig kraft, ha strömmat samman intill
vatikanbasilikans tröskel, f& att deltaga i
den försoningsmässa, som där lästes i me-
delpunkten av hela den katolska världen,
och för att bringa till uttryck de känslor
varav hjärtana överströmma.

Den dom som under missbilligande av
hela den civiliserade .närlden fälldes vid
Donaus stränder över en framstående kar-
dinal av den heliga romerska kyrkan, har
vid Tiberns stränder utlöst etr skri av en
indignation, som är staden Rom värdig.

Men i själva verket är detta icke ett iso-
lerat fall, att en regim, som är fientligt
inställd mot religionen, den här gången
har slagit ned en kyrkofurste, ärad av de
flesta ur sitt folk: det är en länk i denna
långa kedjan av förföljelser, som några dik-
tatoriska stater sätta i gång mot den kristna
läran och det kristna livet. Ett gemensamt
kännetecken för förföljelserna ur alla ti-
der är, att de icke nöja sig med att fysiskt
slå ned sina oIfer, utan att de också söka
rtt göta dem föraktliga och förhatade för
deras fädernesland och der mänskliga säll-
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skapet. Vem påminner sig icke de första
romerska martyrer, om vilka Tacitus talar
(Annal. 7l:44), vilka dödades under Nero
och framställdes som mordbrännare, äv-
skyvärda förbrytare, fiender till människo-
släktet? De moderna f.öfiöIjane visa sig
som läraktiga elever av denna ärelösa skola.
De kopiera så att säga sina mästare och
modeller, ifall de icke till och med över-
träffa dem i grymhet, skickliga som de äro
i sin konst att begagne sig av vetenska-
pens och teknikens nyaste framsteg för att
behärska och förslava sitt folk till en grad,

som skulle ha varit ofattbzt under gångna

tider.
Romare. Kristi kyrka följer den väg som

visats henne av den gudomlige Frälsaren.
FIon vet med sig att vera evig, att hon
icke kan gå under, att också de våldsam-
maste stormarna icke komma att överväl-
diga henne.. Hon tigger icke om förmåner,
de jordiska makternas hotelser och ogunst
skrämma henne icke. Hon blandar sig icke
in i rent politiska och ekonomiske frigor,
och hon bryr sig heller icke om att dispu-
tera över nytta eller skada av den ena eller
andra regeringsformen. Alltid villig, så

mycket som på henne beror, att hålla frid
med alla (Rom. 12: 79) get hon åt kej-
saren vad kejsaren rättmätigt tillhör, men
hon kan icke prisge eller utlämna det som

Gud tillkommer.
Men nu är det välbekant art der är

detta som den totalitära och antireligiösa
staten kräver och förväntar av henne rcm
pris för sin tolerans eller sitt nog så pro-
blematiska erkännande. Den skulle alltså
gärna se en kyrka som tiger, när hon borde
tala; en kyrka som förslappar Guds bud
genom att lämpa dem efter de mänskliga
önskningarnas smak, när hon borde med
hög röst förkunna och försvara dem; en
kyrka som lösgör sig från det fasta funda-
ment, på vilket Kristus har byggt henne,
för att makligt vila på dagsmeningarnas
rörliga sand eller för att överlämna sig år
den förbiflytande strömmen; en kyrka som
icke gör motstånd mor samvetenas förtryck
och icke skyddar folke* legitima rättig-
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heter och berättigade frihet; en kyrka som

med ohederlig servilitet låter sig instängas

mellan templets fyra väggar och glömmer

det gudomliga uppdrag hon fått av Kristus:
Gån ut till vägskälen (Mztt. 22:9), lären
alla folk (Matt. 28: I9).

Älskade söner och döttrar, andliga arv-
tagare efter en oräknelig härskara av be-

kännare och martyrer! Är detta den Kyrka
rcm ni vörda och älska? Skulle ni i en

sådan kyrka känna igen dragen av eder

moder? Kan ni föreställa eder en efter-
trädare av den förste Petrus, som böjer sig

för sådana fordringar? Påven är bitare av

gudomlige löften, om han än är svag som

människa så kan han dock icke besegras och
krossas; han förkunnar såsom den kyrkliga
enhetens princip sanningen och rättvisan,
och hans röst brännmärker vill{arelserna,
avgudakulterna, alla former av övertro,
han fördömer missgärningarnr och lär älska

kärleken och dygden.

Kan han då tiga, när man hos en nation
med våld eller med list river loss från
kristenhetens medelpunkt, från Rom, de

kyrkor som äro förenade med den; när alla
grekisk-katolsl.a biskopar kastas i fängelse,

därför att de vägra att avfalla från sin tro,
när präster och troende forföllas och häk-
tas, därför att de icke vilja skiljas från sin

senna moder?

Kan påven tiga, när föräldrarna berövas

rätten att uppfostra sina egna barn
minoritetsregering, som vill fjärma
från Kristus?

Kan påven tiga, när en sf,at överskrider
gränserna för sin kompetens och tillväller
sig makten att upphäva biskopsstift, att
avsätta biskopar, att omstörta den kyrkliga
orgrnisationen och att reducera den under
der minimum som behövs för att säker-

ställa en efreLtiv själavård?

Kan påven tiga, när man går så långt
att men strrfret med f ängelse en präst,
emedan han icke ville bryta mot den heli-
gaste och mest bindande tystnadsplikten,
den sekramentala bikthemligheten?

Betyder allt detta kanske att olagligt in-
blanda sig i statens politiska maktsfär? Vem
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kunde påstå sådant med hedern i behåll?

Edra tillrop ha redan givit svaret på dessa

och många andra liknande frågor.
Flerren Gud, älskade söner och döttrar,

må vedergälla eder er trohet, Må han giva

oss kraft under den nuvarande och de

kommande striderna, Må han göra oss vak-
semma mot sina och våra fienders slag. Må
han med sitt ljus upplysa deras sinnen, vars

ögon ännu äro slutna för sanningen' Må
han åt så många hiärtan, som i dag ännu
äro långt ifrån honom, förl^na nåden att
uppriktigt vända tillbaka till den tro och

de brodersLänslor, vars förnekelse hotar
hela mänsklighetens frid.

Och nu må i rikligt mått, faderligt och
innerligt komma över eder alla, över sta-
den och jordkretsen Vår apostoliska väl-
signelse.>

Kort innan kardinal Mindszenty föll i
sina fienders händer, riktade han ännu ett
herdabrev till sina präster och troende. Där
har han i förväg avlagt sin egentliga be-
kännelse.

>Jag kommer i Jesu namn som ett sände-

bud till eder med en allvarlig varning i
allvarliga tider (2 Kor, i:20).

Alltid och överallt kan blott det ske

med oss som Flerren anordnar eller till-
låter. Utan hans vilja kan icke ett hår på

vårt huvud gå förlorat (Luk. z1: 18). Ef-
ter så mycket annat kan världen ta ifrån
oss det ena och det andra, men vår tro på

Jesus Kristus kan den icke ta ifrån oss,

Vem kan skilja oss från Kristus? Varken
liv eller död, ej heller något annat skapat

skall kunna skilja oss från Guds kärlek i
Kristus Jesus vår Herre (Rom, 8: 39). Han
sade: Gören eder icke bekymmer för edert
liv, vad I skolen äta, ej heller för eder

kropp, vad I skolen kläda eder med. Eder
Fader i himmelen sörjer för eder (Matt.
t z 25 fr.).

Vi kunne alltså icke vara ^v den art
och icke bete oss som sådana som icke hava

något hopp och någon tro (1 Tess, 4: 13).
Ifall det bland oss skulle finnes sådana som

genom tidsskeendet fått sina nerver upp-

av en

dem
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rivna och i följd av våra dagars ständigt
nya och skrämmande händelser blivit en

plåga för sig själva och för andra; när vi
se deras oro: låt oss då be för dem, att i
deras upprörda och oroliga sinnen Frälsa-
rens ord må ljuda: Varför rädens I?
(Mark. 4:40). Och vi skola bedja att
denna innerligt upplyftande fråga måtte
skänka dem den frid som fyllde den helige

Johannes Krysostomos' hjärta, när världens
ande, förföljelsen, lade honom det tunga
korset på skuldrorna och han, stående vid
korset i Konstantinopels hamn, talade till
sina troende: Vågorna dåna; stormen är
fruktansvärd; men vi frukta icke under-
gången; ty vi stå på klippan! Må havet
än så mycket brusa, det kan icke förstöra
denna klippa; . må stormen än så häftigt
rasa, den kan icke bringa Kristi båt att
sjunka!

Sannerligen, vad skulle vi vara rädda
för? För att dö? Att leva, det är för mig
Kristus, och att dO, det är för mig vin-
ning (Fil. l:21). Att landsförvisas? Jor-
den är Flerrens och allt vad därpå är (Ps.

242 l). Att förmögenheten konfiskeras?
Vi hava ju icke fört något med oss till
världen, just därför att vi icke kunna föra
något med oss därifrån (1 Tim. 6:7). Det
som världen vill skrämma mig med, förak-
tar jag; åt det som den lockar mig med,

skrattar jag ,rpp i ansiktet. I kärlek beder
jag eder: stån fasta och orubbliga i edert
sinne, säger den helige Johannes.

Gören eder icke bekymmer för morgon-
dagen (Matt. 6: 34), Gören eder intet be-
kymmer (Fil. 4: 6). I Evangeliet, i Kyr-
kans och världens historia, i vår nations
skickelser tjänar mycket till att ge oss

bättre insikt. Våra ungerska föregångares liv
var heller inte alltid lätt. Den helige apos-

teln Paulus, lidandets man, Guds utvalde,
förkunnar för >den nuvarande tiden>>,

alltså för oss: Allt vad som fordom har bli-
vit skrivet, det har skrivits oss till under-
visning, föt att vi, genom ståndaktighet
och genom den tröst som skrifterna giva,

skola bevara vårt hopp (Rom. 1l:4).
Lysande pelare böra vi vara. Så långt
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det är möjligt för oss arbeta vi genom vår
hållning för Kristi rike, som är rättvisans
och nådens rike. Anklagelsen, som vissa

åklagare rikta mot oss, är vår berömmelse.

Allt sker för vår Kyrkas frihet, för beva-
randet av vårt lidande folk och vår ung-
dom, för mera frid, sålunda för andliga,
högre intressen och icke för det, som man
kanske gärna skulle vilja att vi skola sätta
vårt namn inunder.

Det är nödvändigt ltt fattt tillit till
Flerrens moder, sådan budskapet från Fa-
tima vill väcka den hos oss. Nådens liv,
hämtat från sakramentens rika källor, är
viktigare än allt annat, Därför säga vi:
Tvån eder och renen eder (Jes. 1: 16) och
ikleden eder Herren Jesus Kristus (Rom.
13:14). Med honom, i honom och genom

honom bli vi till lejon med en andedräkt
som eld. Om vi leva i nåden, komma vi
icke att glömma det enda som allenast är
nödvändigt (Luk. 702 42); mot nådens

kraft mäktar frestelsen intet. Många skola
komma under mitt namn och säga: Det är
jag, och skola förvilla många (Mark.
13: 6). Av deras frukt skolen I känna dem
(Mttt. 7:76).

Om vi äger nåden, förmår vi stiga upp
till apostlarnas hojd, vilka voro glada över

att de hade aktats värdiga att lida smälek

och misshandling för Jesu namns skull
(Apg. l: 4l). Detsamma förkunnar redan

bergspredikan: Saliga äro de som lida for-
följelse fOr rärtfärdighetens skull, ty dem
hör himmelriket till. Ja, saliga ären I, när
människorna för min skull smäda och för-
följa eder och sanningslöst säga allt ont
mot eder (Matt. l: l0 f.).

Vaken alltså alltjämt och bedjen att I
mån kunna undfly allt detta som skall
komma, och kunna bestå inför Människo-
sonen (Luk, 2l:36). Lår oss bedja för
varandra (Apg. f2: l).

Må hoppet om det eviga liv som Herren
har lovat oss stråla upp för oss (Tit. 1: 2),
Varen vid gott mod, jag ht övervunnit
världen (Joh, l6:33).> (Scbweizeriscbe

Kircbenzeitung, Luzern, 20/l 1949,)
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Segtare i boior

Framför mig ligger en smal bok från
Tyskland av i dag. Den motsvarar föga
de anspråk man brukar ställa på böcker.

Papperet är gulaktigt, träaktigt styvt. När
man läst ut den hotar den att falla sönder.

Men av dess 160 sidor får man ut mer än

av hyllmeter med praktupplagor. Denna

bok innehåller alltigenom upplevd verklig-
het. Trots dess torftiga yttre måste man

räkna den till dyrbarheterna i ett bibliotek.
Boken heter Sieger in Fesseln och kom

ut på Herders fcirlag i Freiburg 1947 (i
serien: Das chistliche Deutschland, heraus-
gegeben von einer Arbeitsgemeinschaft
katholischer und evangelischer Christen).
Om inte redan titeln låter en ana vad som

menas med den så kommer det fram i un-
derrubrikenr Kristasvittnesböril från hon-
centrationsläger ocb fängelser. Den be-

handlar ett urval dokument, uppteck-
ningar och brev, som skildrar de tyska
kristnas kamp i koncentrationslägren från
t933-194t.

Det är inte lätt att välja ut några av

de många skildringarna - 
nästan varje

rad är som skriven med blod.
Låt oss börja med en kvinna. Hon heter

Nanda Herbermann och var sekreterare

vid den katolska tidskriften Gral, ledd av

den bekante patern Flermann Mucker-
mann, Efter redaktörens flykt 

- 
han {ör-

följdes av den nationalsocialistiska regimen

- 
hämtades hon själv av Gestapo. Från

den 4 februari l94l - 
hon var dä lz i,r

gammal 
- 

till mars 1943 tillbringade hon
i koncentrationsläger. Det blev först några

månader i Dachau, där hon måste under-
kasta sig 41 pressande förhör emedan hon
inte ville lämna ut några namn. Slutligen
kom hon till det beryktade kvinnliga kon-
centrationslägret Ravensbriick, där hon

fungerade som blockledare för de prosti-

tuerade och asociala.

>I koncentrationslägret kunde man få
läre av livslevande människor hur man li-
der för att försvara Kristi tro och för att
dö som de store blodvittnena> börjar
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Nande Herbermann sin skildring. Det är
skakande, vilka bekantskaper man gör en-

bart genom henne, Där är framför allt de

till döden dömda polskorna. >Så dör mar-
tyrer, tänkte jag>, fortsätter hon. >De var
verkligen vittnen för sin tro, sin hembygd,
sitt folk. 'Det går ju mot himlen, Nanda',
sade en äldre polska till mig, mor till fyra
barn. Gud allena vet hur vi var till mods

vid sådana arkebuseringar,>>

Nanda Herbermann fortsätter sin skild-
ring: >Mina skyddslingar var i åldern 17

till 70 äLr. Många av dem hade redan firet
sitt silverbröllop som gatflickor, vilket de

stolt talade om för mig. Och de yngre?

Barn till prostituerade, som aldrig hade

känt sin far eller vilkas far var en sutenör

eller tukthusfånge. Med sina tolv år hade

de redan drivit på gatan för att tjäne
pengar på samma sätt som sin mor. . ,

Ofta satt jag på nättetna på madrasserna

hos dessa sjuka som vred sig i svåra anfall'
såg in i deras härjade, hårda lidande an-

sikten, höll deras händer under krampan-
fallen, lugnade och tröstade dem.. . Där
var den lilla Maria. Hon hade genomlevat

huvudstadens smuts och hennes späda

kropp var redan vid 2f års ålder förbru-
kad. Dagen i ända måste hon nu göra det
tyngsta utomhusarbetet. Nästan varje
kväll låg hon i skälvande kramp. J^c
kunde endast lägga omslag med våta hand-
dukar och lägga min hand på hennes

feberheta panna. Medicin stod inte till
mitt förfogande. Gick jag sent om afto-
nen till sjukstugan för a,tt åtminstone för
de värsta fallen få någon hjälp blev jag

ofta utsparkad med örfilar och slag. 'Låt
dem kola av, de gamla svinen', löd SS-

läkarnas svar. Jag var alltid lycklig när
jag ttäfr.ade den lilla fångsköterskan Gerda,

som i hemlighet kunde sticka till mig ett
hjärtstillande eller sömngivande medel.

Men jag berättade ju om Maria. När jag

var hos henne på nätterna och när hon

efter anfallen åter kom till sina sinnen,

frigade hon mig, som satt på madrassen

med knäppta händer: Nanda, ber du? Tror
du att det finns en Gud som bryr sig om
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mig? Jag berättade mycket för henne om
Gud och hans gränslösa och barmhärtiga
kärlek, talade om Maria Magdalena, om

Margerita av Cortona, om denna stora äls-

kande och botfärdiga kvinna. Fasansfulla
frestelser hade hon måst kämpa igenom

sedan hon upptäckt hur tomt hennes liv
varit. I öppna stunder berättade hon för
mig därom. Nu låg hon för döden, ensam

i lägret, men tålig och undergiven, i djup
tro på sin. . . Förlossare. I mina armar

dog hon, som läkarna och de bruna skö-

tersLorna inte ville te emot på sjukstugan.>

Vad behavde egentligen ske för att man

skulle komma till koncentrationslägren?
Det var mycker enkelt. Man behövde bara

låta förstå att man inte gillade regimen, att
krigsledningens listor över sänkt u-båts-
tonnage kanske inte stämde, att Tyskland
kunde tänkas förlora kriget.

>Min man>, skriver makan till Ludwig
Steil, präst i den evangeliska församlingen
Holsterhausen och tillhörande bekännelse-
kyrkan, >råkade redan från början i kon-
flikt med nationalsocialismen emedan han

inte gjorde någon hemlighet av att han

ansåg den vara till fördärv för Tyskland>.
Redan t9l3 måste han efter ett f&edtag
skyddas för förföl;else. Elva år senare,

sommaren f944, höll han ett annat före-
drag, där han anklagade Gestapo, partiet
och de s. k. tyska kristna. Förhör följde,
häktning, ensam cell, överförande till Da-
chau. I den s. k. prästavdelningen fick han

influensa och tyfus. Då kosten bestod av

kokade potatisskal och rovavfall kunde
kroppskrafterna inte återställas. Så dog

han, prästen Ludwig Steil, den 17 jen:u*i
7941, fem månader innan kriget var slut,

Breven han sände från fängelset låter
dock inte märka vare sig ångest eller för-
tvivlan. >I dessa dagar beledsagar jag mitt
brev>,skriver han till sin maka, >med många
goda önskningar: att det inte måtte vara

alltför länge på väg, att det måtte oavkor-
tat komma i dina händer, att det måtte
göra dig en liten aning glad. En sådan

första underrättelse kunde säga dig bättre
än talade ord hur vårt äktenskap nu helt
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och hållet vilar däri att var och en vet att
den.andre och även han själv är skyddad
i Guds hand. Du har det säkert mycket
svårare än jag, men du har försam-
Iingen. . .> Och till barnet skriver han:
>Du får inte vara ledsen om det inte går

så lätt för dig i skolan med detsamma. Det
som varit svårt ger mycket mer glädje
efteråt, också att lära sig skriva med bläck
och att räkna. Att lära sig är inte någon
lek. Det märker jag också som din pappa,
jag som måste lära mig det nya att behålla
ett glatt hjärta även som fånge.>

Alla dessa oskyldigt lidande fångar hop-
pades naturligtvis på att fängelseportarna
en dag skulle öppnas. >En gång, när det
är Guds vilja, kommer också allt detta
fruktansvärda att ta slut>, skriver en till
sin hustru. >Vi måste, orn vi vill vara
bland de överlevande, med mod, värdighet
och självförglömmande kärlek börja på

nytt . , .> Den som skriver så hör till de

överlevande och torde nu någonstans i
Tyskland verka i enlighet med sina ord.

Det finns gestalter bland dessa kristna i
koncentrationslägren, för vilka titeln hjälte,
som men annars måste använda med så

stor försiktighet, är försvarbar. Århundra-
den efter de stora förföljelserna mot de

kristna i Rom uppstår åter vittnen av en

okuvlighet och troseld, som vi annars en-
dast känner till från helgonlegender eller
rättsakter om de första kristna; Endast

skådeplatsen och tiden har förändrats, si-
tuationen är densamma. I stället för stads-

prefekten Rusticus, som 164 anställde det
berömda förhöret med Justinus martyren
och sedan avrättade honom, kan man sätta

den ryktbare ordföranden i folkrätten,
Freisler, som 1944 lät *rätta dr Max Josef
Metzger.

Där var härnäst pastor Paul Schneider
i bekännelsekyrkan, som utan kompromis-
ser helt öppet kämpade mot regimen. FIan
utvisades redan 1937 ur Rhenprovinsen,
där han var präst efter sin far. Han god-
tog dock inte utvisningsordern utan gick
följande söndag upp i predikstolen och pre-
dikade. Han förklarade sig, som Gandhi,
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öppet ohörsam mot orätta och omänskliga

lagar och skrev protester till rikskansliet,
till inrikesministeriet, till regeringspresiden-
ten i Koblentz. Alla, dessa besvär tjänade
naturligtvis bara till att rikta Gestapos

ögon allt intensivare mot detta offer. När
han den 3 oktober l9J7 vände hem till sin

församling häktades han på väg till afton-
gudstjänsten och fördes den 27 november

till Buchenwald.
Även i koncentrationslägret följde en

rad protester från hans sida: mannen bröts
inte ner. >Schneider vägrar inte endast att
hälsa på hakkorsflaggan vid fångarnas för-
bimarsch>, fortsätter rapporten, >utan ropar
vid morgonsamlingen och uppläsningen av

nazistiska tänkespråk ut bibliska lösenord
över lägerplatsen. Han gör det åter och
åter trots alla de straff, som drabbar ho-
nom. Och vilket lidande får han inte ge-

nomgå, Han får mörk arrest (särbehand-

ling i bunker), han blir ofta slagen med en

oxtämjare, hängs upp på fönsterkorset i
cellen med armarna uppbundna bakåt. När
han hör att judar dödas i lägret, ropar han
in i lägret: 'I Jesu Kristi namn förklarar
jag er för mördare.' Nya fruktansvärda
straff följer. Han får inte tvätta sig, de

knytnävsstora såren varar sig, man ger ho-
nom blott små smulor till mat vid oregel-
bundna tider. Trots detta fortsätter han
att förkunni Guds ord. Den l8 juli ut-
andas han sin sista suck på grund av hjärt-
attack 

- 
en månad innan han slutat sitt

42:dra levnadsår.>
Denne okuvlige man hede ett vekt själs-

liv. Han skrev till sin hustru från fängel-
set: >Inte sant, det värsta är ju samvetets
börda, att man alltid sörjer för art man
kan bestå inf0r Gud och människor. För
den skull är den börda, som Kristus lägger
på oss framför andra, mycket svårare än
allt yttre lidande. Detta vill jag åtminstone
bära med och för dig, men mången gång
ligger denna börda så tungt på mig att jag

riktigt mödosamt måste kravla mig upp i
tron igen så att jag kan lita på att Gud
ändå i nåd ser till mitt ofullkomliga och
syndiga liv och min dåliga bekännelse.>>

En annan typ av moderna blodsvittnen
är den katolske prästen dr Max Joseph
Metzger. Han hade grundat en förening i
Meitingen vid Augsburg, som hade tre
olika mål: socialvårdande arbete och själa-
vård, kristen pacifism och slutligen ett
ekumeniskt enande mellan de kristna kon-
fessionerna i Una Sancta. Redan 1939 hade

han häktats emedan han misstänkts av de

nazistiska myndigheterna. När han fu 1942
såg det förintande nederleget oemotstånd-
ligt nalkas, beslöt han sig för ett avgö-
rande steg. Han hade förbindelser med
kyrkomän i utlandet, särskilt i Sverige, och
ville därigenom inverka på de anglosach-
siska länderna. I sin barnsliga iver trodde
han att kriget därigenom snart skulle sluta.

Brevet, som var riktat till ärkebiskop
Eidem, föll emellertid i händerna på Ge-
stapo Senom en kvinnlig spion, som upp-
givit sig vara svensk konvertit, Den 29
juni 1943 häktades dr Metzger och fördes
till fängelset vid Prinz Albrechtsstrasse.
Den 11 september kom han i ensamcell vid
Plötzensee och den 14 oktober inför den
beryktade folkdomstolen i Berlin.

>Han bekände självmant allt som han
gjort för fredens sak>, heter det i berätrel-
sen. >Deltagande i den hemliga samman-
svärjningen mot Hitler hade han alldd av-
böjr då han velat gå emot honom öppet
och övertyga honom genom sin egen ärlig-
het. Sålunda hade han föfi*tat. en person-
lig skrivelse till honom 

- 
den avsändes

inte genom vännernas bestämda avrådan 
-i vilken han emellertid med oerhörd fri-

modighet uppmanar den olycksalige Fiih-
rern etr träda tillbaka f& att awärja de

värsta katastroferna. Även om denna aldrig
avsända skrivelse talade dr Metzger i de

avgörande domstolsförhandlingarna, Också
sitt försvarstal före fällandet av utslaget
ville han själv hålla. Knappt hade han bör-
jat att lägga ut tanken om IJna sancta

förrän ordföranden Freisler avbröt honom:

'IJna sancta, una sanctissima. (Jna, una 
-det är vi. Annars går det inte.'> Domen

stod fast från förut. Skyldig till döden på

grund av förberedelse till högförräderi.
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>Med en filosofs upphöjda lugn, som man
annars inte var van att se hos honom, tog
han emot domen. Och han tröstade sina

vänner: Nu har det hänt. Jag är alldeles

lugn. Jag har givit mitt liv åt Gud för
freden i världen och enheten inom kyrkan.
Gud har tagit emot det och det gläder
mig.>)

Han lämnar vissedigen in en nådeansö-

kan, men systern, som besöker honom och
frågar honom vad han gör, får till svar:
>För oss som är kedjade dag och natt har
man inget arbete mer. Vi har bara att dö.

Men jag ber och sjunger våra gamla vackra
psalmer och sånger. Sjung dem med mig
varje dag. Och när döden öppnar livets
port, varför skall jag då inte glädja mig?

Den öppnas ju bara fortare än det annars
skulle ha skett. Vad man lär sig att se

livet på ett nytt sätt här. Vem gläder sig
inte över att få komma hem efter en lång
resa? Därför gläd er med mig och tacka
Gud, som låter mig dö för sin stora sak,

så att den efteråt skall växa och utvecklas
alltmer,>

Skildringen av dr Max Joseph Metzger
slutar med följande ord: >Måndagen i vec-
kan efter påsk, den 17 april 1944, omkring
middagstiden, meddelades han av tukthus-
prästen att han på eftermiddagen skulle
avrättas. FIan var just sysselsatt med
att skriva brev, med kedjade händer. Lugn
som en gammal stoiker tog han emot un-
derrättelsen, lade ner pennan och bad om
den heliga nattvarden. Efter att ha mot-
tagit den satte han sig ner på madrassen

med följande ord: 'Nu Herre Jesus kom-
mer jag snart.' Klockan '/"4 fördes han
till avrättningsplatsen vid Brandenburgs
tukthus, han gick upprätt som i sin krafts
dagar. Som en gång Thomas Morus, som

han satte så högt, lade han med ett leende

huvudet på stupstocken, Hans sista ord
var: 'Fader i Dina händer lämnar jag min
ande.' En av skarprättarna berättade
efteråt för en bekant: 'Så har jag aldrig
förut sett någon dö!'>

Men det fanns också andra, för vilka
porten till lägret öppnade sig. Där var
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Hildegard Schaeder, som hör till bekän-
nelsekyrkan och satt i Ravensbriick. Även
hon var nära döden. Men de allierade ar-
m6erna befriade lägret. Ett dagslångt, grått
tåg av kvinnor vällde ut genom portarna.
Traktens befolkning stod vid staketen och
såg de skuggliknande, utmärglade gestal-

rerna dra förbi. Lår oss höra Hildegard
Schaeders egen skildring av de tänkvärda
dagarna. Med den kan också denna be-
traktelse sluta:

>När vi brände upp handlingarna innan
lägret upplöstes hade jag lagt några saker

åt sidan, som jag tyckte var onödigt att
de hamnade i elden, som blyertspennor,
väskor, ett hängsle. Litet tog jag med mig
för att ge bort. Det första, som jag, sr/g, prt

andra sidan lägerporten var en mor med

en blomstrande barnskara, som betraktade
vår spöklika frammarsch från sitt staket.
Ett billigt barnarmband av blå förgätmigej,
som på något sällsamt sätt hade funnits
bland SS-papperen, kunde jag sätta på ar-
men på ett litet jublande barn. Så kunde
jag kraftlösa och utplundrade vid mitt
första steg utanför lägret få vara det var-
till en kristen är kallad: en givande, inte
en fordrande människa. Och sedan kom
undret att Fadern i himmelen åter tog oss

utstötta i sina armar. Den första natten
därute i friheten sov jag i skogen, Guds
skapelse, med höga träd över mig genom

vilkas grenar det höga stjärntältet skim-
rade. Den andra natten då jag tillsam-
mans med flyktingar hade uppnått en full-
proppad mecklenburgisk stad, fick jag till-
bringa i en kyrka, över min halmbädd
välvde sig som skogens grenar därute, de

ädla gotiska valven, förlorande sig i dunk-
let hagt uppe. Det dröjde ännu dagar och
nätter innan jag fiam tak över huvudet i
en vanlig människoboning.>

Robert Brdun

Det >>vita>> äktenskapet

Sven Stolpes roman Sakrament har bl. *
även väckt undran, vilken nu egendigen
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den katolska uppfattningen av äktenskapet

är. >Det är vanligt att ett sådant här
kapitel>, skriver Olov H*trnan, i Vår
Iöseas krönika (jan. 1949) under rubri-
ken >Sexualdebatt>, >>innehåller en avdel-

ning om sublimering. Betydelsen av denna
process skall inte förnekas' Men ibland
kommer här ett drag av högmodig spi-

rimalisering in i resonemanget, en bitanke
att en symfoni eller en predikan givetvis
måste vara något mera sublimt än ett fro-
digr kärleksliv. En som i varje fall inte är
ängslig för sådana tendenser är Sven Stolpe.

Hans senaste toma;n Sakrament år mycket
respektingivande, fast i kompositionen, full
av levande och väsentlig diskussion, kanske

den bästa romerska apologetik som i vår
generation har skrivits på svenska. På om-
slaget prunkar ett franskt landskap i djup-
grönt och guld, Några höga popplar reser

sig ur en kvällsmörk dal, nedtill insvepta

i dunklet men närmast himlen brinnande
i solnedgångens ljus. Sådan är den kärlek
som i sista kapitlet avstår från den älskade

för att hon skall fullkomna sin helighet i
ett kloster. Så stiger kärleken upp ur de

dunLla d.jupen och förvandlas genom livet
i Gud till ande och eld.

Det är vackert, men är det sant? Visser-
ligen finns det auktoriteter som påstår sig

aldrig ha sett något exempel på att ett
'vitt' äktenskap verkligen genomförts, Det
kroppsliga tar förr eller senare ut sitt.
Men kanske det finns någon disciplin som

är effektiv nog. I så fall återstår emeller-
tid frågan om sexualiteten bara förvandlas
till bön och andlig gemenskap 

- 
om den

inte möjligen förvandlas till retfullhet,
jäkt och ögonens begärelse också. Den
kanske descenderar i stället för att subli-
meras. Stolpes skildring verkar för mycket
helgonlegend för att låta riktigt trovärdig.
Loth och Ernst (ett par kommentatorer på

grundval av Kinsey-rapporten) citerar en

engelsk medicus som i The Catholic Medi-
cal Guardian påstår att 'en längre tids av-
hållsamhet inom äktenskapet kan ha ett
mycket stort psykologiskt inflytande på

både mannen och kvinnan och äventyra

5-+gSo7r Credo. 3o:e årg. Nr r. 1949
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äktenskapets lycka, Den gör en försoning
svårare att uppnå . , . Även om mrnnen
fortsätter att v^r^ sin hustru fysiskt tro-
gen, kan han bli psykiskt otrogen. . .'

Ett lika stort frågetecken vill jag sätta
för själve värderingen av allt det där
'vita'. Det är möjligt att Stolpe valt
klostret som slutvinjett av litterära skä1.

Det skulle smaka happy end att låta hu-
vudpersonerna fi giftt sig med varandra.
Men följer man Stolpes äktenskapstolkning,
så är det kanske happy end ändå. lnte
som skulle det enligt Stolpe varit ett ne-

derlas, om det lilla helgonet fått bli hustru
och mor. Men Gud ville i alla fall hellre
ha henncs böner än hennes barn. Det som

beundras i denna roman är inte jordsidan

hos landskap och människor, utan den bit
av dem som sträcker sig mot himlen. Möj-
ligen tror Stolpe att detta är något nytt
och chockerande i svensk fromhet. I själva

verket befinner han sig i gott pietistiskt
sällskap, och många fromma människor i
detta land kommer säkert att anse hans

äktenskapstolkning mycket uppbygglig 
-även sådana som tänker på Kristian Ty-

rann, när de ser korstecken eller bakvända
kragar. Men det är denna värdering som

överlämnar köttet åt dlävulen i Sverige.

Det är den som är lösaktighetens tvilling-
bror. Det är fruktan för den del av livet
som ligger i skuggan och suger must ur
jorden, som låtit hedningarna få jordens

ljuvlighet på arrende. . .

Fastän svensk kyrkofromhet inte räknar
äktenskapet till sakrarnenten, finns det ett
starkare sakramentalt drag i gammal-
luthersk äktenskapssyn än i Stolpes roman.

Ty av idel andlighet blir inget sakrament.
'Accedit verbum ad elementum . . .'

. . . På ena sidan står den romerska synen

som nödvändigtvis skall förvandla det jor-
diska till något annat för att vi skall kunna
möta Gud i det. På andra sidan står svär-
marna som med kristen eller hednisk moti-
vering vill avnjuta Gud i upphöjda stäm-
ningar och tar anstöt av något så materiellt
som bröd och vin. Men för svensk kyrko-
fromhet är det ren och oförvandlad jor-

6t
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diskhet, som Gud välsignar, både i natt-
varden och i äktenskapet> (sid. 4f tr.).

Också från katolskt håll har uppstått en

liknande undran. Daniel Haakonsen skri-
ver i en anmälan av >To urovekkende bg-
ker av Sven Stolpe> i St. Olau (Oslo 20/l
1949)z >Det er dypt personlige bpker, så

personlige at de også kaller på en person-
lig anmeldelse, Det er for gvigt vanske-
lig at holde en objektiv tone i denne an-
meldelsen. Jeg har ikke noen klar reak-
sjon på disse to bgkene. De forvirrer. Så

meget er klart: det er betydelige ånds-

verker, og de er ikke lytefri. Men om ly-
tene er uvesentlige skj/nnhetspletter, eller
om de på en dypere måte skjemmer ver-
kene, det er det umulig for meg i avgj6e
i dag.

Enkelte trekke ved disse bpkene misliker
jeg av rent personlige grunner, 

- 
det er

en temperamentssak. Den siste boken heter
'Sakrament' og handler om et menneske

som er 'sakrament' for ett annet. Det liker
jeg ikke, fot Ekteskapel hvor dette for-
hold er uirkelighet, er et sakrament som

ikke får slippe til i boken. Det eneste

'ekteskap' en mlter er angelisk, 'hvitt', det
vill si i hgy Erad ufullbårent.

En ting som stundom kan trette, er den

sakrale atmosf€ren som personene i denne
boken ånder i. Man kan fgle set over-
veldet av så meget klosterduft og hellighet
og gnske seg littet tobakksrpyk i stedet for
rlkelse i nesen, et stenk av regnvåt luft i
stedet for vievann,

Men slikke innvendninger blir smålige
hvis en tar dem f6r alvorlig. De kan ikke
skygge for at bpkene er skrevet av en

dikter med vidde, frodig humlr og fantasi,
med stor fabuleringsevne og, hva mere er,
med evne til å gi seg i kast med de hpyeste

problemer i menneskelivet, evne til å dikte
om det åndelige livs mysterier> (sid. 19 f.).

Det är inte meningen att här analysera

och ta ställning till Sven Stolpes roman
Sakrament som sådan. Det >vita> äkten-
skap, som där skildras, har sina säregna,
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helt konkreta förutsättningar och omstän-
digheter, och dess lämplighec eller olämp-
lighet måste bedömas helt utifrån den kon-
kreta värld, som förf. har ställt det in i. Om
det i romanen finns en >predikan> om ett
sådant äktenskaps förträfflighet och stora
andliga värde, så menas dock därmed inga-
lunda att det måste anses som det enda
verkligt katolska äktenskapet. Det skild-
rade konkreta fallet är och förblir ett sär-
fall, som måste bedömas som sådant.

Men å andra sidan kan man med full
rätt ställa frågan: är detta konkreta äkten-
skap, där intet fysiskt äktenskapligt um-
gänge förekommer 

- 
och det uppenbarli-

gen av fri överlagd vilja och inte av psyko-
fysisk oförmåga 

- 
över huvud taget ett

sent äktenskap och således verkligen ett
sakrament? Att en sådan f råga inte är
helt omotiverad kan man se därav att den
i själva verket tidvis ställdes av inte så få
katolska teologer och kanoniska rättslärda.
Under de första kristna århundradena fast-
hölls visserligen så gott som allmänt inom
Kyrkan, åtminstone den västerländska, lä-
ran att ett äktenskap kommer till stånd
genom det fria, välöverlagda ömsesidiga ja-

ordet från de båda kontrahenternas sida.

Har detta ja-ord en gång på lagenligt sätt
växlats mellan en man och en kvinna, för
vars förening ej föreligger något äkten-
skapshinder, är överenskommelsen laggill,
och ifall kontrahenterne fu d,öpta, är deras

förbund ett heligt sakrament. Äktenska-
pets fullbordan är visserligen nödvändig
för att ge föreningen den högsta graden

av fasthet. Ingen makt på jorden, inte ens

Kyrkan, kan upplösa ett fullbordat äkten-
skap mellan två döpta kristna.

Men senare giorde sig delvis en annan
uppfattning gällande 

- 
som t. ex. delades

även av den store kyrkorättslärde Gratia-
nus 

- 
huvudsakligen på grund av em {ör-

ment uttalande av den helige Augustinus
och ett feltolkat domsutslag av den helige
påven Leo den store: nämligen att ett äk-
tenskap blott då får anses som saknment,
om det också fullbordats.

Diskussionen avgjordes slutligen av på-
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ven Alexander III ( 1 I t9-f I 81 ) till den

gamla uppfattningens förmån: sakramen-

tets >tecken> ligger redan i det ömsesidiga
ja-ordet, ty detta är det yttre uttrycket
för den inre tillgivelsen och symboliserar
på så sätt Guds kärlek till själen, som mot-
tager hans nådegåvor. Detta ja-ord måste

omfatta även den ömsesidiga viljan att ge

den andre jus in corPus, rätten till äkten-
skapligt umgänge. >Äktenskapet kommer
till stånd>, säger den nu gällande kano-
niska lagen, >genom kontrahenternas lag-
enligt tillkännagivna samtycke mellan av

rätten därtill berättigade personer, ett sam-

tycke som icke kan suppleras av någon

mänsklig makt. Det äktenskapliga sam-

tycket är en viljeakt, varigenom båda par-

ter ömsesidigt giva och mottaga rätten till
kroppen med hänsyn till sådana akter som

i sig själva äro ägnade till att avla av-
komma> (Ius Can. c. 1081).

Skulle denna rätt uteslutas genom att
någon av parterna uppställde som uttryck-
lig betingelse, att äktenskapligt umgänge

inte får förekomma, kommer intet äkten-
skap till stånd. Men denna rätt, som måste

ges vid äktenskapets ingående, behöver inte
göras gällande, utan de äkta makarna kan
ömsesidigt komma överens - och detta
även i förväg, före äktenskapets ingående

- 
att iakttaga fullkomlig avhållsamhet.

Rätten till det äktenskapliga umgänget
föreligger i det fallet, fast den inte be-
gagnas. Ett sådant äktenskap är ett äkten-
skap i sann mening och ett heligt sakra-
ment. Men så tillvida hade den andra
åsikten rätt: förct själva fullbordandet av

äktenskapet ger det den sista fastheten och
oupplösligheten. Ett äktenskap, som väl
lagenligt har ingåtts men inte fullbordats
fysiskt, kan under vissa omständigheter
upplösas av Kyrkan. Symboliken av för-
eningen mellan kristna makar ligger näm-
ligen däri att den framställer Kristi nåde-
rika förening med sin Kyrka. Men denna
symbolik förverkligas blott då fullkomligt,
när äktenskapet fullbordas och de båda på

så sätt verkligen blir >una cdro 
- 

ett
kött>. Blott på så sätt blir deras äktenskap

en fullkomlig avbild av den förening som

ingåtts mellan Guds eviga Ord och den
mänskliga natur, som han i oändlig kärlek

. 
antagit till en oupplöslig enhet med sin
gudomliga person, och av den förbindelse
i oupplöslig trohet och aldrig svikande kär-
lek, som förenar Kristus med hans brud,
Kyrkan.

Det kan alltså inte vara något tvivel om
att även den katolska sakramentala upp-
fattningen av äktenskapet fullt bejakar äk-
tenskapet just också som den kroppsliga
enheten mellan man och kvinna. För den

katolska synen är det >vita> äktenskapet
ett undantagsfall, som blott under särskilda
betingelser kan anses vara tillrådligt. Vad
avhållsamheten i äktenskapet beträffar gäl-
ler även för den katolska synen i allmän-
het den regel som den helige Paulus upp-
ställer: >Dragen eder icke undan från var-
andra, om icke möjligen, med bådas sam-
tycke, till en tid, för atr I skolen hava
ledighet till bönen. Kommen sedan åter
tillsammans, så att Satan icke frestar eder,

då I nu icke kunnen leva återhållsamt
(1 Kor. 7: l).

Det finns ingen anledning alls att 
-frånsett säregna betingelser i enskilda fall

- 
förutsätta, att det >vita> äktenskapet

är en säkrare väg till Gud och till den
kristna fullkomligherens hajder, framför
allt inte att den är en bättre skola till den
fullkomliga kristna kärleken än det full-
bordade äktenskapet. Ty dar finns samma

sakramentala nåd, den övernaturliga Guds
gärning som >förvandlar det jordiska>, inte
genom att upphäva det, utan just genom
att förutsätta det som den jordmån, vari
Guds och Kristi kärlek präglat och präglar
sin bild. De kristna makar, som säger sitt
ödmjuka och tacksamma jr till Guds ska-
pelseordning, möter där Gud på särskilr
sätt, emedan han själv i det heliga sakra-
mentet på ett nytt övernaturligt vis möter
dem där i och genom sin människobliane
Son, Jesus Kristus,

J-G
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Kritik över kritiker

Framför mig ligger en bok som utgör
två arbeten i en volym av Robert
Fawtier och Louis Canet: La'

double expörience cle Catberine Beniacasa

(Paris 1948, Gallimard. 372 s. Ffr. f l0).
I en historisk avdelning framlägger Robert
Fawtier resultatet av mångåriga forskningar
i Catharinas av Siena liv och gärning. Till
grund för denna avdelning ligger väsent-

ligen de båda källkritiska volymer Fawtier
tidigare (1921 och 1930) publicerat i
Bibliothöque des Ecoles Frangaise d'Athå-
nes et de Rome, och som, särskilt den

första, pi sin tid väckte ett storertat upp-
seende. 

- 
Bokens andra avdelning utgöres

av en studie över Catharinas spiritualitet,
skriven av Louis Canet.

För den som gärna vill hålla fast vid
den hävdvunna traditionen om Catharina,
utgör Fawtiers och Canets bok en oerhört
förargelseväckande lektyr. Förargelseväc-

kande på flera sätt. Först och främst na-

turligtvis därför att den vänder upp och

ned på mycket av det man tagit för givet,

och även om man överbevisas om att åt-
skilligt i denne storstädning äger sitt be-

rättigande, så kvarstår dock mycket som

man inte är villig att gå med på. 
- Men

även därför att man inte kan låta bli att
säga sig: varför kan aldrig initiativet till
ett kritiskt arbete tagas av >>anhängarna>>;

varför väntar man alltid tills >motstån-
darna> angriper; varför låter man sig all-
tid förekommas i stället för att före-
komma? Skall folk aldrig lära sig att den

bästa politiken, a t'ortiori den bästa apolo-

getiken fu att sjölu mot sig och sitt eget

rikta en saklig kritik och därmed beröva

motståndaren hans bästa vapen? Är man

verkligen övertygad om att den sak man

tjänar är den >rätta>, så är man också

övertygad om att denna sak inte bara skall
tåla den objektiva kritikens skarpaste sö-

karljus, utan också vinna på belysningen.

Att trivas i skumrasket är aldrig något gott
tecken. I föreliggande fall kan men inte
nog beklaga - 

och Fawtier gör det själv,
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icke utan indignation 
- 

ett inte initia-
tivet till en fullständig textkritik tagits av
dominikanorden s.iälv. Mycket hade då

kunnat undvikas: först och främst de up-
penbara överdrifter som Fawtier i sin revo-
lutionära iver låter sig lockas till; men

även den pinsamma och snopna roll som

den tvingas att spela, vilken antingen helt
eller delvis måste gå med på vad som nu
en gång dragits fram i ljuset, eller också

halsstarrigt bita sig fast vid traditionen som

vid en prestigesak.

Först och främst sätter Fawtier in sin
energi på att kullkasta den traditionella
kronologin. Hans utgångspunkt är här
fullständigt godtycklig och nästan komiskt
subjektiv: Catharina kan inte ha varit så

ung som man påstått; hennes auktoritet
och den respekt man överallt visade henne

tvingar oss att antage att hon var tio år
äldre. Utifrån denna tes bygger han så

upp en ny kronologi, som rent sakligt ter
sig minst lika fantastisk som den gamla

och som rymmer minst lika många mot-
sägelser.

Redan tesen är ohållbar. Medeltiden vi-
sar åtskilliga exempel på en lika häpnads-
väckande auktoritet hos helt unga perso-

ner 
- 

en sådan historia som Rosas av

Viterbo står sannerligen inte Catharinas
efter på denna punkt 

- 
tvärtom. Jeanne

d'Arc är ett annat exempel bland många.
Konstruktionen är lika ohållbar. En av

stöttepelarna är illa underminerad av andra
forskare: det rör sig om en lista över syst-
rarna i dominikanernas tredje orden i Siena,

daterad fu 13J2, på vilken Catharina fin-
nes upptagen. Enligt den officiella krono-
login skulle hon då ha varit fem år, vil-
ket givetvis är otänkbart. Men det synes

högst troligt att listan kompletterats år
efter år, eftersom den är skriven med olika
handstilar. Catharinas namn kommer rätt
långt ned och är skrivet med den åttonde
handstilen. Säkert är att listan är tidigare
in 136J. >Varför>>, frågar Fawtier, >skulle
den inte kunna vara f.rär' 1352?> Han fin-
ner ett dokument som ger stöd åt hans

kronologi 
- 

men det är en krönika från
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150 0 -talet. Ytterligare några argument
lämnar läsaren lika litet övertygad. Intet
skäl finnes att antaga en ny kronologi,
som är snarast mera motsägelsefull än Ray-
monds av Capua vedertagna, Att ingen av

alla dem som känt Catharina opponerat

sig mot Raymonds uppgifter på denna
punkt förefaller även tela f& dessas sann-

färdighet. Fawtier menar emellertid att det
skulle ha varit Catharinas omgivning full-
ständigt likgiltigt vilken ålder som till-
skrevs henne, och att man för övrigt inte
så säkert kunde avgöra hennes ålder! Det
synes dock föga troligt att Catharinas lär-
jungar, som ständigt följde henne och om-
gav henne med en kärlek som närmade sig

tillbedjan, inte skulle ha märkt om det var
en tjuSofem eller trettiofem års kvinna de

hade med sig!
Man skulle kunna dra fram många

exempel på dylika godtyckliga slutled-
ningar i Fawtiers arbete. Det är synd att
han inte hållit sig på säkrare mark. En
kritik som påvisar osäkra element i en tra-
dition är oförbehållsamt välkommen, ty
vad som inte är sant har intet intresse. Men
när kritikern faller för frestelsen att kon-
struera, när han ersätter de osäkra elemen-

ten med andra lika osäkra, som det synes

endast för nöjet att omstörta allt, då mis-
ter hans arbete mycket av det intresse som

annars med rätta skulle ha ägnats det.

I fortsättningen avfärdas traditionen om
Catharinas extraordinära livsföring med
det naiva argumentet att sådant hör man

inte talas om i regeln för dominikanernas

tredje orden! Kommentar obehövlig. 
-Förhållandet till Raymond av Capua retu-

scheras också, och dennes vittnesbörd kas-

tas över bord för första bästa vindpust av
kronologisk art. Utan någon som helst

tvingande nödvändighet anser sig Fawtier
sålunda kunna förklara ^tt Raymond
eldrig träffat Catharina i Rom före hen-
nes död 

- 
deras sista sammanträffande, be-

skrivet av Raymond, har aldrig förekom-
mit, utan Raymonds minne måste ha svi-
kit honom 

- 
han skrev ju tio år efter sin

andliga moders och dotters död!
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Enligt samma lättvindiga metod >fast-
slår> Fawtier att Catharina inte haft mer
än ett sammanträde med Gregorius XI i
Avignon 

- 
helt enkelt därför att hennes

brev inte omtalar mera än ett, Att de

övriga källorna för hennes liv gör det, an-
ser han sig inte böra fästa sig vid 

- 
och

det skulle man kanske förstå om han hade

nägoc positiut argument att ställa upp mot
traditionen. Men så gott som hela under-
sökningen går på i samma stil, och det gör
att man till slut frestas att ställa sig skep-
tisk till och med mot de goda resultat, han
lämnar.

Sådana finns nämligen, och egendomligt
vore det väl annars. Det förefaller som om
slutsatserna angående Catharinas politiska
betydelse vore välgrundade, men de är väl
inte heller så helt revolutionerande. Redan
tidigare har det sagts, att Catharinas rent
politiska verksamhet var ett misslyckande

- 
måste ha varit det, eftersom hon ensam

i motsats mot alla andra brukade enbart
andliga vapen och inte strävade efter nå-
got annat än kärlekens välde. Eftersom
varken påven eller hans motståndare var
hågade att höra på det örat, så gav hennes

politiska insats såsom sådan föga resultat.
Vad korstågsplanerna beträffar, lyckades
hon heller inte genomdriva dem. Påvens

återvändande till Rom slutligen var i prin-
cip avgjort före hennes mellankomst, men
möjligt är att hennes personliga inflytande
påskyndade den vankelmodige Gregorius'
avfåtd, Fawtier påpekar emellertid atr
denna händelse gav anledning till schismen,

som Catharina sålunda ofrivilligt skulle ha
bidragit till. . . Frågan är om ett dylikt
resonemang låter försvara sig antingen det
föres på det historiska eller det moraliska
planet!

Vad såväl Dialogen som Catharinas brev
beträffar, är Fawtier försiktig och respekt-
full; han bestrider i stort sett ingenderas
autenticitet. Men han förefaller ht titt,
när han betraktar Raymonds påstående om
att Dia.logen skulle ha dikterats i ett sträck,
som en lätt överdrift, Allt talar för att
Catharina haft några månader på sig 

-
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och även så har hon fullgjort ett aktnings-
värt arbete. Vidare får man nog ta tradi-
tionen om att hon skulle ha diktent allt
under extas, med viss reservation. Delvis
har boken väl kommic cill på detta sätt,
men delvis torde den ha skrivits enligt
mera >normala> metoder. I sitt sista brev
till Raymond talar hon själv om Dialogen
och ber honom att förfara som bäst honom
synes >med dessa skrifter, som berett mig
vila och förströelse>. Hon skulle säker-
ligen inte ha uttryckt sig så om ett verk,
som hon skulle ansett helt dikterat av Gud
s.,alv.

Med dessa exempel valda bland många
kan vi lämna Fawtiers studie. Än en gång

bör betonas det värdefulla i hans initiativ
som sådant 

- 
det är tack vare honom,

som det textkritiska arbetet om Catharina
nu äntligen her upptagits av dem, som

kanske har förumättningar att lyckas
bättre än han. 

- Och det bör även sägas,

vilket kanske knappast framgått av ovan-
stående anmälan, att Fawder, trots att han
velat hålla sig på det rent historiska om-
rådet, tycks ha fått grepp om det väsent-
liga i Cacharinas personlighet, vilket är an-
märkningsvärt och i hös grad glädjande.

Genom hans framställning skymtar stän-
digt en kärlek dll hennes gestalt, allt me-

dan han ilsket skjuter till måls på alla de

vördnadsvärda kulisser, som i femhundra-
femtio år fått bilda bakgrund åt helgonet

från Siena.

Kanske vågar man förutsäga att Louis

Canets studie över Catharinas spiritualitet
kommer att visa sig äga större bestående

värde än bokens första avdelning, Ty trots
den malplacerat polemiska ton, som bitvis
vanpryder dessa kapitel, erbjuder de myc-
ket av allra högsta intresse.

Efter *t av Catharinas >naturliga> tem-
perament ha skisserat en bild, som väl på
vissa punkter med rätta kan diskuteras, sö-

ker Canet sätta in henne i hennes religiösa
sammanhang. Ty han anser att man inte
bör ta hennes biografers påståenden om en

scientia infusa som nära nog enda förkla-
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ring pät hennes frapperande doktrinala
styrka alltför bokstavligt, Hur självstän-
dig hon än är, har hon dock hämtat åt-
skilliga element i sin andliga >doktrin>
från andra håll. Kriteriet på stora och
originella andar är alls inte att de varit
de första att tänka alla de tankar som upp-
bygger deras verk - 

tvärtom består den

verkliga självständigheten i att inte tveka
att ur olika källor ösa vad som är ägnat
att berika det egna stoffet, som i sin tur
ger form och färg åt vad som hämtats
från annat håll. Att formen blir mer sär-
präglad och färgen mer glödande ju star-
kare den egna personligheten är, det faller
av sig självt.

Om Catharina har man gärna sagt att
hennes huvudkälla skulle ha varit thomis-
men. Och just därför att hon knappast
veterligen kan ha mottagit någon dylik
undervisning, har man tagit sin tillflykt
till förklaringen om scientia infusa. Mot
detta tar Canet bestämt ställning, icke utan
irritation. Han gör inte något försök att
dölja sin aversion mot thomismen, av vil-
ken han trots sin påfallande lärdom säker-
ligen inte bildat sig någon rättvis och
objektiv uppfattning. Han hävdar sålunda
bl. a. att Catharina >dunkelt torde ha
känt> att hennes ordensbröder utvecklades
i riktning mot >en lära som var oförenliS
med kristen spiritualitet>. Dylika formu-
leringar kommer en sansad läsare att slå

dövörat till för vidare värdeomdömen i
ämnet.

Men lyckligtvis består Canets arbete
framför allt av ett ob;'ektivt materialfram-
läggande. Han vill heller ingalunda f&-
neka att Catharina är dominikan 

- 
men

han räknar henne till den för-thomistiska
skolan, där den augustinsåa treditionen
alltjämt var rådande. Det synes som om
han hade rätt häri; det torde finnas få
texter hos Catharina, som kan föras till-
beka på Thomas utan att från denne lede

vidare till Augustinus. Canet påpekar

dock, att predestinationen inte upptar nå-
gon plats i hennes doktrin. Flennes be-
tonande av den fria viljan är genomgående
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ytterst frapperande, och problemet om

dennas samverkan med Guds nåd tycks för
henne inte ens vara något problem. 

-(Egentligen är det ju heller inte det, utan
ett mysterium, som man nog kommer när-
mare om man respekterar det som ett mys-
terium.) Människans fria vilja är alltid i
stånd till det goda, därför att Gud alltid
ger sin nåd till att utföra det goda; sådan

är Catharinas enkla och katolska syn på

saken.

Canet pekar också på ett franciskanskt
element i Catharinas fromhet, som hon
skulle ha kontakten med Giovanni Colom-
binis krets att tacka för. Detta påstående

stödes på ett stort antal citat, där man

frapperas av likheten i tonfall. - 
Emeller-

tid skall man inte tro att Catharina tagit
upp den franciskanska nyansen i devotio-

nen till Kristi lidande. I detta rvseende

skiljer hön sig från sin samtid i allmänhet
och ansluter sig till ett mera >>klassiskt>>

betraktelsesätt. Trots en obestridlig rea-

lism i synen på den lidande Frälsaren
(märk särskilt den plats blodet intar i
hennes föreställningsvärld) fördiupar hon

sig dock inte i en sinnenas inlevelse i pas-

sionen, sådan vi exempelvis finner den i
Stabat Mater. Hon lägger tonvikten på

motiaet och driukraf tea för Kristi lidande:

Guds kärlek till människorna, och detta

tema glöder igenom hela hcnnes förkun-
nelse. Canet vill här spåra en benediktinsk

tradition, som via Gregorius nått henne ge-

nom Bernard och cistercienserna.

Och här rör han vid en punkt som har

sitt speciella intresse för en svensk läsare:

Catharinas kontakt med den cisterciensiska

fromheten torde väsentligen ha kommit till
stånd genom birgittinskt inflytande. Icke

så att Catharina personligen skulle ha träf-
fat Birgitta; kanske inte heller hennes dot-
ter Catharina 

- 
därom vet man ingen-

ting med visshet 
- 

men vad som är säkert

är, att hon sedan 1374 haft kontakt med

Birgittas sista biktfader, Alfonso de Valda-
terra, som till och med tycks ha slutit sig

till hennes famiglia,
Canet känner sig visserligen inte omedel-
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bart tilltalad av den svenska sierskan: >Det
var en barbarfurstinna, och detta faktum
hade sitt inflytande även pZ hennes Gud,

Hon föreställde sig universum som en stor
kungaborg, och dess härskare som en oänd-
lig Birgitta, sträng och befallande.> -
Men under detta skal igenkänner Canet den

benediktinska spiritualiteten, som hos Bir-
gitta ingått förening med en kraftfull och

färgrik fantasi och en kärv, profetisk ut-
trycksform.

På många punkter finner man en påfal-
lande likhet mellan Birgitta och Catharina.
IJtan att stanna vid strävandena för på-

vens återvändande till Rom frapperas man
av likheten i synen på prästerskapets för-
fall och kravet på en reform från påvens

sida. Båda understryker att dennes första
plikt är att ha omsorg om s.iälerna, som

han inte bör försumma för politiska in-
tressen. 

- 
Människans fria vilja betonas

lika starkt hos Birgitta som hos Catharina,
och båda lär att denna vilja stärks genom

köttets späkande, som emellertid aldrig får
bli självändamål utan endast står i kärle-
kens tjänst. (När Canet vill göra gällande,

att Catharina till en början verkligen
skulle ha betraktat den kroppsliga späk-

ningen som ett värde i sig, så misstar han
sig säkerligen; de texter han i detta sam-

manhang anför berättigar inte till en så-

dan tolkning.) 
- 

Kristi blod, som ut-
gjutits i kärlek till mänsklighetens fräls-
ning, intar en stor plats även hos Birgitta,
och betonandet av kärleken som drivkraft
till Guds alla handlingar med människan

alltifrån skapelsen återkommer ständigt i
båda helgonens skrifter.

Efter denna intressanta kartläggning
fortsätter Canet med en genomgående re-
dogörelse för Catharinas spirirualitet, vars
drag ju i stort sett är kända. Så gott som

varje sats är stödd på ett eller flere citrt,
varför notapparaten kommer att upptaga

c:a två tredjedelar av texten i dess helhet.

Denna apparat bär vittnesbörd om en im-
ponerande beläsenhet, som ibland tycks
fresta författaren till tämligen överflödiga
paralleller av allmän natur, t. ex. med Ko-
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ranen och muhammedanska mystiker. Han
påpekar även en egendomlig överensstäm-
melse mellan Catharina och Nicolas Caba-

silas, som liksom hon dog år 1380 
- 

här
rör det sig givetvis om ett blott och bart
sammanträffande utan möjlighet till ring-
aste påverkan. 

- 
På tal om citerade namn,

så återfinnes såväl Nygren som Andrae
bland dessa, vilket är symptomatiskt för
det allmänna, aktningsfulla intresse som

för närvarande i katolska teologiska kret-
sar ägnas svensk teologi.

Vad Fawtiers och Canets bok kommer
att innebära för Catharina-forskningen, {år
framtiden utvisa. Redan nu kan man emel-

lertid säga, att den utgör ett värdefullt
initiativ, som man fär varu tacksam för i
brist på mera välbalanserad kritik av tta-
ditionen kring helgonet från Siena. Vidare
bör det betonas, att Catharina själv egent-

ligen inte träffas av de båda författarnas
pilar 

- 
de siktar för övrigt inte på henne.

Det som man lärt sig älska hos henne torde
heller ingen kritik kunna rubba, och det

är fullständigt oavhängigt av om hon som

politisk eller kyrkopolitisk personlighet lyc-
kats eller misslyckats.

Gunnel Yallquht

I{erder-Korrespondens. Otbis
Catholicus

En månadsskrift värd att uppmärksam-
mas med tanke på katolsk orientering, är
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Herder-Konespondenz, som utgives sedan

1947 av det tyska bokförlaget Herder i
Freiburg (Breisgau), och dess österrikiska
parallellupplaga med delvis identiskt inne-
håll, som sedan 1948 utkommer hos Herder
i Vien under nemnet lv Ofiis Catbolicus.
Varje nummer, som fattar omkring i0 si-
dor i folioformat, berättar om de senaste

händelserna i den vida katolska världen.
Att denna nyhetsförmedling håller takt
med skeendet kan man se därav att t. ex.

det katolska akademikermötet i Kristian-
sand augusti 1948 ref.ererts i november-
numret av samma år. Men det rör sig här
inte blott om en vaksam och pålitlig ny-
hetstjänst, utan även om utförliga och
högtstående framställningar av mera bety-
delsefulla händelser. Om spännvidden av
denna korrespondens kan septembernumret
1948 av Orbh Catboliczs ge oss ett gott
begrepp: Vi finner där bl. a. långa referat
över bemödanden i österrike att bringa
arbetare och Kyrkan i bättre kontakt med

varandra, över tal och tankeutbyte vid
Köln-domens 700-årsjubileum, över kato-
likernas nya läge i Belgiska Kongo, över
förhållandena i Spanien, om läget för den

icke-katolska minoriteten i detta land 
-allt detta blott på måfå framplockade äm-

nen. Länder som Sverige, vilka ligger iso-
lerade från den katolska världen, skall ha

stor nytta av denna korrespondens, som

förmedlar kontakten med de katolska

centfa.
R-B
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ÄCÄDEMICUM CÄTHOLICUM
SUECIÄE

Föreningens verksamhec under tiden
3/12 1947-lt/tl 1945 har bl. a. omfat-
tat föredreg, kåserier, diskussioner, studie-
cirklar och samkväm i Stockholm, Göte-
borg och Uppsale, samt medarbetrrskep i
Credo och Litterae.

I Stockholm ht föreilrag hållits av P.

G. Näsmark O. P. om Liturgisk förnyelse;
fil. lic, Sven Stolpe om Kristen människo-
syn och humanistisk, ett problem i modern
litteratur; P. J. Maringer S, V. D. om
Streiflichter in das ki.instlerische und re-
ligiöse Leben der Eiszeitmenschen; H. H.
biskop Ansgar Nelson O. S. B. om The
Catholic Church in America; pastor H.
Messerschmidt, Köpenhamn, om Religiös
fornyelse på bibelsk grund, En föredrags-
serie har anordna$ for P. A. Lutz O. P.,

Oslo, över Mennesket og samfunnet, Auto-
ritet og demokrati, Kristendom og huma-
nism. Prof. O. Mauer, Vien, talade om
Christentum und Kunst och i samarbete

med Institut FranEais anordnades ert före-
drag om Mystique chr6tienne et sagesse

orientale ev P. J. Danidlou S. J., Paris.
Föredrag har hållits i Göteborg av P. J.
Gerlach S. J., pastor H. Messerschmidt och
P. Dani6lou, i Uppsala av P. Lutz, pastor

Messerschmidt, prof. Mauer och P.

Dani6lou, vilken även talat i Lund, Studie-
cirhlarna har i Stockholm behandlat psyko-
logien och etiken från thomistisk syn (P.

Gerlach) och liturgi (P. Näsmark) och i
Uppsala thomistisk psykologi (P. Gerlach).

I Göteborg och Uppsala har bildats lo-
h"alaudelningar, som approberats av det se-

naste årsmötet. A. C. S. består därför nu
av tre likaberättigade lokalavdelningar.

Det tidigare inledda sanarbetet rned
vil: broderorganisationer i Skandinauien
har fortsatt bl. a. genom det för ända-
målet inrättade internordiska sekretariater,
som hade ett plenarsammanträde under det

nordiska akademikermötet, som i år hOlls

i Kristiansand under tiden 27/7-l/8 och
ver arrangerat ^y Katolsk Studentlag,
Norge. Kongressens tema var Modern ka-
tolsk tanke i förhållande till nordisk miljö.
Sverige representerades dfu at 17 medlem-
mar. Svensk föredragshållare var fil. mag.
Gunnel Vallquist, som talade om Litur-
giens plats i den katolska renässansen.

Föreningen har varit representerad vid
Pax Romanas kongress i Spa i Belgien och
vid parisstudenternes årliga vallfärd rill
Chartres, samt vid en kongress ordnad av
tyska katolska studenter i Gehmen och
Köln.

Medlemsantalet har nedgått från 100

till omkring 90, troligen på grund av den
förra ärer höjda avgiften. Medlemsbladet
Lilterqe har distribuer3ts till i medeltal
180 personer.

Föreningen har den 14/8 1947 upptagits
för sina graduerade medlemmar i Pax Ro-
manas avdelning Mouuernent des Intellec-
tuels Catholiques (MIIC) :

Den på årsmötet lt/ll 1948 vald,e sty-
relsen wtgöres av fil. kand. Torgil Magnu-
son, Uppsala, ordf.; fil. mag. Arne Rask,
Göteborg, vice ordf ,; fil. stud, Maria
Adamson, Uppsala, och herr Allan Janzon,
Stockholm, sekreterarel herr Carl Gustaf
Sundberg, Stockholm, skattmästare; fil.
stud. Joz€f Brzezinski, Uppsala, och fil.
stud. Bengt Ljung, Göteborg, suppleanter;
civ.-ing. Lars Tullberg och jur. stud. Gösta

Lindroth revisorer med teknolog Arne
Getzmann som suppleant. Andlig rådgi-
vare är P. J. Gerlach S. J., Uppsala, och
studentpräst för Stockholm P. G. Näs-
mark O, P.

Föreningens edress är Norra Smedje-
g tan 28, Stockholm, postgironummer
t9 t9 2r.
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Odgenes

Få gestalter i kristendomens historia kan
i ftiga om betydelse mäta sig med Ori-
genes. Som grundläggare och systembyg-
gare spelar han för antiken samma roll som

Thomas av Aquino för den senare medel-
tiden, FIan har på bibelstudiets område
grundlagt den jämförande textforskningen
och givit de första stora kommentarerna
av Gamla och Nya Testamentet, Han är
den förste som gjort etr försök till en

systematisk teologi och har likaledes lagt
grunden till den kristna mystiska teologin
genom att beskriva själens väg till för-
ening med Gud.

Uppskattningen av Origenes står emel-
lertid ingalunda i proportion till hans be-
tydelse. Detta sammanhänger främst med
de domar, som de båda kyrkomötena i
Alexandria år 400 och i Konstantinopel år
t4t |ällt över origenismen. Det är att
märka, att dessa domar framför allt drab-
bar dem av hans efterföljerc, som accen-
tuerat och utbyggt just,de svaga punk-
terna i hans system, särskilt läran om sjä-

larnas preexistens och om deras successiva

tillvarelseformer, varom mera nedan. Dessa

punkter hade av Origenes framlagts som

hypoteser; den kyrkliga traditionen hade

ännu ingenting definierat härom, och det
är av största betydelse att hålla i minnet,
att Origenes överallt där en klar tradition
fanns, visade sig till det yttersta angelä-
gen om att följa denna. Ingenting kan

därför vara orättvisare än att beteckna ho-
nom som heretiker 

- 
det vore lika absurt

som att rikta denna beskyllning mot Tho-
mas ev Aquino därför att han, före dog-
mens fastställande, förnekade Immaculata
Conceptio.

Vad Origenes' exegetiska >allegorism>
betr\frar, har den aldrig blivit föremål far
någon Kyrkans dom. En närmare gransk-
ning av Origenes' exegetiska metod är
ägnad att skingra de flesta av de orosmoln,
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som hopats över denna horisont. 
- 

I{ans
subordinatianistiska tendenser slutligen kan
heller inte berättiga till att fördöma ho-
nom, ty den trinitariska teologin var på

hans tid ännu långtifrån utarbetad, och en

från eftervärldens upplysta synpunkt oan-
tastlig lära på detta område får man för-
gäves söka hos åtskilliga kanoniserade
kyrkofäder från de första århundradena.

Till en början var Origenes' inflytande
och auktoritet emellertid kolossalt. Flans
verk kan sägas ha legat till grund för
hela 200- och 3O0-talens teologiska forsk-
ning, Man behöver bara nämna nä,gta w

hans efterföljarc f.ör att. få en aning om
vidden av hans inflytande: Eusebius av

Caesarea, Basilius, Gregorius av Nyssa,
Evagrius, Cassianus, Hilarius och Ambro-
sius. Hieronymus, som uppträdde som hans

mest förbirtrade motståndare, stal flitigt
ur hans skattkammare utan att ange käl-
lan, och för rtt maskera desse lån upp-
blandade han dem med häftiga utfall mot
Origenes' >allegoriska tolkningsmetod>, ett
fötf.arunde som väckte bl. a. Augustinus'
berättigade indignation, åt vilken han ger

uttryck i ett brev till Hieronymus.
Ett definitivt ställningstagande till Ori-

genes' verk försvåras i hög grad av det
faktum, att en betydande del av hans verk

- en tradition talar om 6,000 volymer,
en annan om 2,000; sanningen torde ligga
någonstans rnitt emellan 

- 
antingen helt

förintats genom etc diskutabelt nit, eller
också nått oss endast i Rufinus'och Hiero-
nymus' latinska översättningar, om vilka
man med säkerhet vet xtt de är otillfreds-
ställande. Ett begränsat antal dokument
har emellertid nått oss i den grekiska tex-
ten. Främst bland dessa bör nämnas den
av Basilius och Gregorius av Nasians ut-
givna antologin Pbilokalia, vilken utgör ett
urval av Origenes' värdefullaste texter.

Origenes faddes omkring år I 8 t i
Alexandria. Hans far, som givit honom en
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utmärkt Lristen uppfostran, led mårtyr-
dOden då sonen var omkring 1i år gammal.

Eusebius berättar, att Origenes skrev till
fadern i fängelse.t och bad honom att inte
av hänsyn till familjen söka undfly sitt
ärorika öde, och själv brann han av en

sådan längtan efrer martyrdöden, att hans

mor fick gömma hans kläder för att
hindra honom att gå ut och anmäla sig för
f.öfiöljrtna. Redan vid 18 års ålder ut-
sågs han att efterträda Clemens av Alexan-
dria som föreståndare för katekumensko-
lan, Diilaskaleion. I denna ställning lade

han alltifrån början Bibeln till grund för
hela sin undervisning. Vad filosofin be-

träffar, visade han sig som typisk eklek-
tiker: i stället för att stanna vid något
bestämt sysrem lämnade han sina lärjungar
frihet att ca upp vad som fanns av värde

i olika filosofers verk. Han uteslöt a priori
endast materialistiske och ateistiska system

såsom oförenlige med kristet tänkande.
Eusebius omtalat, att Origenes ständigt

strävade att i sitt eget liv ge exempel på

det evangelium, han undervisade om. Han
levde i fattigdom och visade en outtröttlig
kärlek till de själar, han var satt att upp-
lysa.

För att öka sin egen bildning företog
Origenes åtskilliga resor, bl. * it 212 tlll
Rom, där han troligen haft kontakt med
Hippolytos, som han i varje fall hört före-
läsa. Denne kan i sin egenskap av förfat-
tare cill den första kristne kommentaren
till den Heliga skrift ha verkat inspire-
rande på Origenes. 

- 
Under en av dessa

resor inbjöds han av biskoparna i Caesarea

och Jerusalem att som lekman predika i
kyrkorna, men hans egen biskop, Demetrius,
ogillade detta och hemkallade honom. Ori-
genes åtlydde genast befallningen.

Förhållandet mellan Origenes och De-
metrius var redan spänt, på grund av en

händelse som inträffat tidigare. För att
avliva en del grundlösa rykten och i en

alltför ivrig åstundan att bokstavligen följa
de evangeliske råden (Matt. 19: 12) hade

Origenes nämligen kastrerat sig, vilket hade

dll följd att Demecrius framgent vägrade

att prästviga honom. Men vid en resa i
Palestina omkring ar lt\ lät han sig vigas
till präst av biskoparna i detta land, som

icke vid denna tid hade någon lagstiftning
mot vigning av eunucker. Vid återkomsten
till Alexandria avsattes han av Demetrius
från sin tjänst som föreståndare f.& Di-
daskeleion. Han begav sig då till Caesarea,

där han mottoSs med jubel av landets
biskopar.

I Caesarea öppnade Origenes en teologisk
skola, som kom att överträfra. till och med
Didaskaleion i lärdom och berömmelse. Här
förflöt de sista tjugo iren w hans verksam-
het, under vilka han avslutade utarbetan-
det av flera av sina främsta vetenskapliga
verk. Men framför allt var det här han
kom att utöva sitt oerhörda inflytande som

inspirerad och lärd tolkare av Skriften, i
snart sagt dagliga predikningar, av vilka
flertalet sorgligt nog aldrig upptecknats,

Att predika var för Origenes detsamma
som att utlägga Bibeln 

- 
några andra

ämnen för sina predikningar skulle han
aldrig ha drömt om. Hans uppfattning av
predikantens förpliktelser är synnerligen
högtstående. Viktigare än den lärda för-
beredelse, som han ingalunda negligerar, är
den kontemplativa bakgrunden för förkun-
nelsen. Det är hos Gud själv upplysningen
om Skriftens mening måste sökas, och ofta
hejdar sig Origenes mitt i en predikan och
ber församlingen att med sina böner stödja
honom vid förklaringen av ett mysterium.
Vidare känner han förpliktelsen att leva
värdigt sin höga kallelse vila tungt på sina

axlar, En präst, som inte i sitt liv re-
producerar den heliga karaktär, som präg-
lar hans sakramentala handlande, är för
Origenes en anomali,

Origenes' sista tid blev en apoteos värdig
hans eminent kristna liv. Under Decius'
förföljelse blev han kastad i fängelse och
fruktansvärt torterad, men ingen pina

kunde övervinna hans oryggliga fasthet i
tron och bekännelsen. Hen dog dock icke
under tortyren, men någon tid därefter
(omkring fu 255) och troligen ev folj-
derna av den utstådda misshandeln. Hans
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grav i Tyrus var länge föremål fOr pil-
grimsfärder, men Kyrkan har aldrig ka-
noniserat honom.

Origenes' arbeten kan uppdelas i fyra
grupper: exegetiska, teologiska, apologe-

tiska och asketiska.
Det är normalt att först betrakta Ori-

genes' exegetiska verksamhet. Han kan
nämligen uttömmande karakteriseras såsom

en Bibelns man. Hela hans liv och hela
hans tanke ägnades åt Skriften; han böjde
sig över den med en kärlek och en upp-
märksamhet som utgör ett tydligt vittnes-
börd om den centrala betydelse han till-
skrev Ordet i det kristna livet. Kanske kan
det till och med sägas atr han överbetonat
den, ty det förefaller tydligt att han sätter
Ordets närvaro i Bibeln flarr.f& den sakra-
mentala närvaron, så att upplysningen ge-

nom SLriften betraktas som en högre form
av förening med Gud än den som vinnes i
den eukaristiska måltiden.

Just på bibeltolkningens område finner
man kanske de flesta fördomarna mot Ori-
genes, men detta är helt säkert till större
delen beroende på bristande klarhet i be-
greppen. IJtrymmet tillåter tyvärr inte att
här närmare gå in på dessa problem; den

intresserade hänvisas i stället till P. Da-
ni6lous nyligen utkomna arbete om Ori-
genes (se nedan), som bland sina bety-
dande förtjänster räknar etablerandet av

de nödvändiga distinktionerna på detta syn-
nerligen viktiga område, Några korta an-
tydningar skall emellertid redan här göras.

Först och främst gäller det att klargöra,
i vilken mån Origenes i sin bibeltolkning
står på rent kristen grund, och i vilken
mån han är påverkad av en utomkristen
tradition, representerad dels av den rab-
binska exegetiken, dels av Philon, dels av

gnosdkerna. 
- 

Vad d,en rabbinsha tradi-
tionen beträffar, så utmärkes den bl. a. av

den vikt, som lägges vid själva bokstaven
och dess symboliska innebörd, Dylika ten-
denser står att finna hos Origenes, men de

är sällsynta och tillhör givetvis det för-
gängliga i hans verk.
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f{os Philon har Origenes hämtat betyd-
ligt mer, och mycket hos den stora ju-
diska exegeten kan integreras i den kristna
bibeltolkningen. Så principen, att Skriften
såsom gudomligt inspirerad alltid måste äga

en innebörd, som är Gud värdig och nymig
för människan. Hä,rw följer, att åtskilliga
skriftställen, som synes stå i motsats till
denna princip, bör ges en annan tolkning
än den bokstavliga. Detta kan utan vidare
godtagas i frlgr om åtskilliga bibelställen,
men principen blir farlig och ibland till
och med förkastlig, om den tillämpas för
att bortförklara sådana punkter, som helr
enkelt är chockerande för det mänskliga
förnuftet, när detta i stället borde böje sig

inför mysteriet. 
- 

En annan av Philons

satser, som övertagits av Origenes, är den

^tt alld skriftställen har en allegorisk bety-
delse vid sidan av den bokstavliga. Detta
leder in på det villospår, i vars yttersta
förvecklingar vi senare återfinner den me-
deltida bibelallegorismen med sina lång-
sökra och stundom rent löiliga utlägg-
ningar. 

- 
Talsymboliken är ett annat arv

från Philon och en tvivelaktig produkt av

semitiska och hellenistiska spekulationer, för
vilken en senare tid står definitivt främ-
mande. 

- Slutligen har Origenes också till
stor del Philon att tacka för sin lära om
Bibelns tredubbla innebörd, Denna läras

betydelse för framtiden är väl känd 
- 

en

lycklig eller ödesdiger betydelse alltefter
som man bedömer saken.

Den gnostiska bibeltolkningen såg i
Evangeliets konkreta händelser sinnebilden
av andra skeenden, försiggående i ande-

världen. Origenes har påverkats av denna

uppfattning, som ingått en olycklig för-
ening med de tvivelaktigaste punkterna i
hans teologi.

Men vid sidan av och dominerande dessa

främmande, om än fördenskull inte alltid
enbart negativa, inflytanden, finner vi hos

Origenes framför allt den stora kristna
bibeltraditionen. Det vore i hög grad orätt-
vist att döma hela hans bibeltolkning efter
ett relativt fåtal tvivelaktiga element; san-

ningen är att hen först och främst är den
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store representanten för den apostoliska

traditionen och grundläggaren av den

kristna exegetiken, som står i ofrånkomlig
tacksamhetsskuld till honom,

En av de viktigaste tolkningsmetoderna
är för Origenes den tyfiologlsÄa, som ger

nyckeln dll förhållandet mellan Gamla och
Nye Testamentet. P. Danidlou betonar med
rätta vikten av att inte, så som hittills
nästan alltid skett, sammanblanda typologi
och allegori.

För gnostikerna framstod Gamla Testa-
mentet i oförenlig kontrast mot det Nyr,
men den kristna traditionen vidhåller, att
det b fågt om en utveckling och inte om
en motsats. För denna tradition gör sig

Origenes till tolk, när han liknar Lagen vid
en skiss, som blir obehövlig, då statyn
framstår i färdigt skick. Lagen var en

förberedelse, och som sådan nödvändig,
men det vore orätt att vilja stanna på detta
första stadium, sedan en vidare utveck-
ling och fullkomning blivit möjlig. Här
ligger judarnas stora misstag; de gråter
över templets ruiner i stället för att till-
bedja det Tempel, som byggts av den He-
lige Ande i Jungfru Marias sköte och som

Salomos tempel blott hade som uppgift att
förebilde.

Av sådana >förebilder>, syftande framåt
mot Nya Testamentet, är det Gamla fyllt.
Så finner man Kristus förebådad inte bara
i profetiorna utan i själva historiens reali-
teter och personer: i Abrahams offrande av

Isak; i Josef, som säljes av sina bröder; i
Moses, som frälser sitt folk. Likaså fin-
ner man Kristi mysterier förebådade i
Skriften; man behöver bara nämna Exodus

med allt vad som däri symboliskt visar

framåt mot påskens och dopets mysterier.
Men liksom Gamla Testamentet förebil-

dar det Nya, så förebildar Nya Testamen-
tet i sin tur det eskatologiska skeendet.

Mot Kristi jordiska framträdande i ringhet
och ödmjuLhet skall svara hans framträ-
dande som domare, i härlighet.

Dessa Origenes' exegetiska principer står
att finna i de flesta av hans arbeten, men

systemariskr framlägges de i fjärde boken

av Peri Arcbon. Bland de av hans arbe-
ten, som helt ägnas skrifttolkningen, sär-
skiljer man fyra grupper, av vilka den
första omfattar den textkritiska bibelut-
gåva som fått namnet Hexapla Biblia, den
andra de s.k. skolierna, den tredje kom-
tnentarerna och den fjfude bomilierna.

Hexapla Biblit (den sexdubbla Bibeln)
utgör grunden och begynnelsen till Orige-
nes' gigantiska verksamhet som tolkare av

Skriften. Innan denna kunde utläggas
måste texten etableras, och det är vad som

sker genom detta jättearbete, där man fin-
ner Gamla Testamentets hebreiska text dels

med hebreiska, dels med grekiska bokstäver,
parallellt med Septuagintes text och de tre
övriga greLiska översättningar, som vid
denna tid kom till användning. Av de

framlagda versionerna föredrar Origenes

Septuaginta, till och med framför den he-
breiska texten. Hexapla Biblia, pä$örjÅ i
Alexandria och fullbordad i Caesarea om-
kring år 24t, ut9ör det första textkritiska
arbetet över Gamla Testamentet, från vil-
ket den följande tidens forskare utgick, så

t. ex. Hieronymus, som studerade det på

biblioteket i Caesarea.

Yad skolierna beträffar, så utgjordes de

av korta historiska och filologiska anmärk-
ningar till svårere textställen, Ingen sam-
ling finnes bevarad dll våra dagar.

Kommentarerna är bibelutläggningar av

vetenskaplig karaktär, ofta härstammande
från Origenes' alexandrinska period. Av
den oerhörda mängden kommentarer åter-
står endast ett fåtal: fragment av Kom-
tnentar till Psaltaren, en del av Kommen-
tar till Höga Vlsaz i Rufinus' översättning,
Komnentar till Matteuseuangeliet, delvis i
den grekiska versionen, en del w Kon-
tnentar till fobanneseuangeliet på grekiska,

srmt Koln?nenlar till Romarbreuet i F.ufi-
nus'översättning, som troligen även är en

bearbetning.
Honilierna slutligen har nått oss i

mindre stympat skick. Av de J00 vi med
säkerhet känner finns ungefär 200 kvar,
varav ett 40-tel över Lukasevangeliet, i
Hieronymus' översättning. Alla de övriga
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behandlar Gamla Testamentet: Genesis,

Exodus, Leviticus, Numeri, Josua, Domar-
böckerna, Konungaböckerna, Psaltaren, Je-
saja och Hesekiel. 

- 
Homilierna utgör det

direkta ekot av Origenes' predikoverksam-
het i Caesarea; delvis är de upptecknade
under själva framförandet. De präglas av
det talade ordets liv och äger, troe åtskil-
liga drag som numera ligger oss fjärran, en

ofta häpnadsväckande aktualitet, den ak-
tualitet som finns endast hos kulturens
odödliga verk. Ofta tycker man sig stå in-
för mätnisken Origenes, inför den präster-
lige fostraren av en generetion martyrer;
hans patos rycker då med sig läsaren ännu
efter sjuttonhundra år.

Av Origenes' telogiska arbeten finos
endast ett, det viktigaste, bevaret; Peri
Arcbon ellet De Principiis, tillkommet kort
efter 220. Det har segts vara en Summa
Tlseologica i egentligaste mening, och det
är det första försöket att utarbeta en sysre-

matisk teologi. Det är kting Peri Arcbon
som striden om origenismen stått, och det
är viktigt att uilderstryka, att verket
publicerades i förtid och utan hans med-
givande, innan han hunnit lägga sista han-
den vid det. Texten i dess helhet har ty-
värr nått oss endast i Rufinus' översätt-
ning, som man med visshet vet är inexakt.
Pbilokalia förmedlar den grekiska texten
till två av de viktigare partierna. Dessa

omständiSheter gör det omöjligt att i våra
dagar slutgiltigt bedöma Origenes' teologi.

Peri Arcbon börjar med att skilja mel-
lan å ena sidan Kyrkans dogmer sådana de

framstår utformade av Skriften och den
apostoliska traditionen, å andra sidan de

frågor som ännu står öppna för teologisk
debatt. Denna distinktion är av kapital
betydelse för ett rättvist bedömande av

Origenes'renlärighet: han skulle aldrig ha
drömt om att försvara en mening, som

kunnat vara stridande mot vad han visste
om Kyrkans tradition.

Treenighetsläran i Peri Archon är en av
de punkter som blivit mest utsarta för kri-
tik. Det är obestridligt att man här, och
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ännu tydligare i Kotnrnentaren till Jo-
hanneseuangeliet, mötet en tendens att un-
derordna Sonen under Fadern. Åtskilligt
måste dock här skrivas på språkets räk-
ning: man får inte glömma att den judiska
monoteismens stränga terminologi ännu ut-
övade sitt inflytande på det kristna ut-
tryckssättet, och såväl hos Justinus som

hos Irenius kan man påvisa inadekvata ur-
tryck för Faderns och Sonens inbördes för-
hållande. Den trinitariska terminologin var
ännu långt ifrån utarbetad; det skulle bli
nästa århundrades uppgift, inför hotet från
arianismen. Än så länge riktar sig reak-
tionen åt motsatt håll: mot modalismen.
Därav ett överbetonande av trefaldigheten
i gudomen, som glider över i en tendens att
etablera en viss hierarki mellan personerne.

Dessas absoluta transcendens är visserligen
klart betonad, men Sonen och den Helige
Ande tilldelas ett slags förmedlande roll
mellan Fadern och mänskligheten. Oklar-
heten i denna åskådning kom Origenes'
efterföljare att förirrz sig in i en direkt
subordinationistisk spekulation, vilken sä-

kerligen var främmande för Origenes själv.
På en annan punkt har teologins utveck-

ling tagit radikalt avstånd från Origenes'
spekulationer (visserligen hypotetiskt f ram-
lagda); det gäller hans uppfattning om
människosjälens ursprung och om dess öde

efter detta liv. I sitt försök atr lösa det
ondas problem drevs han att antaga den
platonska teorin om själarnas preexistens.
I en tidigare existens skulle varje själ ha
gjort bruk av sin frihet på gott och onr
och sålunda determinerat sin egen mänsk-
liga existensform på jorden. På detta sätt
förklarades människornas skilda, till synes

orättvist fördelade, jordiska villkor. 
- 

Vad
det eskatologiska perspektivet beträffar, så

är även det skevt. Origenes' starka beto-
nande av Guds peclagogisåa handlande med
människan, varigenom hon genom pröv-
ningar och lidanden föres fram till en allt
större rening, leder honom in på extra-
vaganta tankegångar. Han antar en serie
successiva existenser, under vilka människan
alltjämt är fri och kan bruka sin frihet till
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gott eller ont. Slutresultxtet av dessa suc-

cessiva prövningar synes oklart. Men det

förefaller, som om Origenes räknade med

en universell försoning, apokatastasis, efter
vilken den materiella världen skulle upp-
höra och själarna återgå till sitt ursprung-
liga, rent andliga tillstånd. Även de fallna
änglarna kan slutligen försonas med Gud.

- Denna lära står i motsats till väsentliga
kristna trossatser, framför allt den som

fastslår, att det val vi träffar här på jorden

är definitivt och bestämmande för hela vår
evigher. Beföstandet i det goda är en av

hörnstenarna i kristendomens lära om evig-
heten. Intressant är att se, hur redan Gre-
gorius av Nyssa tar medvetet och bestämt

avstånd från sin föregångare på denna
punkt, allt under det han fasthåller prin-
cipen om det eviga framåtskridandets lag

och beskriver själarnas salighet som ett
evigt närmande till Gud, som är det oänd-
liga goda.

Peri Arcbon innehåller också en teologi
om Kristus, som är helt ortodox, samt be-
handlar i fortsättningen bl. a. människans
frihet, eftertryckligt betonad på biblisk
grundval, och avslutas med framläggandet
av de exegetiska principer, som ovan om-
talats.

Det mest berömda och det enda bevarade

av Origenes' apologetiska verk är Contra
Celsam. Celsus var en i Rom boende gre-
kisk tänkare, som omkring år 180 utgivit
en angreppsskrift, Aletbes Logos, mot
kristendomen. Origenes' svar tillkom år
248 på uppmaning av en av hans lärjungar.
Han följer steg för steg Celsus' framställ-
ning och bemöter alla hans angrepp i tur
och ordning. Fördelen med denna metod
är att den tillåter ett korrekt återgivande
av motståndarens teser och att kampen ut-
kämpas i fullt dagsljus, vilket icke minst
i teologiska frigot är lika sällsynt som

värdefulit.
Celsus har ingående studerat såväl kris-

tendomen som judendomen men saknar
religiöst djup och förståelse för andliga
realiteter framför allt av mystisk natur.
Hans angrepp är betydligt mindre grovt

och naivt än angreppet av de mocståndare

till kristendomen, som Tertullianus bemö-

ter i sin Afiologeticus, men det är icke
desto mindre ofta mycket ytligt. Han vän-
der sig först mot Gamle Testamentet, be-

handlar judarna som ett landstrykarfolk
och Moses som en bedragare och en plagia-
tor samt Skriften som en samling entropo-
morfistiska historier, ovärdiga en högre reli-
gion. Jesu person angriper och hånar han,
förnekar hans uppståndelse och beskyller
hans efterföljare för okunnighet och vid-
skepelse.

Origenes svarar att Bibeln lika väl som

vissa grekiska filosofers arbeten gör an-
språk på en djupare tolkning än den en-
bart bokstavliga, samt visar särskilt på pro-
fetiornas innebörd, som kastar ljus över

Jesu person och mysterium. Vidare hän-
visar han till Jesu underverk och förkun-
nelse, och vad evangelisternas sannfärdig-
het beträffar, stöder han sina påståenden på

deras ståndaktighet som bekännare och

martyrer. Jesu uppståndelse bestyrkes med

de otvetydiga vittnesbörd som evangelierna
ger oss särskilt i uppenbarelserna för lär-
jungarna i Emmaus och för aposteln Tho-
mas. 

- 
Origenes förklarar vidare, att det

bästa försvaret för Kyrkan är hennes gu-

domliga vitalitet, Kristendomens väsentliga

realitet konstitueras inte av dogmerna men

av det historiska faktum, som är Ordets
människoblivande och det gudomliga livets
ingjutande i de kristnas själar. En gudom-
lig kraft är verksam i historien, och denna

kraft är tillräcklig för att bevisa kristen-
domens sanning. 

- 
Av särskilt intresse är

Origenes' svar på Celsus' beskyllningar mot
kristendomen såsom en religion för obildat
folk utan intellektuella krav eller resurset.

Origenes genmäler att medan den rent
mänskliga visdomen är tillgänglig endast

för ett fåtal rikt utrustade andar, så är
den kristna sanningen av annan natur: den

är helt odllgänglig för det mänskliga för-
nuftet i och för sig, men öppnas genom

Guds nåd i dopet för varje kristen. Dess

inneboende styrka visar sig i de sanna krist-
nas liv och död. Å andra sidan, och detta
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är väsentligt för Origenes' inställning till
tron och kunskapen, understryker han vik-
ten av att var och en efter bästa förmåga
söker till denna gudomliga nåd lägga sin

mänskliga anstränSning för att nå fram till
en så upplyst tro som möjligt. Vidare un-
derstryker han att kristendomen känner
en högre kunskap av mystisk natur, som

Gud skänker åt vem han vill. Men >de

enfaldigas tro>> är en tillräcklig grund för
frälsningen, även om den kristne helst bör
gå vidare i sin kunskap om Gud.

Två asketiska skrifter av Origenes har
bevarats till vår tidz De Oratione och Ex-
bortatip ad Martyium, bidl- ftän 230-
talet. Det förstnämnda arbetet behandlar

dels bönen i allmänhet, dels ger det en in-
gående kommentar till Fader vår; en av

den kristna litteraturens första, Det senare

verket är riktat till eft. par av hans 1är-
jungar för att uppmana dem att inte ge

vika inför det hot, som den maximinska
förföljelsen utgjorde, utan fastmer glädja
sig åt att ha blivit kallade att genom mar-
tyrdöden följa apostlarnas och Flerrens eget

exempel.
Origenes' andligt-mystiska doktrin står

alltså inte fullständigt att finna i dessa ar-
beten, utan man får söka den främst i
hans predikningar. Hans mystik är en allt-
igenom biblisk mystik. Det är i Skriften
han söker lagarna för själens väg till Gud.
Först tar han då fasta på skapelsen: män-
niskan är danad till Guds avbild. Denna

bild har grumlats genom syndafallet, och
målet för den krismes hela strävan är att
så långt som möjligt återställa bilden i dess

ursprungliga renhet. Dessa tankegångar

som redan finns skisserade hos Philon, kan
sedan följas långt upp i medeltiden.

Första etappen i själens väg åter till
Gud är otnuänclelsen, den andra reningen,
symboliserad av Exodus, av judafolkets

vandring genom öknen, dess prövningar och
dess gradvisa upplysning. Intressant är i
detta sammanhang att lägga märke till, att
det hos Origenes gäller uteslutande en upp-
lysning; det är aldrig fråga om mörker, om
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dunkel. Skyn på Sinai förbigås med tyst-
nad, medan den hos Philon (De Posteritate

Caini) och sedermera hos Gregorius av

Nyssa (De Yita Moysis), för att inte tala
om den senare mystiken med Johannes av

Korset, spelar en fundamental roll. 
-

Vandringen genom öknen symboliserar den
gamla människans gradvisa bortdöende och
den nya människans uppvaknande. Där-
efter följer en period, då själen börjar ana

målet och konstatera de framsteg den redan
gjort. Så kommer den till en öken, där den

frestas av andliga villor och lär sig skilja
mellan Guds Ande och djävulens ande.

Småningom återvinner själen så sin ur-
sprungliga egenskap av Guds avbild och
kan, renad och förädlad, inträda i det
egentliga mystiska livet, i den kunskap om

Gud, som förvandlar hela dess väsen och

skänker det gudomlig prägel. Men inte
ens på detta stadium är människan säker

mot frestelser: de tjänar till att vidmakt-
hålla henne i ödmjukhet och öva hennes

tålamod.
Denna själens väg finnes beskriven fram-

för allt i Homilierna öaer Exodus ocb Nu-
meri. I Kommentaren till Höga Yisan be-
handlar Origenes själens fullkomliga för-
ening med Gud. Medan vandringen genom

öknen framför allt symboliserat den grad-
visa upflysningen, det allt fullkomligare
skådandet av Gud, inträder här karleken
som det dominerande. Denna kommentar
har också spelat en väsentlig roll för ut-
vecklingen av den mystik, som kulminerar
hos S:t Bernard niohundra år senare.

Av Origenes' verk har på franska ut-
kommit De la Pilåre, Exhortation au Mar-
tyre (Gabalda, 1932, tyvärr utgången på

förlaget), s^mt Hornölies sur la Genåse

(194!) och Homölies sur l'Exode, båda på

Edition du Cerf i serien >Sources chrdtien-
nes> och försedda med utomordentliga in-
ledningar av P. de Lubac. Man skulle kunna
önska en bättre registera;ppa,tat. 

- 
I srmma

serie förberedes Homölies sur le Läuitique,
Honölies sur les Nombres, Homölies sur

fosuö, Commentaire sur Saint-Jean, Com-
tnentaire sur le Cantique cles Cantiques
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srmt Homölies sur Ie Cantique. Efter att
ha tagit del av de första volymerne emot-
ser man de följande med största förväntan.

På >Les Editions de la Table ronde> har
1948 utkommit Origåne av P. D a n i 6 I o u,
en bok som fyller ett verkligt behov i sin

egenskap av det första allsidiga arbetet om

Origenes, P. Danidlou behandlar Origenes

såväl ur historisk som filosofisk, teologisk
och exegetisk synpunkt. Särskilt är hans

undersökningar av det exegetiska området
av stort intresse (se ovan). I krpitlet om

Origenes' filosofi ger han vidare en kort
översikt över >medelplatonismen>, hittills
tydligen inte föremål för någon samman-
hängande redogörelse. I övrigt är bokens

stora förtjänst dess omspännande av bela

Origenes' verk samt ställningstagande till
den nyare Origenes-forskningen inte minst
på protestantisk botten. Beträfiande stilen
kan man dock göra vissa reservationer -den är något tung och tämligen opolerad,
Även här är registerapparaten otillfreds-
ställande.

Gunnel Vallquist

6-1Bgo?t Credo. 3o:e årg, Nr r. 1949 81
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M. C. D'Arcy S. J.z Tbe mind
and heart ol loue. Lion and Uni-
corn. A Study in Eros and Agape.
333 s. London, Faber and Faber.

Denna bok är en undersökning av Kär-
lekens uåsen ocb natar. Förf. utgår ifrån,
att kristendomen har något alldeles nytt
och speciellt att säga om kärlekens problem,
vilket funnit sitt tydliga uttryck i några

viktiga stycken av Nya Testamentet, fram-
för allt i och med kristendomens yppersta

och förnämsta bud om kärleken till Gud
och nästen, i Kristi avsLedstal i nattvards-
salen (Joh. li) och Pauli brev till Ro-
marna (Rom. 8) och Korintierna (l Kor.
1l), D'Arcy bygger sin avhandling på
en granskning av kärlekens begrepp och
former i litteraturen alltifrån Plato, hos

vilken de tidigare sammanfattas och subli-
meras, över Aristoteles och genom de stora

kulturrörelserna i historien, konsten, filo-
sofin och religionen fram till vlta degrt,
där den behandlats av Anders Ny-
g r e n i dennes verk: Den kristna kär-
lekstanken genon tiderna. Eros och Agafre.
Många impulser och riktlin.jer, både i posi-

tiv och negativ riktning, har förf. dess-

utomfått av bl. a. P ie rre R o us s e 1o tl
Problån de I'Amour ou Mo))en Age, H u n-
ter Guthrie: lntroduction au Pro-
blöme de I'Histoire ile la PhilosoPbie och
Denis de Rougemont: L'Atnoar et
l'Occident, Därcy tar i sin bok genom-

gående ställning till Anders Nygren och
de Rougemont; i det följande återges emel-

lertid framför allt hans inlägg till Ny-
grens ståndpunkt.

Problemet kärlek omspänner ett storr
område. Genom att anknyta en stor histo-
risk manifestation med en stor filosofisk
tradition samt konfrontera dem med vad
grekerna kallat Eros och de kristna Agape

vill D'Arcy komma fram till ett resultat
som utgör en aspekt av kädeken, vilken
kan övertyga och kasta ljus även över
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andra kärlekens aspekter. överallt i värl-
den observeras det allmänna faktum av en

dualitet som kallas: giva och taga, vinsr
och förlust eller enligt den aristoteliska for-
muleringen tnaterie och f orma, varvid det
ena är mera negativt och passivt och det
andra aktivt och bestämmande.

Detta gäller både för vetenskapen, kons-
ten, litteraturen och den organiska värl-
den. Hos de levande varelserna är det den
manliga instinkten som härskar och tager
och den kvinnliga som överlämnar sig och

Ber. Människane personlighet förutsätter
emellertid en fundamental skillnad mellan
mänsklig kärlek och annan lägre form av
sådan. Medan djurisk drift leder å ena

sidan till fullkomligt besittningstagande
och å andra sidan till absolut självupp-
givelse, ofta intill döden, till den andras

förmån eller för artens bibehållande, står
människan som individ över arten. Hen-
nes lägre drifter skall lyftas upp till hennes

andliga nivå och hennes personliga värdig-
het måste respekteras både vid tagandet
och givandet. Detta innebär emellertid
inte hela den mänskliga kärleken, ty som

skapelser äro vi i vårt väsen fullständigt
beroende av den Absolute; i människan
måste således till sist också finnas ett för-
hållande, en kärlek, till hennes ursprung
och må1, som är Gud.

De gamla talade huvudsakligen om kär-
lekens själviska och osjälviska motiv, se-

nare skilde man gärna pä amor concubi-
scentiae och amor beneaolentiae d. v, s. den
kärlek som begär och den som vill väI,
och nu talar man helst om Eros och Agafe.
Så också Nygren. För honom är Eros den

egocentriska kärleken som från Plato och
Aristoteles smugit sig in i den kristna
tanLevärlden 

- 
redan, åtminstone delvis,

genom Aposteln Johannes - 
och av

Augustinus liksom döpts och förts in i
den medeltida teologin; även Thomas av

Aquino och hela skolastiken behärskades
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därav. Eros framgår enligt Nygren ur
människans natur såsom förnuftbegåvad.
Människan är sanningens norm och hen-
nes fullkomlighet består i ägandet av san-

ningen och når så sitt väsens fulländning.
Eros är enligt Nygren ingenting annat

än självhänsyn, självkärlek, Agape, den
kristna kärleken, har däremot alls ingen-
ting am skaffa med självkärlek vilken Ny-
gren förkastar fullständigt. Människan gör
ingenting, Gud allting. Gud är Agape och
väcker i människan en motsvarande Agape

utan något som helst hänsynstagande till
hennes insatser och förtjänster. Han för
oss ut ur oss själva och ger oss i stället för
sjiilvkadek en >icke-naturlig> kärlek till
Honom själv och nästan. Nygrens upp-
fattning är till den graden teocentrisk att
den inte lämnar kvar något mänskligt;
all sjllvkadek är utplånad. Äkta kristen-
dom är enligt honom Agape utan någon

som helst fläkt av Eros d. v. s. av själv-
hänsyn, självkärlek.

Nygren driver sin distinktion mellan
Eros och Agape, egocentrisk och teocen-
trisk kärlek, till sin spets och tycks inte
märka att hans uppfattning i grund och
botten leder bort från kristendomen och i
riktning mot en falsk, kvietistisk och pan-
teistisk mysticism (som han annars av-
böjer) där människan inte mera kan göra

något från sin sida utan helt uppgår i Gud.
Vi är, säger däremot D'Arcy, nödgade

att acceptera en viss grad, av självkärlek
som legitim, och att lämna rum för klart
och sunt tänkande. När Nygren menar att
alla spår av jaget måste utplånas, kräver
han det omöjliga. Även kärlekens språk i
dess högsta hänförelse uttrycker en bland-
ning av glädjen över den älskades lycka
och av lyckan över att man äger hans

eller hennes kärlek. Visserligen säga kristna
helgon ibland ord, som synes innebära att
den älskande skulle vara beredd att överge
sin eviga lycksalighet för Guds eller näs-
tans skull, men detta är barz ett hyper-
boliskt uttryckssätt; de kristna förstår det
riktigt och vet att Gud inte är ett sådant
väsen som förstör vad han skapat av kär-

lek. Gud är kärlekens urtyp som alltid är
full av välvilja mot den han älskar. Att
utrota det som Nygren kallar egocentrisk
kärlek skulle vara de$amma som atr ut-
plåna mänsklig kärlek helt och hållet. En
närmare betraktelse av människans natur
ger samma resultat. I kraft av sin natur
och sina instinkter måste hon som alla
andra levande varelser söka sitt eget väl-
befinnande. All mänsklig åstundan har sin
upprinnelse i hennes natur, i det vilket hon
är, och avser bevarandet av hennes väsen

samt utvecklingen och fullkomnandet av
det. Hon är hänvisad till sig själv på ett
sätt, som hon inte är till något annat.
Hennes sinne för gott och ont är åtmin-
stone till en del ett uttryck för vad som

är antingen farligt eller nyttigt för hen-
nes själs sundhet. Härav följer, ett i^B -om min kärlek är sann - måste erkänna
att kärlek är något som är det bästa för
mig, Det är nonsens att vilja avstyra åll
hänsyn till det egna jaget.

Likaledes är förhållandet med Agape,
menar d'Arcy. Den har två former, kär-
leken till Gud och till nästan, >Agape
lever genom Guds liv. . ., är först och
främst Guds egen kärlek och, när den finns
i människan, är den en kärlek som tar sin
form från Guds egen kärlek.> Den är teo-
centrisk; all självkärlek däri är bannlyst.
I Nygrens sammanfattning ger Agape sig
själv, kommer från ovan såsom en fri och
osjälvisk gåva, är suverän och oberoende

av objektet och därför spontan, >icke-
förorsakad> och skapar värde i sitt objekt.
Nygren gör ingen distinktion mellan nåden
och naturen, som härvidlag är så viktigt
inom såväl den medeltida som moderna ka-
tolska teologin, vilken kritiseras av Nygren.
Agape är visserligen Guds kärlek, som lyf-
ter människan upp till ett nyrt (gudom-
ligt) plan och till en ny dynamik, till en

ny art av kärlek till Gud själv. Men den

förstör inte den mänskliga naturens inte-
gritet, utan respekterar, fullkomnar och
höjer den. Det verkliga problemet är inte
det som Nygren antyder, utan det, hur
både naturen och det övernaturliga livet
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behålla sin integritet. Nygren ger ingen
lösning genom att åtskilja självkärlek och

nåd, natur och övernatur; hans Agape

liksom vissnar i sin ensamhet och avskild-
het. De argument som Nygren tar från
Nya Testamentet för sin uppfattning av

Agape är inte beviskraftiga. I liknelsen

om den förlorade sonen utelämnar han eller
beaktar han inte de erkännande ord som

fadern riktar dll den äldre sonen vilken all-
tid varit honom trogen, och ej heller i lik-
nelsen om arbetarna i vingården det fak-
tum att alla som avlönades gjort åtmin-
stone någon timmes arbete samt att deras

lott är helt olika de andras som förblevo
utanför. Men man kan lämna Nygrens bibli-
ska argumentering åt sida, då hans extrema
teori om Agape redan i och för sig ej är
riktig. Enligt honom skall Eros inte ha nå-
gon plats i människans svar på Guds kär-
lek. Ällt skall vara Agape och 

- 
Agape

är Gud själv, så att det inte finns något

mänskligt eller personligt i hennes svar.

Fördenskull säger han, att man knappast

kan tala om människans svar såsom Agape,

utan man skulle hellre kalla det >tro>;
som Agape kunde det möjligtvis endast be-

teckna människans kärlek till nästan. I
överensstämmelse med sin teori är Nygren
bald for >predestinationens djupa sanning>>,

enligt vilken Gud godtyckligt nödgar dem

han vill att de skola frälsas utan något
som helst Sensvar eller någon som helst

akt av fri vilja från deras sida.

I bokens sista del ingår pater d'Arcy på

frågan om grunden, arten och räckvidden
av kärlekens båda former, nämligen den

själviska och osjälviska kärlekens, om deras

inbördes förhållande samt om den punkt,
där de träIfas i harmoni, Svaret kan sam-

manfattas i det vad som menas med be-

greppen person och personlighet, Utrustad
med förstånd och vilja skall människan

ledas av andliga motiv och så sublimera

driftslivet, leda de med djuren gemen-

samma instinkterna och impulserna till ett
högre plan. Som person får hon inte uppge

sig själv så att hon förnekar sin mänskliga

naturs fullkomlighet. Intellektet, som här
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endast är ett annat uttryck för självre-
spekt eller självhänsyn och självkärlek, är
därtill det främsta instrumentet, som hjäl-
per dll självmedvetenhet och självbestäm-

melse.

I begreppen person och personlighet lig-
ger också förklaringen av problemet, hur
människan kan älska sin nästa, ej för sin
egen utan för nästans del och Gud mer än
sig själv. Analogien mellan delens förhål-
lande till det hela eller den tomistika iddn
om människan som Guds avbild lämnar
kvar en anstrykning av själviskhet, då

detta innebär att den andre älskas som ett
slags >andra jag>, medan personbegreppet

innebär en relation. >Människan kan icke
vara person utan att vara i relation och

som en levande relation riktar hon sina

blickar till denna relations andra faktor.>
Den andra faktoren är inte någon sak, som

vi taga och behålla, utan en person som

äger sin egen oförytterliga individualitet,
sin personlighet, till vilken vi dras inte som

till ett väsen som är identiskt med vårt
eget, utan är sig självt och kräver att be-
handlas som sådant. Ju mindre man tänker
på att vinna och ju mer man giver utan
förbehåll, desto bättre för bägge och deras

kerlek; de leva på varandras frikostighet.
Men även här har intellektet 

- 
självkär-

leken 
- 

uppgiften ett vara granskaren, för
att personlighetens värdighet och renhet ej

blir hotade, förrän vi helhjärtat kan ge oss

i personlig vänskap.
Personlig vänskap når sin fulländning i

kärleken mellan Gud och människan; den
Iider inte av någon inskränkning och be-
gränsning. Gud är för oss mer och har
mer omsorg för oss än vi för oss själva,

Vad kärlek mellan Gud och människor
innebär i den naturliga ordningen, säger

förf., yetr vi föga, men i den kristna Agape
gives oss den fullkomliga uppenbarelsen om
kärlekens väsen. Den upphäver inte vår
integritet, förringar inte vårt väsen, utan
höjer och stegrar det, den ger oss livet i
upphöjt och ökat mått: >de skola hava
livet och hava över nog> (Joh. l0: l0).
Detta nya liv, Guds kärlek, hans nåd, lyf-



Litteratur

ter upp människan till Guds eget plan,
förändrar f0rhållandet mellan skapelsen och
Skaparen till det av en vän till en vän, gör
henne delaktig av Guds eget liv, så att
hennes akter och hennes kärlek är Guds
akter och kärlek och Pauli ord gäller (Gal.
2:20)z >Nu lever icke mer jag, utan
Kristus lever i mig,>

Visserligen måste även här intellektet
vägleda själen. Människan måste härnere
söka Gud, erkänna hans väsen och egen-
skaper, hans förhållande till människan så-

som hennes upphov och mål och även så-

som väg d. v. s. hans fordringar på män-
niskan och allt detta så länge hon lever på
jorden. Men detta hindrar henne inte, att
i fullkomlig kärlek hylla Gud och hän-
giva sig åt Honom, att tillhöra Honom
fullständigt. Detta är den fullkomliga for-
men ev all personlig relation; här finns
enbart >giva> och där är ingen tanke av
att >taga>; allt vad människan har, är den
andres, är Guds gåva.

I denna Agape är allt förhanden som

Nygren önskar. Gud är allt i allt och där
finns inget spår av den självkärlekens art
som står i strid med fullkomlig karlek.
Men >jaget> fu där, jaget och intellektet,
ty det är Gud själv, som skapat dem,
älskar dem och ger dem bägge tillväxt.

H. Kreutzer

Dom Paul D ela,tte; Com-
tnentaire sar Ia RågIe de Saint
Benoit. 691 s. Paris 1913, om-
tryckt 1948, Plon. Ffr. 840: 

-.
Dom Delattes kommentar till Benedic-

tus' regel, utgången i bokhandeln sedan

länge och nu åter utgiven av trycket, är
ett välkommet tillskott på den religiösa
bokmarknaden. Man läser den med så

mycket större intresse, som den säkerligen
måste sägas vara representativ för hela den
franska benediktinska tradition som ut-
grenar sig från Solesmes och har sina röt-
ter hos mauristerna å ena sidan och hos

cluniacenserna å den andra. Dom Delatte

gör sig till auktoritativ tolk for denna tra-
dition, som framför allt präglas av ett
kontemplativt liv, vilket finner sitt ut-
tryck i en så vitt möjligt fullkomlig lov-
sång, samt därnäst av en andlig kultur
som förlänar den ett ovedersägligt aristo-
kratiskt drag.

Solesmesabbotens arbete ger läsaren del
av hans långa och rika erfarenhet som

styresman för ett av världens mest be-
tydande kloster och som fader till talrika
själar. Man glömmer heller inte hans kom-
mentar till de kapitel, som handlar om
abbotens roll, om hushållningen, om den

religiösa lydnaden, om den liturgiska bö-
nen. Om man konstaterar att varje skymt
av sympati för vad som plägar kallas de-
mokrati saknas hos Dom Delatte liksom
hos de flesta av hans benediktinska genera-

tion, så kan man inte underlåta att er-
känna, att det patriarkaliska envälde han
prisar är av noblaste slag.

Om det finns en punkt där den moderna
katoliken gärna tar avstånd från kommen-
tarens inställning, så är det kapitlet om
kallelsen. Dom Delatte anser inte att mxn
bör tala om kallelse till något annat stånd
än det andliga: Gud kallar egentligen var
och en till detta, och om inte alla följer
kallelsen så beror det på ett eller annat
slag av andlig lomhördhet, vare sig nu
denna är frivillig eller ofrivillig. Har man
en gång känt dragningen till klosterlivet,
så gäller det bara att se om man har god

hälsa och är skuldfri, samt vilken orden
man bör välja. Visserligen är dette den
renaste thomistiska tradition, men just på

den punkten är det kanske tillåtet att
hävda, att det religiösa tänkandet gjort
vissa icke oväsentliga framsteg sedan skola-
stikens dagar. När den nutida katolicis-
men talar om kallelse till äktenskap, om
kallelse till celibat i världen, om social
kallelse etc., så innebär detta helt säkert
ett fördjupat medvetande om livet i Kristi
mysdska lekamen, varom teologien samti-
digt är stadd i utveckling. 

- 
Inte heller

är man riktigt med, när Dom Delatte be-
klagar att den tid definitivt förrunnit, då
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barnen vid späd ålder kunde tagas in i
kloster och förpliktas att stanna där, vil-
ket enligt författaren besparade dem många
bedrövelser. Här kan han emellertid inte
längre stödja sig på Thomas, som (kanske
icke utan personliga motiv) bestämt för-
fäktade ogiltigheten i de klosterlöften som

avlatts före mogen ålder eller på barnets
vägnar.

Efter dessa reservationer är det utan
tvekan man rekommenderar Dom Delattes
kommentar som en andlig lektyr av högr
och berikande värde. Slutligen bör man
inte underlåta att nämna den djupa och
vidsträckta lärdom på särskilt patrologins
område, som ligger till grund för arbetet
och som ger även läsaren en tämligen
grundlig inblick i den litteratur, som hör
till samma familj som Benedictus' regel;
ett av de få dokument i världslitteraturen
som uthärdar en livslång daglig läsning.

Gunnel Vallquist

Jean Daniilou: Le Mys-
tåre de l'Aaent. Paris 1948, du
Seuil.

Erik Peterso nz Les tönoins
de la Yäritö. 91 s. Paris 1948, du
Seuil.

I serien La Spböre et Ia Croix, som spe-

ciellt tar sikte på missionsfrågor, har R. P.

Daniilou S. J,, i höst utgivit en liten volym,
som utgör en fortsättning på den i samma

serie tidigare utkomna Le Myståre de Salut
des Nations. Boken är säkerligen avsedd

för en bred publik och kan utan svårighet
läsas av var och en som besitter ett mini-
mum av andlig kultur. Det är en av P.

Danidlous stora förtjänster, att han för-
mår skänka en lättillgänglig form åt ett
innehåll med vida och djupa perspektiv.

Författaren söker i den Heliga Skrift
källan till nästan allt han meddelar sina
läsare på spiritualitetens område. FIan an-
knyter ofta till kyrkofäderna och även i
någon mån till senare teologiska och -varför inte? - litterära strömningar; men
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det är Bibeln som, i ljuset av Kyrkans de-
finierade trossanningar, är hans andliga
auktoritet. Därav allmängiltigheten i det
han har att säga, P. Danidlou besitter en
vidsträckt och djupgående lärdom; hans
intellektuella 

^pparat 
är av bästa kvalitet

- men det är inte främst som >intel-
lectuel> han berikar oss, utan som >con-
templatif>, Det råder intet tvivel om atr
denna senare egenskap är den förhärskrnde
hos honom.

Le Mystöre de I'Aaent handlar om Her-
rens vägröjare: patriarkerna, profeterna och
bland dem främst Johannes, änglarna samt

Jungfru Maria. De placeras inte bara i
sitt historiska utan även i sitt aktuella
sammanhang. Deras plats i Israel förebådar
deras plats i Kyrkan och därmed deras roll
i missionerna och överallt, där Flerrens
vägar beredes i själarna. Att det eskato-
logiska perspektivet i detta sammanhang
icke försummas, säger sig självt.

Vad Eric Petersons arbete i samma serie

beträffar, så har der varit mig omöjligt att
däri finna ett Iiknande intresse. Boken
behandlar martyrernas roll i KyrLan, men
ur synpunkter, som förefaller föga vitala.
Reflexionerna om förhållandet mellan mar-
tyrskap och apostlagärning har måhända
ett intresse, som det varit mig förmenat
att upptäcLa, och detsamma gäller Anti-
krists identifierande med politiska makt-
faktorer och de falska profeternas med here-
tiska teologer. I vilken mån Kristus i lju-
set av Apokalypsen bör ses som konung
eller kejsare kan också tyckas mindre be-
tydelsefullt. Emellertid skall ingalunda för-
nekas, att författarens obestridliga kunnig-
het meddelar åtskilligt av fackligt värde,
som r. ex. teorierna om förhållandet mellan
den antika kejsarkulten och Apokalypsens
Kristusgestalt. Men framställningen sak-
nar på något sätt relief, och jag måste be-
känna min oförmåga till uppskattning av

boken.
Utom de nämnda arbetena har i samma

serie tidigare utkommit Flenri de Lu-
bacz Le fondement tböologique des nis-
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sions; Y ves Raguin: Tböologie nk-
sionnaire de I'Ancien T estament ; R o-
bert Rouque tte: Textes des Martyrs
de la Nouuelle France.

Gunnel Yallquist

R. P, Bruno de J6sus-
Marie O. C. D: Saint lean de la
Croix. 34. Yl. 482 s. Paris 1932;

ny tryckning 1948, Plon. Ffr. 600.

H. Chandeb ois:. Portrait ile

Saint Jean d.e la Croir. 370 s. Paris

1947, Gresset. Ffr. 390.

P. Brunos redan klassiska biografi över

Juan de b Cruz har utkommit i ny tryck-
ning. Ett komplement till detta arbete kan

Chandebois' bok om samma helgon sägas

utgöra.
Det förstnämnda verket är av grund-

läggande betydelse genom sin skrupulöst
vetenskapliga karaktär, som inte lämnar
en detalj obestyrkt (mer än en femtedel
av volymen upptas av notapparaten). En
stor förtjänst hos boken är dessutom att
den, jämsides med den'na absoluta saklighet,
är såväl litterärt njutbar som andligt i hög
grad givande.

Särskilt värdefullt är också det studium,
P. Bruno ägnar åt Juans förhållande till
Teresa 

- 
de båda helgonens djupa sam-

hörighet framstår lika klart som deras per-
sonliga särprägel. Båda förverkligar de

sallma carmelitanska ideal 
- 

men om

Juan är en levande illustration av en ren-
odlad mystisk tes, så illustrerar Teresa i
sitt eget liv och sin andliga fostrargärning
den breda och dock absolut trogna tillamp-
ningen av samma tes i konkreta mänskliga

situationer. - 
Bägge gestalterna vinner på

denna parallellstudie 
- 

det kan inte be-

tvivlas, att Försynen velat semmanföra

dessa båda varandra kompletterande ele-

ment för att förverkliga den kanske mest

fullständiga skola i mystik, som någonsin

sett dagen.

Chandebois' arbete kan som segt betrak-
tas som ett slags komplement till det förra.

Det vill främst, i enlighet med sin titel,
ge en levande bild av Juan de la Cruz. En
tämligen bred historisk bakgrund är natur-
ligtvis härvid oundgänglig, men apparaten
har kunnat i hög grad förenklas. Den
icke specialiserade läsaren vinner ibland
härpå: sålunda får han här en klarare och
mera koncis bild av de i början till ytter-
lighet komplicerade förhållandena inom och
mellan de båda grenarna av Carmel 

- 
hos

Bruno löper man risk att drunkna i detalj-
uppgifterna. 

- 
Vidare lämnas större ut-

rymme åt allt som är ågnat att särskilt
levandegöra helgonets person; hans förhål-
lande till sina bröder, till sina andliga barn
o. s. v. 

- 
Onödigt och tyvärr smaklöst ter

sig dock i anmälarens ögon bokens sista

- 
långa och vidlyftiga 

- 
kapitel, som

uteslutande skildrar den barbariska behand-

ling Juans döda kropp blev utsatt för av
århundradets relikjägare. Allt detta är
otivelaktigt belysande för den tidens span-
ska mentalitet och kan givetvis omnämnas,
men man har svårt att förstå att en dryg
tiondel av en bok avsedd för fransksprå-
kiga läsare skall behöva upptagas av skild-
ringar, vilkas osmaklighet författaren själv
ursäktar sig för.

Till slut en anmärkning som icke synes

sakna betydelse. Varje biografi över Juan
de la Cruz måste naturligtvis ta upp till
mer eller mindre utförlig behandling kon-
flikten mellan de båda första cheferna för
det reformerade Carmel, Gracian och Do-
ria, en konflikt som bl. a. medförde att
Juan själv foll i onåd hos sina överord-
nade. På denna strid kan här inte ingås,

men det bör påpekas, att intet av de båda

anmälda arbetena lämnar en tillfredsstäl-
lande redogörelse för den. En juridisk-
historisk undersökning har för några år se-

dan utförts av den spanske carmelitmunken
Hippolyte de la Sainte Famille (namnet i
fransk version) och i översatt och sam-

manfattad form intagits i Etuiles Carmö-
Iitaines (Amour et Yiolence, Paris-Bruges

1946, ss. 196-273). Denna undersökning,
som tycks lämna väsentligen slutgiltiga re-
sultat, ställer Gracian i ett helt annat och
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fördelaktigare ljus, medan Dorias skanda-
lösa förfarande tydligare än någonsin kom-
mer i dagen. P. Brunos vetenskapliga nog-
grannhet ställer hans arbete i mindre stark
opposition till vad som senare framkommit,
medan Chandebois genom oförsiktigare om-
dömen kommer att ganska väsentligt av-
lägsna sig från sanningen. Man frågar sig

dessutom om inte detta kunnat undvikas,
då man jämför tryckningsdata för Chande-
bois bok och P. Hippolytes artikel . , . 

-I verje fall utgör den senare ett nödvän-
digt dokument för kunskapen om carme-
litordens första historia.

Gunnel Yallquist

L'Eglise et le Pöcheur. 2J6 s,

Paris 1948, Cerf. 2:a uppl.

Detta band, det andra i de nyttiga
Cabiers de la Yie Spirituelle, har nyss ut-
kommit i en ny upplaga. Det innehåller
teologiska, praktiska och liturgiska studier
över de oliga delarna i biktens sakrament:
ånger, bekännelse och försoning, samt bot,
Den andra delen är på månge sätt den
mest betydande, och präster skola där
finna väl genomtänkta råd för sitt arbete.
Man uppskattar särskilt att rlla. artiklar
ha lagt stor vikt vid botsakramentets so-

ciala sida: Synden bryter enheten, men bo-

ten förenar oss på nytt med kyrkan. Alla
artiklar äro läsvärda, men man må tillåta
oss att särskilt framhålla Dom Jean Le-
clercqs artiklar om Den beliga Kyrkan ocb
syndernas lörlåtelse och Den botfördiga
Kyrkan. Ett beklagande: Varför har icke
sakramentets historia blivit utförligare be-
hendlad?

fr. L. Fenl O.P.

F. Sherwood TayIor: Tuo
'Vays of Life. Cbristian ard Ma-
terialist. 1ll s. London 1947,
Burns Oates. 7 s./6 d.

Liuets tuå lAgor åt en bok av en kristen
vetenskapsman som hävdar att vetenskapen
inte är tillräcklig. Dr Sherwood ger en
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överblick över de två huvudriktningarna
inom filosofin * i da.g och ställer deras

materialism, vilka bygga sitt liv på de posi-

tiva vetenskaperna, i motsats till den inte-
grala kristna filosofin. Han undersöker
värdet av de två filosofierna, först med
hänsyn till människans personliga inre liv,
sedan med hänsyn till familjens privata
liv samt släkt- och vänkretsen ävensom

till individernas offentliga förhållande gent-
emot Sraten och Staternas inbördes förhål-
lande. Han kommer till slutsatsen, att ma-
terialism, åtminstone i den form, i vilken
den vanligtvis fattas och uppträder, inte
endast icke duger, utan t. o. m. förstör och
ödelägger allt som anses såsom riktigt och
berättigat inom de ovannämnda relatio-
nerna, samt att den är både kreftlös och
osund som filosofi och utan nytta och
hjälp som vägledning i livet.

Dr Sherwood som är intendenr för Mu-
seum of the History of Science i Oxford,
hade vid slutredigeringen av sin bok hjälp
av bl. a. P. J. Bolland S. J. och P. C. Pep-
ler O. P.

H. Kreutzer

Olle Källström och Rag-
nar Askmark: Altarc ocb funt.
147 s., 98 planscher. Sthm 1948,
Diakonistyrelsen. Kr. 2J: 

-.
Ett representativt verk försett med ett

rikt urval avbildningar av liturgiska före-
mål i Sverige under katolsk och luthersk
tid. Publikationen vänder sig till två olika
kretsar: konsthistoriker och konstintresse-
rade å den ena, och en religiös publik å

den andra sidan, En ledande tanke har även
varit att närma dessa två grupper till var-
andra, ett försök som man som katolik sär-
skilt välkomnar.

37 sidor text av Olle Källström står för
den konsthistoriska delen och tjänar som
orientering i bildmaterialet. K. lägger hu-
vudvikten på de behandlade föremålens
konsthistoriska och teologisk-religiösa be-
tydelse. Det är självfallet, att en sådan
översikt över ett rikt ämne blott kan vara
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summarisk. Dock har K. funnit tillfälle
att ägna några detaljer särskilt intresse.

Ragnar Askmarks utredning >Dopfunt
och altare i svenskt fromhetsliv> vänder sig

i första hand till den religiösa publiken
och uppvisar ett försök att få fram en

ännu levande tradition i svenskt fromhets-
liv, som är knuten till dopfuntens och alta-
rets liturgi. Han vill ge en bild av det
lutherska fromhetslivets utveckling som en

fortsättning på de katolska seklernas arv,
tro$ den våldsamma brytningen reforma-
tionen medfört både i den teologiska synen

och i konstproduktionen. Den kontinuitet
han på så sätt beskriver förefaller vag och

svirdefinierbar, men den kan dock ha ett
reellt underlag, kanske ligger den i de

troendes fortlevande religiösa behov. Dock
måste man oftt frigr sig, om framställ-
ningen, särskilt vad det aktuella läget be-

träfiar, motsvarar de verkliga förhållan-
dena. Också beklagar man de ofta ganska

vaga och ibland även felaktiga utläggning-
arna av >påvekyrkens> lära i dess förhål-
lande till den lutherska uppfattningen, som

kan vara desorienterande både för den

konsthistoriska och den religiösa läsekret-

M. Atlamson

Bernard Bo ga,n: Tbe Great
Linh. A Hhtory of St. George's,

Southanrh. 349 s. London 1948,

Burns Oates. 12 s./6 d.

Vad kan vi här i Sverige ha för intresse

av att läse om en engelsk kyrkas historia,
även om denna kyrka nyligen firat sitt
lO0-årsjubileum, frägt man sig onekligen
när man fått denna bok om St. George's,

Southwark i sin hand, Men man har inte
väl läst många sidor förrän ämnet helt tar
en fången, och man har rent av svårt att
lägga den ifrån sig innan man kommit till
slutet. Detta är nämligen inte historien
om vilken kyrka som helst, utan den om
Englands första katolska katedral efter re-
formationen. Och med dess historia är till

stor del förknippad historien om the
Catholic Revival, den katolska renässansen

under 1800-talet.
Allt intill 1778 levde katolikerna i det

protestantiska England under trycket av
stränga undantagslagar, som förbjöd präs-
terna att läsa mässan och de troende att
delta i den, När dessa lager äntligen upp-
hävdes, väckte detta ett sådant uppseende

att oppositionen under en veckas tid kunde
ta sig de mest våldsamma uttryck. Man
brände eller förstörde på annat sätt i Lon-
don en mängd hus som tillh0rde katoliker.
Men inte desto mindre fick de nu öppet

verkande prästerna stor framgång i sitt ar-
bete. Och 1829, genom den karolska

emancipationen venn ju katoliker officiellt
samma rättigheter i samhället som övriga
medborgare. Det var framför allt från
denna tid som St, George's kom att spela

en framträdande roll i den engelska katoli-
cismens historia. Församlingen hade vuxit
högst betydligt, och dess kapell kunde inte
längre på långt när rymma alla som sökte

sig till mässan där, När man då blev
tvungen att bygga en ny kyrka, vaknade

hos kyrkoherden tanken på att bygga den

så stor, att den skulle kunna samla Lon-
dons flesta katoliker vid de stora högti-
derna. Det tycks inte minst ha varit tan-
ken på att skapa ett rum värdigt Kyrkans
liturgi som har varit ett av huvudmotiven.
Sin första storhetstid upplevde kyrkan när
\fiseman, två år efter att den blivit far-
dig, vände tillbaka från ett besök i Rom
som kardinal och ärkebiskop av Vest-
minster, och förklarade att han skulle göra

St. George's till sitt säte. Hierarkien var
återupprättad i England efter 300 år, och

från att ha varit en katedral endast till
skepnaden blev St. George's det nu också

till funktionen. Under denna tid defile-
rade allt vad den engelska katolicismen då

ägde av notabiliteter under dess valv 
-med undantag för ;ohn Henry Newman.

Sin första predikan efter konversionen höll
denne i församlingens sedermera övergivna,
första kyrka. Men han mötte redan då

den kallsinnighet som under många år
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skulle förbittra hans liv och beröva den

engelska kyrkan hennes bästa huvud.
Men St. George's har även sin >egen>

historia. Förutom ltt tjäne som katedral
var kyrkan också centrum för en av Lon-
dons största församlingar, under nästan
sextio år ledd av den frodige Fader Tho-
mas Doyle, småningom domprost när ka-
pitlet hade upprättats. Av honom får man
en levande bild genom alla ymnigt flö-
dande citat ur hans insändare i tbe Tablet,
och man skiljes från honom som från en

riktig vän. Kyrkans senare öden som dom-
kyrka i stiftet Southwark är av mindre all-
mänt intresse, även om de ger goda in-
blickar i det katolska Englands liv kring
sekelskiftet. Under det sista kriget blev
den svårt skadad av brandbomber och vän-
tar nu på restaurering,

Arne Rask

Yngve Brilioth: Saensk

hyrkokansh-a!. 2:a uppl. 479 s,

Uppsala 1946, Diakonistyrelsen. Kr,
16: 

-.
Tiden har sedan länge varit inne för en

ny upplaga av biskop Brilioths Suensk hyr-
kokunskaf. Ehuru boken redan när den

utkom 1931 gav uttryck åt en mera
stringent kyrkosyn, så att författaren i sitt
nya företal kan säga att denna >snarare

underbyggts än vederlagts genom den liv-
liga diskussion som sedan förts i denna
fråga>, är det väsentligen med hänsyn till
denna utveckling som ändringar företagits.
Därtill komrner givetvis de kyrkogeogra-
fiskt betingade; Sverige har ju sedan dess

fått etr nytt stifr.
Bilden av Svenska kyrkan har sålunda

ytterligare komplicerats genom >en strängr
bekännelsetrogen, delvis biblicistisk konser-
vatism> och >en mer radikalt hOgkyrklig
fraktion>. Den ekumeniska rörelsen har
naturligtvis bidragit till att mildra de
gamla motsättningarna mellan folkkyrkan
och frikyrkorna, Den sista tiden har dock
inte varit utan tecken till en ny skärp-
ning av dessa motsättningar. Som en ny
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komponent i den gamla antikyrkliga fron-
ten inregistreras även den återuppväckta
kulturradikalismen. Den förra upplagan
karakteriserade det då aktuella läget som
en övergångstid, vari gammalt nedbröts
men också nya och vida utsikter öppnades.

IJtöver detta har man nu, enligt biskop
Brilioth, att möjligen räkna med en and-
lig klimatförsämring, som kommer att göra
Svenska kyrkans verksamhet vanskligare
men också angelägnare.

För var och en som vill göra sig en bild
av den svenska kyrkan är detta arbete
oumbärligt. Inte minst värdefullt är det
genom det sätt, varpå författaren ständigt
tar hänsyn till den historiska utvecklingen.
Bortsetr från det objektivt riktiga härvid-
lag är det nämligen nödvändigt att känna
svenska teologers tes om den essentiella
kontinuiteten mellan medeltidskyrkan och
den reformerade kyrkan för att förstå så-
väl Svenska kyrkans aktuella struktur som
hennes inställning till den katolska kyrkan.

Arne Rask

E. Allison Peers: Behind
tbat Vall. An Introdaction to some

Classics of tbe lnterior Life. 126 s,

London 1947, SCM Press Ltd. 6 s.

De skisser som samlats i denna bok har
med nödvändighet en populär form, då de
ursprungligen varit radioföredrag. Men de
är populära i verkligt god betydelse, och
borde utan större svårigheter få den ver-
kan som författaren avsett: att stimulera
läsaren till att närmare lära känna de and-
liga förf*terc som han behandlar för att
därigenom få en inblick i det inre livet.
Dessa författare är från helt olika tider
och av helt olika karaktärer, från kyrko-
fadern Augustinus till Thomas Traherne,
en engelsman från 1600-talet. Ur viss syn-
vinkel sett har boken kanske sitt största
intresse därigenom, att man lär känna
några engelsmän, varav tre anglikaner, som
alla har väsentliga ting att säga om det
inre livet,

Arne Rask
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Valther Shewrin g': Let-
ters of Eric Gill. 480 s. London
1947, Jonrthan Cape. li s.

Denne brevsamlingen tegner et - 
meget

ufullendt! 
- 

portrett av en av de mest

originale og markante skikkelser i sam-

tidig engelsk katolisisme, estetikeren Eric
Gill. Flverken som kunstner eller som

rnenneske har han, meg bekjent, vart pre-
sentert i skandinavisk kulturkritikk' men i
sitt eget land pvet han like til sin d6d i
1940 en stadig pkende innflytelse, ikke
bare som utpvende oghpyt anerkjent skulp-
tgr og dekorasjonskunstner, men kanskje

sedig som estetisk teoretiker og kunst-
kritiker, som kulturpersonlighet og 

- 
or-

det er visst ikke for pretensipst 
- 

som filo-
sof. Foruten raffinerte kunstutgaver av

Nytestementet, Hpisangen, Canterbury
Tales, etc. har man fra Gills hånd en rekke
bind ytterst intelligente essays, hvor det
store gjennemgangstema er teknokratiets og

industrialismens kvelende innflytelse, ikke
bare på den Lunstneriske skeperkraft, men

i siste instans på alt personlig skapende ar-
beide og dermed på ell menneskelig virk-
somhet og sund livsutfoldelse overhodet.

Om det er moderne ä va,te antimoderne
(for å uttrykke det paradoLsalt) så er det

sjelden å tre{fe tendensen forenet med en
slik realisme som i denne brites ganske

ubritiske behov for å tenke sin egen kunst-
neraktivitet ned til dens dypeste grunn.

Endelig utga Gill kort for sin dgd en

fascinerende Autobiograpby som nå blir
fulgt av nzrverende posthume brevsam-

ling ved hans venn '$/'alther Shewring.
Letters utf.yller og forutsetter selvbiogra-
fien, og det billede de tilsammen tegner av

Eric Gill er så overraskende mangesidig og
rikt at en sammenfattende karakteristikk
er overordentlig vanskelig å gi, 

- 
her er

ctofi til minst fire {orskjellige personlig-
heter. Forfatteren Gill er her den mest
fravarende, for mens han ellers skrev en
stilsikker og velformet prosa er hans episto-
lere ytelser ytterst ulitterere, ja direkte
skjpdesl6se, om riktignok spontane og le-
vende. Den utpvende kunstneren Gill viser

her mer hverdagens slit enn de store in-
spirasjonspyeblikk men når man en sjelden
gang får vare vitne til iddens vekst i hans

arbeidende fantasi (som i brevene til An-
thony Eden om monumentet for Folkefor-
bundet i Genåve) har man f6lelsen av å

f4lse ha;m inn i det helt geniale. Ellers
f.glger vi ham i arbeidet på hans stprste

oppgaver: korsveien i '\7'estminster Cathe-
dral (meget omdiskutert til denne dag!),
i Bradford, fasadeskulpturen på BBC's

hovedkvarter i London, Rockefellers Mu-
seum i Jerusalem etc. Kritih-eren og ten-
keren Gill er mer tilstede i brevene, og her
er der et vell av meninger og dommer,
ofte både krasse og personlige, om kunst
og samfunnsliv gjennem tyve århundrer
som er av hgyeste interesse. IJtgiveren har
tatt med i samlingen et antall Letters to
the Editor (denne det anglo-saxiske demo-
kratis effektive og forngyelige sikkerhets-
ventil), bl. a. et par brev med bitende svar

til G. K. Chesterton som hadde dristet seg

til å kalle den byzantinske kunst >grim og

kjedelip, Det store trekk i Gill's kunst-
syn er dette: at kunsten må tilbake til en

håndverksmessig betraktningsmåte. Mid-
delalderens >anonyme genialitet> som spkte

å gi skj/nnhet til >eksistensielle> (i mot-
setning til hva han kaller >represente-

rende>) kunstverk ut fra et kunstsyn som

var organisk og ikke illusjonert, er forbil-
det. Til sin venn maleren Rothenstein skri-
ver han for eksempel:

>Jeg tror det er helt essentiellt for alt
maleri og skulptur (og musikk) at det
ikke blir skapt for å stå for seg selv, iso-
lert fra sine omgivelser, og et tingen som

et hele og hver enkelt bestanddel av den,

hver linje, hver form (og hver lyd) blir
tatt for hva den ar og ikke for hva den

forestiller. Likesom et barn som tegner et
hw lager et hus bestående av linjer, slik at
det med rette kan kalles, ikke et bilde av
et hus, men et hus bygget av linjer, slik
synes det meg at vi (kunstnere) i vår verk
skal bruke vårt materiele som noe mrn
skaper ting med, og ikke som midler til å

skape en forestilling om dem,>

9l
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Og igrunnen kommer han til det samme

resultat som Paul Claudel i hans bergmte
Lettre å Alexand.re Cingria sur les causes

de la döcadence de l'art sacrö (og petet
Regamey i hans tidsskrift L'Art Sacrö) at
der til enhver tid er en skjebnesvanger
sammenheng mellem kunsten i sin alminde-
lighet (og den religipse kunst i serdeleshet)
og kvaliteten av samtidens religipse tenk-
ning og mentalitet. For Claudel var dette
det 19. hundreårets smaksforfall som )et
br6defullt skriftemål, utstillingen for all-
verden av alle våre synder og alle våre feil:
svakhet, armod, troens og fplelsens frykt-
somhet, hjertets hårdhet, flukten fra det
overnaturlige, konvensjonens og det for-
melles tyranni, griskhet, skryt, hykleri og
oppblåsthet.>

Ut fra sin utdannelse som håndverker så

Gill botemidlet i en tilbakegang fra det
han forstod med >representasjonsintensjo-
nen> til >dekorasjonsintensjonen>: den
fprste, som svarer til det meste av den post-
rafaelitiske kunst, medfprer (sier Gill) i
virkeligheten en helt ny kunstoppfatning
og inneberer enslags >hgyere> og kritisk
funksjon overfor det naturlige objektet,
mens det Gill kaller dekorasjon inngår en

organisk forbindelse med objektet, hvor
linjer og farger er brukt slik som en vever
eller mosaikk-kunstner vilde bruke dem:
det vil si i en harmonisk forening av det
>funksjonelle> og det estetiske.

Men brevenes mest overraskende side er
det inntrykk de gir oss a,v mennesket og
katolikken Gill. Ikke så å forstå ar denne
n€rmest rastlpst aktive personlighet hadde
for vane å sette seg ned og skrive opp-
byggelige epistler. Der er så megen britisk
bluferdighet og skrekk for å utstille sine
innerste fglelser i ham, at hans religion 

-bortsett ftt etp* tlrre apologeriske brev
til vennen Rothenstein omkring hans kon-
versjon 

- 
aldri er hovedtemaer for noe

brev. Det er indirekte, gjennem hans dag-
boksliknende notater at vi greier å rekon-
struere linjene i dette merkelige kristne
kunstnerliv. Kort efter sin konversjon blir
han dominikanertertiar og hans studier fp-
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rer ham snart dl St. Thomas'og skolasti-
kernes estetiske teori om pulcbrum definert
som id quod uisam placet. Gill besprger

Maritain's Art et Scolastique oversart dl
engelsk, er en interessert fordragsholder og
tilhgrer i det filosofiske St. Thomas Aqui-
nas Society og har ner kontakt med domi-
nikanerne i London, i Blackfriars i Oxford
og i Hawkesyard, deres studiekloster. Han
blir dypt grepet av klosteridealet slik som

han finner det utformet i Dom Morin's
bok Tbe Ideal of Monastic Life. Og, om-
kring segselv og sin familie skaper han et
lite samfunn av mennesker som lever, ar-
beider og ber sammen på den landsens
eiendom i Ditchling hvor han har sitt
atelier og sin kunsttrykkpresse, enslags
patriarkalsk ordnet stor familie samlet om
felles kunstnerisk ytelse ut fra en sam-
stemmig kristen kunstoppfattelse, og for-
enet i den liturgiske bpnn og den evange-
liske nestekjarlighet. En betydelig del av
brevene, adressert til en av hans lerlinger
som fplger et presrekall og reiser til Rom
for sin utdannelse, forteller om denne
ecclesiola som var bakgrunnen for Gill's
intense foredrags- og forfattervirksomhet
og arnestedet for hans eget kunstneriske
livsverk.

Eric Gill ikke bare hever seg til en gene-
rell analyse av den moderne kulturkrise ut
fra det spesielle {elt hvor han var fagmann,
men har også moralsk reisning til å gå ut-
over en rent negativ antimodernisme og
lete seg mpysommelig frem til botemidlene
og anvende dem radikalt i sitr eget per-
sonlige liv som kunstner og som mennesLe.

Der er ganske visst brev som åpenbarer
hans begrensning (for eksempel de meger
kortsynte pasifistiske betraktninger i dagene

omkring Dunkerque-katastrofen i f940 da

Englands og Europas skjebne hang i en
tråd), der er likeledes et mindretall brev
som er bare trivielle, og som utgiveren
kunne ha utelatt uten å skuffe andre enn
kanskje nettopp hans nermeste venner.
Men det store flertall av disse menneske-
lige dokumenter lar oss m4te et menneske

av en så usedvanlig stlpning at de interes-
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serer langt utenfor de kunstorientertes
krets.

Halluard Rieber-Mobn O. ?.

The Poems of Alice Meynell.
Centenary Edition, 192 s. London
1947, Hollis and Carter, 12 s./6 d.

Alice Meynellt poesi har vett utflrli-
gere omtalt tidligere i Credo (1945:
l7t fr.). Den nerverende hundreårsutga-
ven av hennes dikt er den fprste helt ut
komplette. G, K, Chesterton skrev en gang

i en begeistret artikkel om denne poesien,

som har vart verdsatt på hpyde med Elisa-

beth Barrett Browning's, at )den moderne

verden må bli umåtelig meget mer romme-
lis, f.gr den når opp til bredden i dette
vidtfavnende sinnet>.

>I come from nothing; but from where

come the undying thoughts I bear?>

sang Alice Meynell (i A song of Deriua-
tions) og på disse ne,r 200 sider m/ter man
fruktene av hennes kristne kontemplasjon
ikledt et formspråk av uforliknelig skjpnn-
het I Tbe anknoun God. retter hun sin

bgnn til Kristus i dette ukjente mennesket

som kommer tilbake fra kommunionsben-
ken og kneler ved siden av henne:

>Christ in his numbered breath,
Christ in his beating heart and in his death

Christ in his mystery! From that secret

place

And from that separate dwelling, give me
grace!>

Og i disse kristenforfglgelsenes dager er vi
sarlig lydhpre for de fortrpstningsfulle lin-
jer hun skrev under inntrykket av den

franske republikks tgyleslpse antiklerika-
lisme efter århundreskiftet: Om >Kristus
er jaget bort> (som en fransk publisist ut-
trykte seg) så er det fra de utakknemlige
hjerter, fra gatenes smuss, men på Ile de

France's tusener av kornmarker og i Bour-
gogne's tunge vinranker er den unkonse-
krerte hostie og vin hvor Kristus er >den
jagede som aldri kan unnslippe:

>>The mills conceals the harvest's Lord
the wine press holds the unbidden Christ.>

Er liLheten 
- 

tross avstanden mellem gst

og vest 
- 

med Rabindranath Tagore mer
enn to dypt religigse sinns spontane sam-
klang? Enten der ligger bevisst påvirkning
til grunn eller ikke, så er grunnakkordene
i Alice Meynell's poetiske testamente (for
eks. iThe Poet to the birds) helt de samme

som den indiske vismannens:

>Når dpden kommer til meg, og sier
ganske sakte:

Dine dager er slutt!
Måtte jeg da kunne svare ham: Jeg har

ikke bare levet,
men levet i kjerlighet.
Og når han sppr: Dine sanger, vil de over-

leve deg?

svarer jeg: Jeg vet ikke,
men dette vet jeg: at syngende
har jeg ofte funnet Evigheten.>

(Tagore: Glow-Vorms.)

Halluard Neber-Mobn O. P.

FIarry Marti nson: Vägen
till Klockrihe. 263 s. Stockholm
1948, Bonniers, Kr. 12:.2J.

Grodperspektiver har vissa fördelar. Det
avslöjar ibland sidor, som annars icke faller
en granskare i ögonen. I sin senaste bok
Yågen till Klochrike 

- 
titeln är så vacker,

att man får lust att köpa boken enbart
för dess skull 

- betraktar llarry Martin-
son samhället underifrån. Han har här ta-
git upp ett motiv, som länge lekt honom
i hågen, och skildrat ett av dess botten-
skikt 

- 
luffarna.

Martinson försöker finna de orsaker,
som drivit luffaren ut på vägarna, och fast-
slår såsom de viktigaste dels vandringsdrif-
ten, dels upproret mot >prestationssjukan>>,

mot det alltmer mekaniserade och indi-
vidualitetsutplånande samhällslivet. Yrkes-
luffaren vandrar, inte därför att han trivs
med vandrandet eller finner det mera till-
talande än någon annan sysselsättning 

-
93
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luffarnas liv är efter vad som fta.mgir
ingalunda någon dans på rosor 

- 
utrn

därför att han inte kan låta bli. Den in-
telligente landsvägsstrykaren Sandemar de-
finieret luffarens liv som en tyst 

- 
men

föga effektiv 
- 

protest mot det materiali-
serade samhälle, som gör människan till en

>prestationernas faris6>, som eggar henne

till resultatsjakt och gärningssjuka, en

sjuka, som >fängslade sig själv i ett kugg-
hjulssystem som verkade likt en tramp-
kvarn som bara krävde nya steg och nya
steg när man väl hamnat därl>, en protest
mot den sadism, som ofta döljer sig under
kravet på att alla skall arbeta. Han kallar
lättjan och håglösheten >Guds protest ge-

nom människan, riktad mot det beskäftiga
avgudandet av hetsen och slitet> och för-
söker genom sin >Lättjans sekt> nå de för-
komna, dem som av en eller annan anled-
ning börjat tvivla på sitt existenberätti-
gande, att >få dem lösta ur den egendom-
liga form av självfördömelse som gör den
håglöse till en dubbelt fängslad människa,
en människa som ständigt jagas och jagar

sig själv fram och åter mellan den luft-
slottsbyggande euforien och det förla-
mande tvivlet på sig själv>.

Världens största problem är rädslan, sä-
ger Flarry Martinson, och luffarens största
problem är rädslan för rädslan, d. v. s.

den rädsla han genom sin blotta uppen-
barelse väcker hos andra. Skildringen av

de reaktioner en landsvägsstrykare fram-
kallar hos >hederligt arbetande folk>> är en-
dast alltför sann. Milt ironiskt påpekas

den underliga logiken eller rättare segt den

totala frånvaron av logik hos dem, som

först ger tiggaren en skopa ovett därför
att han inte arbetar och vill jaga honom
ut i vedboden att hugga ved 

- 
men sedan

inte vågar sätta en yxa i handen på ho-
nom! Naturligt nog får lu{faren med åren
en säker psykologisk blick; första ögon-
kastet säger honom, hur han bör uppträda
i olika fall.

Ur litterär synpunkt måste man påtala

bristen på stringens. Handlingen 
- 

i den

mån man överhuvud teget kan tala om en
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dylik - är löslig; maa har en känsla av
att kapitlen skrivits med ganska långa mel-
lanrum i tid och sedan tämligen godtyck-
ligt hopfogats. Stilen vill ibland förfalla
till maner.

Vägen till Klockrike är på det hela teget
tämligen torr och filosofisk; den skälvande
känsligheten hos pojkvaskern från Näss-
Iorna blomma märker man inte mycket av.
Sexualskildringen är så ohöljd, att den ver-
kar ditlagd enbart för att stimulera den
läsare, som till äventyrs börjar finna bo-
ken tråkig. - Naturmålningarna är som

alltid hos Harry Martinson betagande. De
gamla vackra häradsnamnen ger språket en
viss klang. Men såsom barnfödd i Väne
härad kan anm. icke underlåta att påpeka

en felaktighet (s. 269): Det är inte
Flunneberg, som skjuter ut i Vänern, utan
Halleberg,

I Passad förfäktade Harry Martinson den
tesen att människan upptäckt allt som står
ett upptäcka i yttre avseende, och att der
hädanefter gäller att gå på upptäcktsfärd
inåt, inne i sig själv. Därför frågar man
sig med spänning inför denna nya bok:
>Hur långt skall han ha hunnit på sin
vandring inåt?> - Svaret finner man i
färjmannen Karons uttalande om Sande-

mar, som återfötts - Marcinson framläg-
ger här en själavandringsteori, som före-
faller mera fantastisk än allvarligt menad

- till en paradisplanet, därför att han
>syftade med hela sitt liv till det oerhörda,
och lät sig dagligen i sina tankar skakas

och genomlysas därav>.
Inger Bengtsson

Olov Hartman: Död neil
fhbinder.329 s. Stockholm 1948,

Norlin. Kr, 12: -.
Död med förhiniler är ett beaktansvärt

bidrag till den kristna romanlitteraturen
från evangelisk sida. En gammal prost, som

redan i första kapitlet ligger för döden
men först i det sista, 300 sidor längre fram,
får sluta, tröttar likväl inte ut oss med
detta uppskov utan låter oss få inblick i
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ett andligt och religiöst strävande och käm-
pande, som utan tvivel verkar helt äkta.
Åldringen vet i sin katoliserande tro om
gamla sanningt. Han spelar inte huvud-
rollen utan fyller egentligen funktionen av

en ännu levande anfader, som eftersinnande
blickar in i sin familjs och de olika släkt-
Iedens öden och utövar på samma gång ge-

nom sin tros makt inflytande på dem och
leder dem till ett gott slut.

Den nya tidens frestelser hotar att från
olika riktningar undergräva denna gamla

familj: sexuell >upplysning>, socialistiska
tendenser, patentlösningar från sekternas
sida söka att få makt över sonen, sonsonen,

svärdottern, sonsonens älskade, men alltid
segrer den rittt vägen 

- 
och i allt detta

har den gamle prästen sin andel, medvetet
eller omedvetet, ofta tack vare sitt humo-
ristiska sätt att ta saker och ting.

Gripande är scenen, då Magda, svärdot-
tern, som bär på tanken att söka befrielse
från ett barn genom >legal> abort, vid
åsynen av det altare där svärfadern bru-
kar läsa kompletorium på kvällen, upptäc-
ker den heliga Jungfrun Maria och där-
igenom får krafc till att behålla barnet

- 
som hon dock trots allt förlorar genom

missfall i samband med en olyckshändelse.

Döil mecl lörhinder är en roman som är
skriven med ett gott hjärta och med kär-
lek till folket, och den vittnar om en tros-
kraft vars äkthet övertygar läsaren.

Robert Braun

Bo Bergman: Skalden. Stock-
holm 1948, Bonniers. Kr. 11:2i,

Skulclen är en levnadsbeskrivning av en

omkring sjuttioårig dam ur Stockholms
högre medelklass; den förmedlar alltså till
oss sekelskiftets borgerliga Stockholm med
dess säregna atmosfär. Som förf. befinner
sig i ungefär samma ålder, kan berättel-
sen måhända innefatta något äv en till-
bakablick, ett avsked till ett {örflutet, som

inte vänder åter. Ett svårmod vilar också

över det hela, ett svårmod som ger sig till-
känna på förf:s karakteristiska sätt: att

inte kunna göra rättvisa mot tingens reali-
titer, deras grymhet, kyla och det ofrån-
komligt givna i. de mänskliga förhållan-
dena. Detta svårmod kastar sin skugga
över sekelskiftets borgerliga problemdikt-
ning över huvud. Naturligtvis ligger det
en viss tjusning däri, men frågan inställer
sig, om sådan litteratur för vår värld kan
vara mer än blott bildande underhållning.
Visst är detta redan ett värde, i synnerhet
i vår tid som så utmärkes av kalla hafs-
verk, men 

- 
när det rör sig om att litte-

raturen skall uttrycka det som behövs för
vår tid? Kan då den borgerliga problem-
diktningen ännu förmedla till oss avgö-
rande värden? Denna diktning är mycket
aktningsvärd 

- särskilt i detta fall, då ju
Bo Bergman räknas till de verkliga dik-
tarna, som går dll litteraturhiscorien 

-men den vågar inte ta det steg, varförutan
ett andligt liv i dag blir omöjligt och som

är för framtiden ännu mera livsviktigt.
Robert Braun

Jeremias Gotthelf: Den
ruarta spindeln. L72 s, Stockholm
1948, Diakonistyrelsen. Kr. 4: J0.

Det är egentligen en rätt så gammal
ranke: atc göra Jeremias Gotthelf känd i
Sverige. Strindberg, som på åttiotaler i
Schweiz läste Gotthelf, när han studerade
bönderna med avsikt att själv skriva en
bondroman, rekommenderade från Lindau
denne författare åt sin fötläggate Bonnier.
Det är känt, att han tagit väsentliga intryck
av Uli der Knecbt, när han skrev Hernsö-
borna. Det. är därför glädjande rtt Dia-
konistyrelsens förlag, som sedan 1943 utger
Gotthelf i svensk översättning, nu även
lär följa berättelsen om Den suarta spin-
ileln. Även här rör det sig om bondmiljö
med gamla seder och bruk. Hin onde spe-

lar sin givna roll, men en modig prästs in-
gripande med bön och vigvatten stämmer
hans vilda fnmfart. Karin Stolpe svarar
för den välgjorda översättningen och Yo-
land Cuypers för de tilltalande illustratio-

Robert Braannerna.
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Karen Plovgaard: Ngel
og Magten. 223 s. Köpenhamn

1948, Det Danske Forlag,

Denna roman är den tredje i en serie ro-
maner som handlar om Grönlands historia.
De föregående är Det ny Rige och Riget
bygges. I Nget og Magten ges det en in-
blick i liver på 1100-talet, då det första
biskopssätet upprättas på Grönland med

hövdingamaktens hjälp. Skildringen av de

enkla handlingsmänniskorna, deras religiosi-
tet och forhållande till Kyrkan är krafr-
full och sund. Förf. idealiserar inte sina

personer, hon ser nyktert deras naturbun-
denhet, deras starka viljor som vill boja sig

för Vår Herre, men de har en hel del att
kämpa med för att kunna vara >hyggliga>
kristna. Förf. skildrar på ett sympatiskt
sätt den spontena självsäkerhet dessa män-
niskor visar i tanke och handling och det
'fu framför allt värden på det naturliga
planet som utmärker huvudpersonernas ge-

stalter. Ofta har dessa människor svårt att
behärska sig, De gör inte anspråk på att
betraktas som helgon och blossar hämn-
dens eld upp, så är den allt annat än lätt
att hejda i sin framfart.

Det verkar ibland ändå något förvå-
nande att höra dessa enkla människor re-
sonera om religiösa och >kyrkopolitiska>
{rågor, men det är 

_ 
snarare ordvalet än

själva tankegången som är störande. I sin
helhet gör naturskildringarna och de dra-
matiska scenerna ett levande och konst-
nädigt tilltalande intryck. Eljest kan an-

mälaren inte uttala sig om bokens stilis-
tiska värden på grund av otillräckliga in-
sikter i danska språket.

Maria Adamson

Arvid Ernvikl' Golgat* 30s.
StocLholm 1948, Diakonistyrelsen,
Kr. 2: i0.

Författaren framlägger i en rad tämligen
intetsägande dikter sina reflexioner inför
Kristi lidande och död. Den övernrtur-
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liga aspekten saknas alldeles. Så som förf.
skildrar Kristus är denne enbart Människo-
son, en vanlig människa som >drömt Mes-
siasdrömmar>, hyst >heta förväntningar>
och >herdeönskningar om en samlad jord>

och till slut spikats upp på ett kors utan
att förstå varför. Man spanar förgäves
efter den Kristus, som är Guds Son, från
tidernas början utsedd att sona mänsklig-
hetens brott, och som följaktligen från
människoblivandets första ögonblicL vet,
hur hans mänskliga öde kommer att ge-

stalta sig 
- 

och att denna utveckling föl-
jer Guds plan.

Lika ensidig är förf:s syn på Maria, vil-
ken framställes såsom en ängslig och för-
bryllad moder, som intet begripit av det
som hänt henne.

Inger Bengtsson

Stina Bergengren': I nat-
tens tysta timna. 63 s. Hälsing-
borg 1948, eget förlag. Kr. 4: -.

Något större poetiskt värde kan man
inte tillägga Stina Bergengrens dikter.
Förf. har en viss formell lätthet, men inne-
hållet är ganska banalt. Vad som intres-
serar är den personliga utveckling man
tycker sig skönja; förf. går från de små

tingen 
- 

>fåglars kvitter, blommor och
blad> 

- 
till de stora: frågorna om livet,

döden och kärleken. En dikt som >Döds-
dömd> skvallrar om den verklighet, som

ligger bakom denne utveckling,
t-B

S e I m a L r g e rI ö fz Ljaslågm.
Dramatiserad av Rune Lindström.
43 s. Stockholm 1948, Diakoni-
styrelsen. Kr. 3; 7 J .

Rune Lindström har till blankvers över-
flyttat Selma Lagerlöfs legend >Ljuslågan>,
Versen är smidig och stycket äger intensi-
tet, men det typiskt lagerlöfska har natur-
ligt nog gått födorat,

I-B
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Schindler
A. J. Latz, Kienn din religion . ' 6:-
D. J, Boers, Katolsk praxis

Gastaf Armfeh, Min väg till Kyrkan > 1:-
Gastaf Arrnfeh, Biskop Nils Hermansson > 0:50

> 8:75

Qlöm ej
eft förnJd prenumerationen pi CREDO (obs. kr. 10: -),
atr göra Edra eänner och bebanta appmärhsarnrna på vår tidskrift.

Ni gör därrned dem själva och vår goda sak en tjänst.
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