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TANKAR KRING UNGDOMSKUNSKAP
OCH UNGDOMSFOSTRAN.
'f
Jngdomsfostran på grund av en fördjupad ungdomskunskap kräves
L,/ i lnår" dagar mer än någonsin. En uppfostran som är ,okunnig om
och inte vill tillgodogöra sig den moderna ungdomspsykologiens och pedagogikens rön och insikter, berövar sig en värdefull hjälp och påtager
sig ett stort ansvar. Födda uppfostrare, som liksom med osviklig instinkt
tråfra det rätta, äro nog sällsynta, men även om sådana finnas, skulle
det säkerligen vara till stort gagn även för dem ---och inte heller minst

de följa med i respektive facklitteratur.
deras skyddslingar
Men mera ödesdigert än okunnighet i ungdomspsykologi och pedagogik är den inställning, som man tyvärr nu för tiden möter alltfor
ofta, nämligen den att någon uppfostran, i synnerhet en målmedveten
kristen sådan, inte alls behöves. Man skall, säger man, låta barnen och
ungdomarna sköta sig själva. Låta dem f.ölja sina sunda instinkter och
sin goda natur, resultatet blir bast på så sätt. Inte får man förgripa sig
på deras personliga frihet och i förväg bestämma deras religion.
En
sådan inställning är omöjlig för en kristen, som genom uppenbarelsen
vet om arvsyndens verklighet och den heliga förpliktelsen för alla rar'änniskor att ansluta sig till Kristi kyrka, och för dem som åter och åter
igen måste fastställa, att det är på grund av .detta fundamentala misstag
som inte så få unga människor predestineras till att misslyckas med sitt
liv i synnerhet vad dess religiösa och rnoraliska sida betråffar
predestineras inte av Gud, utan av sina målsmän, som försumma en sann upp-

för

fostran.

Vad är då en sann uppfostran?

Att

uppfostra betyder kort sagt att

öva inflytande på barnet och den uppväxande ungdornen med syftet att
göra dem självständiga. Det betyder att hjålpa dem, att de alltmera utvecklas till självständiga och självansvariga personligheter, att de
när

det rör sig om den kristna uppfostran
alltrnera komma >till -manlig
mognad, och så bliva fullvuxna, intill Kristi fullhet> (Ef. 4: l3). Sann
uppfostran är nägot annat än dressyr, som utifrån påtvingar vissa förhållningsregler och umgängesformer. Den är något helt annat än drill,
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som skapar själslösa automater, Den är fastmer det ärliga, osjälviska,
kärleksfulla bemödandet att hj;lpa de unga fram till det mått av mänsklig fullkomning, som deras individuella anlag och förmågor
och Guds
ge löfte till, till en fullkomning- som individ
övernaturliga nådegåvor
och som medlem i samhället, såväl i naturligt som övernaturligt avseende.
Den sanna uppfostran vill inte förkväva den personliga friheten och det
personliga initiativet, utan väcka och leda dem. Den låter det goda, som
av sig självt växer fram ur den unga människan, lugnt växa och ägnar
det en omsorgsfull vård och ett förutseende skydd. Den undervisar,
manar och varnar. Den ger praktisk handledning
inte minst genom
det egna goda exemplet. Den som själv är dåligt-uppfostrad och inte
övar en konsekvent fortsatt självtukt, år för den skull än mer oduglig
till uppfostrarekallet än den okunnige och det är tyvärr på denna punkt
som så många uppfostrare i vära dagar svika,
Men för att ätergä till vår utgångspunkt: en gedigen kunskap om ungdomens särskilda f<;rhållanden får heller inte fattas. Här i landet har
i fjol från kristet håll utkommit en god grundbok i ungdomsku.tskapt,
som väl fyller sin uppgift att ge en första överblick över hithörande
frågor och med sina rikliga litteraturuppgifter (bland dem också katolska)
stimulerar till fortsatta, rner^ detaljerade självstudier.
i11s blott her utan hos de flesta sådana
Men det man mest saknar
framställnin g r
som ger ett enhetligt mål för all
är en helhetssyn,
uppfostran och -på sanuna gång blir f& alla de enskilda strävandenan
både för uppfostraren och för dem som skola uppfostras, till ett enda

stort och hänförande motiv. Och det är dock just på detta enhetliga
mål och motiv som framgången framför allt beror.
För oss kristna kan uppfostrans mål till slut blott vara €tt: att medverka rned Guds nåd vid skapandet av en sann och fullkomlig kristen.
>>En sann kristen bör leva ett övernaturligt liv i Kristus . . . Därför omfattar den kristna uppfostran hela det mänskliga livet i alla dess olika
former, den sinnliga och andliga, intellektuella och moraliska, individuella, sociala och husliga, icke för att inskränka detta liv utan f& att
höja, ordna och fullkomna det i överensstämmelse med Kristi fOrebild
och lära.>2
Men för att. detta >en sann kristen> i sin. tur ej blir blott till ett
vackert ord och ett teoretiskt ideal, måste den levande Kristus själv, hans
person, liv och verk ställas i medelpunkten för den kristna uppfostran
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som det stora, alltomfattande målet och det mäktiga, allt inspirerande
motivet. Fran måste bli >totaldominanren>>, den >>personliga förebilden>
som >>förkroppsligar de eftersträvade värdenar.3 I horro* ar d.t kristna
idealet personligt formar med all sin ursprungliga fullhet och ouppnåeliga
höghet, men på samma gång helt nära den mänskliga verkligheten. Ty
han är på samma gång >Guds väsens avbild> (Hebr. l:3) och >en som
har varit frestad i allting, likasom vi, dock uran synd> (ib.4:1i). Han
visar inte blott vägen till den mänskliga fullkomlighetens höjder uran
går själv framför alla som banbrytare och föredöme. Han kallar inte
blott till att följa honom, uran han ger också kraften till att kunna göra
det. Det må finnas många idealgestalter, som vi i ett eller annat avseende
kunna efterlikna, men det finns blott en end,e, som vi, vi alla utan undantag, helt enkelt kunna ef.terf.öLja.
Men det måste vara den sanne Kristus, F{erren och Mästaren, Konungen,
sådan han framträder i evangelierna och nu lever och verkar i sin Faders
rike, både i himmelen och här på jorden, och inte den av otron detroniserade och av rationalismen sönderdiskuterade >mannen från Nasaret>
eller en av en sötaktig och sentimental pietism all hoghet och kraft berövad >frälsare>. Den som i sina unga år leddes fram till den sanne
Kristus och kom i verkligt levande förbindelse med honom, har etr
ideal som aldrig sviker. De >>mera abstrakta och allmängiltiga ideal>a,
som i den fortsatta inre urvecklingen alltmera tråda i förgrunden, behöva
då heller inte borttränga det stora personliga idealet. Ty om dessa nya
ideal äro äkta och sanna, skall det visa sig att d,e också äro Kristi ideal.
också vid deras förverkligande kan och måste der vara och alltmera bli
det alltomfattande målet och allt inspirerande rnotivet: att hjilpa Kristus
vid ätt bygg upp Guds rike, rrsanningens och livets rike, helgelserrs och
nådens rike, rättvisans, kärlekens och fridens rike>.b
Även sexual{rägan, för att kort beröra detta i vära d,agar mest diskuterade ungdomsproblem, kan endast lösas om den ses i större kristet
sammanhang, om också där Kristus-motivet fär göra sig dominerande
gällande: det gäller att med Kristus och i hans anda säga ett fullt och
ärligt ja till Faderns skaparevilja och till Gudsrikets ordning. Just genom
att 'de unga pä detta livsområde föra en ridderlig kamp och vinna segern
med Kristus, ha de etr avgörande tillfelle att utvecklas till fullvuxna
och andligt mogna medborgare i Kristi rike.

Detta den kristna pedagogikens krav, att ställa Kristus i cenrrum tor
all uppfostran både som mål och motiv, har under de senaste åren pa
'Jfr Haerkeberge r: l. c, sid. 103 f.
' lfr ibid. sid. l0t.
u
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katolskc håll f<;rt till en livlig diskussion om kristendomslärans, i synnerhet då katekesens rätta utformning, och man kräver konsekvent fOr all
religionsundervisning en kqrcentration på Kristus.G Trosläran om Kristus
skall vara den medelpunkt kring vilken alla de andra lärorna samlas, eller
den kärna, ur vilken alla de andra utvecklas. På så sätt blir kristendomsläran inte till en framställning av många enskilda läror och motiv, utan
till en enhetlig tankebyggnad och ett allt omfattande rnotiv för det
kristna livet.
Denna koncentration är möjlig, ja t. o. m. lätt. Hela den övernaturliga
verkligheten är ju given med att Jesus Kristus har kommit till oss såsom
Frälsare, allt annat inneslutes däri som i en kärna. I hans verklighet som
Guds Son uppenbaras Gud som den Trefaldige. Till Kristus leda det
Gamla förbundets alla vägar, han är innehållet av det Nya. Hans liv
och verkan har sin fortsättning i Kyrkan, i hennes fullmakter, i sakramenten, i vårt eget barnaskap hos Gud. Kristus är en gestalt, som i
evangelierna åskådligt och mäktigt f.ramträder och som är tillgänglig
även för vår upplevelse, ty den kristna kultur, som omger oss, Ieder sitt
ursprung från hans person och talar med tusende stämmor om honom,
och det kristna livet är slutligen i alla tider
sakramentalt och etiskt
inte
betraktat
någonting annat, än en Kristi efterföljelse.?
Denna -väg är kanske inte den systematiska teologiens väg, men just
det var ju felet, att man alltför mycket velat anpassa den konkreta f.örkunnelsen och den kateketiska undervisningen ät det system som den
vetenskapliga teologien uppställer. Dogmatiskt sett är det kanske mera
konsekvent och systematiskt att framställa den kristna trosläran t. ex.
utifrån Trefaldighetens mysterium och denna koncentration kan bli till
ett mäktigt motiv för en teologiskt bildad eller religiöst mogen kriiten,
men den är i sin hOghet och roverklighet> otillgänglig fOr de unga och
olfuda. Kristus framträder däremot även i trosläran som en påtaglig,
levande personlighet, som älskar och söker oss människor med glödande
karlek och som vi kunna möta som ingen annan med förtroende, kärlek
och vänskap. Den kristna trol, med allt vad den innebär, får på så
sätt en utpråglat personlig karaktår, bortom alla rent abstrakta id6er,
och det är just detta som de unga söka och behöva.8
Denna diskussion föres särskilt livligt i Tyskland och har så småningom kommit till det resultat, att e ny katekes inte blott efterlyses
utan med biskoparnas godkännande utarbetas. Den skall förmedla en
o
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Freiburg im Breisgau 1939, Herder.
'Jntgman: l. c. sid. 14.
" tbid. sid. 2t.
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kristen kunskap, som inte är >teologisk> och teoretisk utan koncentrerad
på Kristus, och på så sätt verka fostrande för det praktiska kristna livet.
Monsignore Gustav Gö t z e l, Miinchen, har i en skrifto, till vilken
biskopen i Osnabriick, -Vilhelm Berning, skrivit inledningen, utgivit de
resultat, till vilka den officiella diskussionen hittills kommitr Vi behöva
såsom biskop Berning formulerar det
en ny katekes, vilken
måste
>gottnahe,
christusnahe,
kindernahe,
vara
kirchennahe,
lebensnahe, zeitnaher. Och därfor skall Kristus vara medelpunkten.
>Visst måste man lära en hel del och inpränta det i minnet, men för
det kristna livet behöves därav mindre ån lårarna tro. Martyrsläktena i
de stora tiderna ha inte hämtat sin stolta trosstyrka ur ett memorerat,
teologiskt formulerat vetande, utan ur den stadiga blicken på sin tros
Iysande medelpunkt: Kristus. Inte kommer det an pä att ha till hands
en mängd teoretiska detaljkunskåper, utan därpå att några centrala sanningar sänkas så djupt och så levande in i själen, att de forma sinnelag
och samvete och bliva den drivande kraften för en kristen livsföring.
Om vi förmä inge de unga människorna en religiös övertygelse och föra
dem till ett religiöst liv, då behålla de också det nödvändiga religiösa
vetandet, men annars inte. Blott det som blir till en beståndsdel av
den religiösa praktiken ver man verkligen och forblivande.,rl0 >Frälsningslärans kärna är Kristus. Dåfiör måste Kristus bliva den allt behärskande medelpunkten av hela trosläran: Han är den slutgiltiga Gudsuppenbarelsen. Honom måste människorna finna och erkänna som Herre
(1 Kor. 12 3) och ansluta sig till honom (1 Petr. 2z 4), dårför måste
de känna honom och hans verk och genom honom finna sin frälsning>

(Apg. 4: l2).11

Att en sådan koncentration på Kristus verkligen kan uppfostra en
modern ung människa till en sann, ja, fullkomlig kristen, därom vittnar
levnadshistorien om en ung italienare, Pier Giorgio Frassati, som 1925
dog i barnförlamning blott 24 är gammal, men >kommen till manlig
mognad och fullvuxen intill Kristi fullhet>.

Det är pater C. C. Martindale,

som med stor skicklighet och

omtanke och skarpsynt inlevelse presenterar Pier Giorgio Frassati för nordisk ungdom.12 Ty nog behöves det skicklighet och omtanke för att
framställa denne unge italienares inre utveckling och leverne på så sätt
n
Mrg.. Gustav G ötzel: Auf dem l(eg zu einetn neuen Katechismu.s.
tecbetisclse Geneinscbat'tsorbeit. Freiburg im Breisgau 7944, Herder.

'o lbid. siå. 9.
Ibil. sid. 44.
*" C.
C. Martindale
S. J.:
Sankt Ansgars Forlag. Kr. 6:7!.

Pier Qiorgio Frassati,

1907-192t.
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att nordiska ungdomar bli verkligt intresserade för honom, och nog måste
man äga en sann ungdomsväns både förståelse och skarpsyn för att bland
al'la dessa mera tillfälliga detaljer och relativa faktorer fä fram den absoluta, allmängiltiga linje, som hos denne unge sydlänning leder rakt hän till
Kristus och gör hon,om även för andra till en vägvisare till Kristus.
P. Martindale har lyckats med att låta en förstå, varför en italienske
teknologen Pier Giorgio Frassati står där som en idealgestalt, som verkar
hänförande på all katolsk ungdom
och varför inte också pä andra
som lära känna honom. Ty han uppenbarar
sig som en i sann mening
modern kristen hjalte, beprövad just på de områden av det moderna livet,
s,om äro i synnerhet den studerande ungdomens livs- och arbetsfält.
Pier Giorgio Frassatis levnadshistoria, sådan den berättas av P. Martindale och sådan den verkligen har varit, är en utmärkt undervisning i
praktisk ungdomskunskap, och då närmare bestämt av en katolsk sådan.
Men den är än mera en mäktig sporre för den katolska ungdomen till
målmedvetet och ansvarskännande kristet strävande. Ty Pier Giorgio är
inte en ideal idd utan en levande idealgestalt. Och vad som är det viktigaste och enbart gör honom till ett sant föredöme: genom honom och
i honom lyser den levande Kristus fram, alltså inte blott den gudsbarnaskapets nåd som Kristus förvärvat oss och meddelar oss, utan även en
sann Kristi efterföljelse i sinnelag och handling, både i goda och onda
dtgar, i framgång och motgång, i lek och allvar, i bön och arbete, i umgänget inom familj och vänkrets, i studentliv och social eller politisk
gärning.
>Pier Giorgio var ikke en Svekling, ikke en tungsindig, ikke en Slavenatur, ikke en Skeptiker, men han var heller ikke en Mand, der bildte sig
ind, at den menneskelige Fornuft er i Stand til at formidle os hele Sandheden, eller at Viljen kan naa alt, hvad den straber efter, eller at sk/nne
Fplelser €r et Grundlag at bygg. paa, selv om de maaske nok kan give
en Lyst til at bygge. Flans pnske var, at Christus maatte 'faa sin Skikkelse i ham' (Gal. 4: 19), at hans Liv maatte ya,re et Samarbejde mellem
ham selv og den levende Christus i den Betydning, at hans Liv til hver
en Tid maatte svare til Herrens Tilskyndelser. Kun saaledes kan Mennesket
blive christocentrisk og fors/ge paa at g0re sine Omgivelser christocentriske, Hvad der ,hjalp lram meSet i saa Flenseende var denne 'Sans
for Christus', som havde veret ham forundt lige fra hans tidligste Ungdom. Men han maatte arbejde med sit Talent, og derfor 'studerede' han
Christus, isrr i Evangelierne og hos Apostlen Paulus. Der er nemlig intet,
der kan erstatte Lrsningen af den Hellige Skrift. Og denne Lasning
virkede paa hans aandelige Liv, saaledes at det ogsaa fattede Interesse
for det, der laa uden for ham selv. I det ovenanfgrte Citat hedder det
6
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saaledes videre: 'Jag er i Fpdselsveer, indtil Christus faar sin Skikkelse i
Eder.' Paulus sammenligner med Fpdselsveer det, han maatte gennemtaa,
for at den Christus-Spire, som findes i ethvert Menneske, kunde drives
frem, ikke blot til Udfoldelse, men ogsaa til Modenhet.>l3
>Pier Giorgio's (italienske) Biograf g0r meget rigtigt opmerksam paa,
at foruden Naaden var der mange andre Faktorer, som bidrog til at
forme hans Liv saa fuldendt: Hans udmarkede Hjem, hans sunde Realitetssans vedrlrende selsskabelig Omgang, den Viljefasthed, hvormed han
forstod at holde saavel sin Tunge som sine Tanker i Ave, den bevidste
Energi, hvormed han s/gte at hrrde sig gennem Legems/velser (uden
aandelige Grundsatninger som Baggrund betyder Idrat praktisk talt intet
til Fremme af en moralsk Levned, men til Gengeld vil en bl/dagtig Levevis
temmelig sikkert f.Are til den mest uhumske Imrnoralitet). Frem for alt

dette maa dog navnes Pier Giorgio's uforbeholdne Hengivenhed
ofrelsens Ideal, som nrredes af den daglige Altergang.>1a

til

Selvop-

Där ligger hemligheten med den äkta katolska uppfostran: att leda
barnen och ungdomarna så tidigt som möjligt och så ofra som möjligt
fram till Honom som >tog sin boning ibland oss> (Joh. 1: 14) och som
där mitt i sin heliga Kyrka lever och verkar såsom vår tros, vår fromhets
och vårt livs

medelpunkt.
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SVENSK GRADUALAVHANDLING OM
THOMISMENS KUNSKAPSLÄRA.
l{ unskap och uerklighet är titeln på den doktorsavhandling som teol.
I\och fil. lic. Lechard Johannesson den 9 oktober 1944 f.örsvarade inför Göteborgs högskolas filosofiska fakultet.l Redan själva

<r

ämnesvalet säger en hel del både om denna studies intresse och om den
grundlighet varmed dess författare griper sig an med de filosofiska problemen. Ty det år hår sannerligen icke fråga om något underordnat
problem utan om ett av filosofiens grundproblem. Pr,oblemet om förbindelsen mellan kunskapen och verkligheten, eller, med en annan benämning, problemet om kunskapens natur är den högsta hemlighet som

'" Ibid. sid. 208.
lbil. sid. l04.
t'nLechard
Johannesso n: Kunshap
Diakonistyrelsen. Kr. 9:-.
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har skärskådat problemer om förhållandet mellan kunskapen och verkIigheten; hans avhandling bär nämligen som underrubrik ciceln: en srudie
i realistisk filosofi med särskild hänsyn till thomismens tolkning av rea-
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Härigenom har han velat precisera ämnet för sitt arbete och dess begränsning. Han lämnar åsido de idealistiska teorierna, och utgår från de
realistiska lårorna såsom forskningshypotes, i det han undersöker de
grundvalar på r'ilka de vila. De realistiska tolkningarnas företrådare
hävda
i motsats till idealisterna
art föremålen äro oreducerbart givna
såsom skilda frän det kän,nande subjektet,
eller med andra ord: tingen
existera oberoende av vår kunskap om dem. De påstå också att kunskap
om tingen är möjlig, både vad betrå#ar deras existens och deras narur.
Denna grundteori lämnar emellertid rum för många former av realism.
Bland dessa har thomismen alldeles särskilt tilldragit sig dr Johannessons
intresse. Avsikten med dessa sidor är dels atr ge en sammanfattning av
innehållet i denna avhandling, dels att fålla ett omdöme om dess värde.

Dr Johannesson börjar med art klart uppställa det problem han vill behandla. Därvid har han till utgångspunkt valt den moderna vetenskapen.
En föruäfrlig metod, ty på så sätt får hans avhandling redan från första
stunden sin förankring i det reella. Man kan alltså icke beskylla för{attaren för den tendens till isolering, för vilken man ofra, och kanske
icke utan orsak, anklagat filosoferna. En sådan inställning är också allt
utom önskvård, i första rummer för filosofien själv, men också för den
vetenskapliga forskningen över huvud taget. också historiska fakta giva
författaren rätt härvidlag: varken i den grekiska antiken eller på medeltiden, varken en Platon eller en Aristoteles, varken en Albert den store
eller en Thomas av Aquino, ingen av de stora tänkarna har varit främmande för sin tids vetenskap. Tvärtom voro de i högsta grad angelägna
om att ha en så ingående kännedom som möjligt om sin tids vetenskapliga fakta, såsom också deras verk intyga.
Filosofi och vetenskap sakna heller icke beröringspunkter. Den punkt
dar filosofien ,och vetenskapen skiljas, och den punkt dår de mötas ett
ögonblick, det är just frågan om de fOrhållanden som finnas mellan tanken och varandet, och mellan kunskapen och verkligheten. Kunskapen
såsom sådan är något annat än kunskapen om objektet. I det förra fallet
är det fråga om ett sätt att l<änna, i det senare om ett sått, att uara.
Den verklighet som filosofen försöker utforska är icke en annan realitet
8
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och ej heller en högre realitet än den som de andra vetenskaperna söka;
nej, det är samma realitet, men {ilosofen studerar den ur en annan synvinkel. Författaren håller på denna punkt, och han stöder sig med rätta
på professor Aspelins auktoritet, som han citerar med följande rader:
>Filosofien i ordets moderna mening är inte en spekulation över problem,
som ligga utanför de andra vetenskapernas område och kanske äro otillgängliga för den mänskliga kunskapsförmågan. Den vill inte bygga upp
ett lärosystem, som kan giva svar på alla tillvarons frågor och säga oss
vad verkligheten är till sitt innersta väsen. Den är liksom varje annan
vetenskap medveten om sin begränsning och ställer inga frågor, som ej
kunna besvaras på erfarenhetens väg. Dess forskningsfält är inte en
'egentlig' verklighet bakom 'fenomenen' utan vetenskapen själv sådan
den ter sig i arkiv och laboratorier. Därför måste den filosofiske forskaren
vara vä| förtrogen med vetenskapliga metoder och problemställningar,
vare sig han utgår från naturvetenskapen eller från de forskningsgrenar,
som hava den mänskliga kulturen till sitt undersökningsfält.r'
Dårefter följer nägra mycket intressanta sidor ägnade åt en frarnställning av den fundamentala realismen både på naturvetenskapernas och

de historiska och språkliga vetenskapernas område. Dessa sidor bevisa,
att författaren själv praktiserar det samarbete som han förordar. Särskilt
träffande och lyckad synes mig en suggestiva studien över den sanna
historiens djupt realistiska karaktär vara. Denna samarbetsmetod är,
såsom dr Johannesson på flera ställen påpekar, fullkomligt i överensstäm-

t

melse såväl med den helige Thomas' tänkande som med hans mesr kända

moderna lärjungars sätt att arbeta! Alla äro angelågna att söka reparera
det fruktansvärda missförstånd som redan pä 145}-talet uppstod mellan
skolastikerna och den moderna vetenskapens företrädare, dessa den förnimbara naturens erövrare, för att sedan ännu mer accentueras under
ll- och 1700-talet., AIla äro de överens om önskvärdheten av att de
thomistiska metafysikerna h&lla sig väl underrättade om den filosofiska
och vetenskapliga forskningens framsteg, och att de intressera sig för allt
som sker inom de särskilda vetenskaperna, det må gälla den icke euklidiska geomecrien, ået transfinita taletf den eirr-steinska relativitetsprincipen,
genetikens logistik eller utvecklingens fysiologi, eller vad det vara mån
i

4

liksom de icke heller böra vara främmande för den samtida konsrens
estetiska problem; kort sagt, ingenting bör undgå deras forskande blickar.
Därför har också Maritain med råtta sagt. >Huru skulle de kunna
ha inflytande över människorna, om de icke kande deras verk?>3 Och
att detta icke är önskningar utan verkan, därom vittna, för att, bara

'Aspelin':

" Maritain:

Aktuella problern inotn filosofiltistorisk forskning, sid.
Conditions de la renaissance thomiste, sid. 146.
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nämna ett exempel, de solida arbeten som utförts av Filosofiska institutet
vid Louvains universitet.

Efter att väl ha påvisat avhandlingens förbindelser med verkligheten
uppställer dr Johannesson det problem som utgör själva grunden

till

hans

studie:

>Är den kunskap, som innebär kunskap om verkligheten, möjlig, och
vad innefattar det faktum, att kunskapen kan nå en extramental realitet?> Det faktum att förf^ttaren endast håller fast vid ,realismen,
åtminstone som forskningshypotes, säger bara det en hel del om hans
filosofiska skaplynne och hans modernitet. Ty det är oomtvistligt att
en återgång till det verkliga och det absoluta är, ur skilda synvinklar
sett, ett av vär tids karakteristiska kännetecken.
Av systematiska snarare än hisrcriska hänsyn redogör dr Johannesson
därefter för de olika realistiska synpunkter som i skilda länder göra sig
gällande i våra dagar. Erfarenheten visar att kunskapen icke kan undvara sinnenas medverkan. Likväl skulle den heller icke kunna begränsa
sig till denna. Ett förnuftets utny,ttjande av det material som sinnena
frambragt är nödvändigt. Dessa båda elements samverkan är det som
karakteriserar den mänskliga kunskapen.
En realistisk filosofi kan lägga huvudvikten endera vid det ena eller
det andra av dessa båda element eller också intaga en position mitt emellan
båda. Man befinner sig sålunda inför tre huvudströmningar av realistiskt
tänkesätt, nämligen den empiriska realismen, särskilt sådan den år frarnställd av den engelske filosofen George Edward M o o r e och hans lärytngar, den deriverade realismen, särskilt sådan den framställes av den
tyske filosofen och naturalisten Erich B e c h e r, och den modifierade
realismen eller intellektualismen, sådan den läres av S:t Thomas och
hans moderna lärjungar. Enligt min mening återger ordet >modifierad>,
som användes av dr Johannesson, icke fullt adekvat betydelsen av det
fra,nska ordet >modär6>>, som innetattar ett begrepp av mätta, av jämvikt och harmoni och av rätt medelväg.
Den etnpiriska realismen, i enlighet med den engelske filosofen George
Edward M o o r e, utgår från det sinnligt givna, d. v. s. från subjektets
möte med objektsvärlden. I fräga om denna filosofi påpekar dr Johannesson med rätta, att,, trots dess förtjänst att, Iramhälla den omedelbara
förbindelsen mellan det kända objektet och det kännande subjektet, den
likväI, såvida den utvecklar sig i enlighet med sin linje, fOrblir innesluten
inom erfarenhe,tens gränser. Han säger: >Men en tolkning av kunskapens
totalitet är frän denna utgångspunkt icke möjlig att genomföra. De
rent intellektuella m,omenten gå icke att förklara utifrån en sådan ut10
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gångspunkt. Det berättigade i den empiriska realismen ligger i dess
framhållande av kunskapens, den empiriska, sinnliga kunskapens omedelbarhetskaraktär. Men den har sin begränsning däri, att den icke på ett
tillfredsställande sätt kan förklara eller ge rätt åt de intellektuella dragen
i kunskapand€t, utan vilken det icke vore fråga om en sammanhängande
kunskap om en objektsvärld. Såväl kunskapens värld som objektets värld

+

komma att upplösas i kaos. Men den värld som intellektet lär känna
är icke ett kaos utan ett kosmos.
Sensa måste sättas in i ett stort
- moment. Om de rent intellekhelhetssammanhang, vari de ingå som
tuella akterna och den intellektuella kunskapen icke medtages, kommer
man icke ifrån en sensualism, som till sist upplöser kunskapen själv.>
Den andra formen av realism, den som dr Johannesson kallar den
d,eriuerade realismen, och som han företrädesvis har studerat i den tyske
filosofen och naturalisten Erich Bechers skrifter, är raka rnotsatsen
till den föregående.
>Denna realism>, skriver Johannesson, ,>utgår i själva verket från den
descarteska tesen Cogito, ergo sutn. Yad som är oss omedelbart givet är
varseblivningar. Tonvikten lagges nu på varseblivningens immanenta
karaktär. Varseblivningen är helt visst åtminstone till sin ena hälft en
actio immanens, ett inre begripande. Från den deriverade realismens
utgångspunkt kan en omedelbart säker kunskap en.dast vinnas om det
medvetenhetsimmanen,ta. Man har icke observerat det omedelbara objektsnåendet, vilket är den empiriska realismens styrka. Realismens tes om
en medvetenhetstranscendent verklighet måste då begrundas på slutledningens väg. Icke omedelbart 'säkrade' kunskapsgrundvalar äro förtroendet till minnet, förutsättningen om regelbundenhet, lagbundenhet och
kausalitet i den reala världen, slutligen förutsättningen om en extramental
världs existens. Vi mena, att en begrundning av realismen på denna väg
icke är möjlig. När utgångspunkten tages i satsen Cogito, ergo sutn, är
det omöjligt att bryta igenom den mur, som skiljer medvetandet frän
de extrementalt existerande tingen. Den .descarteska satsen leder, konsekven,t fullföljd, till en subjektivistisk helhetsåskådning.>
Efter att ha visat otillräckligheten i såväl den empiriska realismen
som den deriverade realismen griper dr Johannesson sig an med studiet
av den m.odifierade realismen, Den syntetiska framställningen av ontologien och kunskapsläran sådana som de uppfattas. av detta filosofiska
system är verkligen avhandlingens kärnpunkt. Den grundliga och inträngande framställningen arr de thomistiska positionerna är i sin helhet
ett utomordentligt gott arbete, och dess mer förtjänstfullt som det är
det första försöket av denna art i Sverige. Författaren har verkligen tillgodogjort sig >Skolans ängels> lära, och även dennes mest framstående

+
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moderna lärjungars verk. De nythomistiska käl,lorna, och bland dem
alldeles särskilt de franska, äro på ett mycket klokt och lyckligt sätt valda
och utnyttjade.
Mellan varandet och intelligensen finnes em posirivt förhållande. Intelligensen när varandet: Scio aliquid essa. Hela thomismen vilar på denna
grundläggande tanke. Om det icke vore så skulle ontologien v?ra ett
språng ut i det okända; den skulle icke bygga på det som är, på realiteten.
En ontologi, d. v. s. en vetenskap om varandet såsom sådant, är den
möjlig och har den verkligen ett eget föremål? Detta är fundamentala
och primära frägor. Med den helige Thomas svarar dr Johannesson jakande på dessa bäda frägor. Den änglalike doktorn kände icke inför
dessa frågor den tveka,n som förvirrar de moderna andarna. Ingen speciell
vetenskap uttömmer fullständigt dess material. Vilken vetenskap sysslar
väl med varandet såsom sådant och skilt från kvantitet och förändring?
För övrigt betraktar ingen av dem diskussionen om de primära principerna om vara,ndet och kunskapen såsom tillhörande sitt område, emedan de äro gemensamma för alla, och emedan alla vetenskaper använda
sig av dem vid sina demonstrationer och forskningar. Varje vetenskap,
i synnerhet om den reflekterar över sitt eget värde, leder så småni,ngom
till de ,ontologiska, grundläggande fr&gorna. Man kan icke genom att
helt enkelt ignorera dem komma dem att försvinna, påpekar f.örfattaren
träffande.
Dr Johannesson återkommer nu till den tanke som han uttryckte i
början av sin avhandling, och understryker på nytt det faktum att ontologien eller vetenskapen om varandet såsom sådant är i samma egenskaper
som de andra vetenskaperna en vetenskap om objektet sådant det visar
sig i verkligheten, och att den härigenom står i förbindelse med de andra
intellektuella disciplinerna. Detta insisterande är heller icke omotiverat,
ty denna punkt är verkligen dominerande. Och det är med rätra som
författaren hänvisar till professor Aspelins auktoritet för att bestyrka riktigheten i sitt påstående.
I motsats till vad ännu alltför många tro år det nämligen så, att såväl
antikens som rnedeltidens realistiska filosofi utgår från de genom erfarenheten givna verkligheterna. Det är Descartes som med sitt återfallande på subjektet är ursprunget till den filsosofiens glidning som har
kommit den att avvika från sin naturliga inriktning, De moderna vetenskapsmännen däremot insistera lyckligtvis, såsom dr Johannesson i förbigående anmärker, på nödvändigheten av en återgång till den naturliga
och primära,orienteringen i fr&ga om kunskapen, d. v. s. till objektet.
Sålunda ha de öppnat vägen för en ontologi som är vetenskapen om
12
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varandet såsom sådant. Denna den moderna vetenskapens orientering är
resultatet av ett fördjupat studium av själva vetenskapens natur. Därmed

"n

är också en kontakt upprättad mellan ontologien och det vetenskapliga

"å

l
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tänkandet.
Sålunda grundar sig filosofien liksom varje annan vetenskap på det
enklaste och mest uppenbara av fakta. Vilket är då det enklaste faktum
i världen som mina ögon har sett och mitt förstån d fattat? Eller med
andra ord: Hur lyder den sats som ger uttryck åt den vanligaste och
vissaste av alla erfarenheter? Den lyder: det finnes ting som äro. Ingen
erfarenhet kan vara vanligare, enklare eller mer viss, ty detta faktum
är innefattat i allt vad jag erfar, liksom i all erfarenhet över huvud taget.
Vad uttrycker fra,mställningen av detta faktum: Alla dessa ting äro,
d. v. s. jag återfinner i dem alla en viss verklighet som år att vara, och
som jag kallar varandet. När thomisterna säga att ontologiens objekt
är varandet tänka de i första rummet på de konkreta tingens varande.
Denna uppfattning av ontologien uppställer en hel del problem. Det
gäller essensen och existensen. Allt varande innefattar i själva verket
dessa två element som ömsesidigt kalla pä varandra. Med rätta säger dr
i motsats till Scheler
att essens och existens,
Johannesson
ehuru verkligen skiljbara frän varandra, icke äro två olika sorts varande,
som fullständigt kunna isoleras frän -rarundra, utar. tvä varandra kompletterande principer nämligen potens och akt, av vilka den ena gör
den andra existerande. Endast det abstraherande intellektet kan tänka sig
dem skiljbara frän varandra eller såsom möjliga att skilja.
Bsensen eller riktigare quidditeten av en sak existerar i den mänskliga intelligensen, tänka thomisterna, men den existerar där pä analogt
sätt. Mellan de extramentala realiteternas värld och andens värld finnes
en analog likhet, som ger oss rätt att tala om en verklig kunskap om de
yttre verkligheterna, de må vara andliga eller icke. Det är detta likhetsfarhållande som den modifierade realismen f.örklarar genom varandets
analogi.

+
I

Låran om analogien är ett huvudstycke inom den modifierade realismen.
Analogien, som uttrycker en ordning i olikhet, går en medelväg mellan
en ordning utan olikhet och en olikhet utan ordning. Det finnes i analogien en mycket verklig grupperingsprincip, som möjliggör för anden
att hålla en medelväg mellan de likformade flertalen och de tvetydiga
symbolerna och att rätta sig efter en realiteternas ordning. Analogien
själv skall enligt thomisterna tolkas och tillämpas på ett fullt analogiskt
sätt. Då man studerar den helige Thomas märker man med vilken lätthet
han har begagnat sig av detta förfaringssätt, vilket tycks ha varit hans
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filosofiska och teologiska tänkandes metod par pröf|rence. Det är på
så sätt som han undgår såväl monismen som pluralismen.
Bland de problem som författaren berör finna vi också universalieproblemet, och han säger härom med rätta att detta länge diskuterade
pr.oblem, som under medeltiden så beundransvärt fördjupats, icke har
förlorat något av sin aktualitet, varken för vetenskapsmannen eller filosofen. Kanske skall någon invända att vetenskapens senaste erövringar
äro intressantare än dessa skenbart bysantinska frågor, men måste man
icke för att kunna draga nytta av dessa erövringar först ha prövat deras
soliditet? Kunskapskritiken är filosofiens alfa, och medeltidens tänkare
hade förtjänsten att förstå detta. Kanske likna vi dem icke så mycket som

vi

borde?

Läran om analogien får också sin helc naturliga tillämpning i kunskapsläran. Kunskapen, som är intelligensens egendom, är ett annat slags
varande än dess objekt, men tack vare varandets analogi finns det en
proportion mellan de båda. Denna proportion är tillräcklig för att kunskapen är eller kan vara verklig.

Studiet av varandets analogi har helt naturligt fört dr Johannesson
till studiet av transcendentalierna. Det skulle föra för långt att hår taga
med alla de intressanta anmärkningar som detta kapitel innehåller; men
kanske vill man beklaga att författaren ej ansett sig böra nämna >det
vackra> 'bland transcendentalierna. Gärna skulle jag här velat citera detta
kapitels på fakta och perspektiv så rika slutledning, men jag skall inskränka mig till att sammanfatta den i denna sats av den franske filosofen
M a r i t a i n: >Människan är ett djur som livnär sig av transcendentalierna.

r>
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Huru skall man kunna förlika den mångfald och den förändring

hos

varelserna som vi Benom erfarenheten konstatera med den för värt förnuft mest uppenbara sanningen som uttryckes genom identitetsprincipen,
vilken lyder >varje varelse är det han är>? Eller rned andra ord: huru
skall man undgå å ena sidan varandets monism enligt Parmenides och å
andra sidan blivandets monism enligt Herakleitos? Den helige Thomas
har i enlighet med Aristoteles verkligen löst detta problem, i det han

tack vare begreppen akt och potens, form och materia kunnat förlika
dessa båda skenbart motsatta evidenser. På tal om' läran om akt och
potens hade författaren kanske litet starkare bort framhålla att den icke
är utan sina dunkla punkter. Detta beror icke endast på vår andes
relativa ofullkomlighet, utan också till en del på svårförståeligheten i det
litet obestämda begreppet potens; potens är ju nämligen icke varande
' Mari tein: Anthnoderne, sid. 14t.
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ordets fullständiga bemärkelse och kan d;rfar icke utgöra något formellt objekt för vår intelligens.
Vad är varande såsom sådant, frågar sig dr Johannesson, och han svarar
med att såsom ämne för sin avhandling teckna ett koncist och troget
panorama av den thomistiska metafysiken; vtje gång han får tillfälle
därtill understryker han också dess grundliga realism, som gör den befryndad med övriga vetenskaper

I kap. VI griper han sig så an med frägan; >vad är kunskapen,>?

På denna fräga svarar han genom att i ljuset av de thomistiska principerna metafysiskt analysera kunskapsakten, i det han helt enkelt på den

tillämpar de allmänna lagarna för varandet och orsakssammanhanget.
Denna thomistiska analys har ingen motsvarighet inom den moderna
filosofien och ännu mindre inom den samtida psykologien, som endast
betraktar den yttre materiella aspekten av detta psykologiska fenomen
och icke tillåter något inträngande i dess inre mekanism. Detta avsnitt
förefaller mig vara den mest utarbetade delen av avhandlingen; författaren har här gjort en mycket grundlig undersökning av thomismen,
och han har gått till verket med klar blick och intellektuell ärlighet.
De kapitel där han i detalj studerar kunskapsaktens relationskaraktär och
fä läsa sidor
kunskapskausalitet ha ett högt värde. Det är sällsynt
^rt
där kunskapens omedelbara karaktår, i enlighet med S:t Thomas, framhålles på ett så riktigt och inträngande sätt; hurusom att känna för
honom är framför allt ett direkt fattande av objektet, innan det blir
en likhet. Vad som ytterligare fOrhajer intresset med denna studie är,
att dr Johannesson här begagnar tillfället att jämföra de thomistiska
förklaringarna med vissa moderna teorier, som han i förväg redogjort
for.
Under vilka förutsättningar är en realistisk kunskapslära möj'lig för
den thomistiska filosofien? Huruledes fattar thomismen kunskapen såsom
varande en kunskap om objektet? Det skolastiska ordstävet aninca quodammodo est omnia, som medgiver att själen genom kunskapen blir på
något sätt alla ting, tolkar motsvarigheten mellan kunskapen och den
extramentala verkligheten, rnen det uttrycker också den svårighet som
som författaren
uppställer sig för thomismen. Pater Sertillanges,
citerar på franska i detta sammanhang, skriver härom:
>Toute 'la difficultd consiste dans ce systöme ä rapprocher sans les
confondre la röalit| extdrieure, qui doit entrer en nous et 6tre nous, sans
sortir d'elle m6me, et la reprdsentation intdrieure, qui doit rester en nous
et 6tre nous, tout en nous transportant au dehors. En d'autres termes,
le principe de la connaissance doit 6tre ä la fois sujet et objet, synthdtiser

It

fr. B. Thierry d'Argenlieu O. P.
le moi et le non moi. . . L'intellect ou le sens devront devenir l'objet, et
par lä, le sujet sera connaissant, sans 6tre tenu de devenir l'objet. Il
absorbera et ne sera point absorb6! Il s'assimilera le monde au lieu d'aller
s'y perdre en se quittant.>5
I fortsättningen framlägger dr Johannesson på ett utmärkt sätt, huruIedes för thomismen en viss immaterialitet beträffande såväl objektet som
subjektet utgör förutsättningen eller roten för kunskapen. För att bli
känt måste objektet till en viss grad dematerialiseras, och på samma sätt
är det nödvändigt att subjektet för att. känna åtminstone i viss mån är
immateriellt, d. v. s. frigjord från materiens famntag: som individualiserar, gör ogenomträngligt och hindrar frän att vara pL samma gång
på något som helst sätt något annat än sig självt. Ju fullständigare immaterialiteten är, desto fullkomligare är kunskapen, intill dess man når
den rena akten, som är frigjord från potentialitet, och som själv till sitt
väsen är sitt fattbara objekt och sin kunskapsakt. Det verkliga varandets
begränsning i existensens ordning finner alltså i detta system liksom ett
botemedel i kunskapsförmågan, tack vare vilken ett subjekt, om det är
ett intelligent sådant, till en viss grad intentionellt om än icke fysiskt kan
åtnjuta de andra varelsernas fullkom'ligheter och t. o. m. fullkomligheten
hos det ordnade universum och dess orsaker.
Kunskapsförmågan utvidgar sålunda den begränsade varelsen nästan
till det oändliga genom akter som äro desto mer fullkomliga i samma
mån som de äro immateriella. Detta är innebörden av det aristotelianska
ordstävet: Aninoa quodanunodo est ownia.
Genom analysen av kunskapsaktens process fär dr Johannesson slutligen til'lfälle att studera den sinnliga kunskapen och den intellektuella
kunskapen var för sig och att nog^ precisera vilka förbindelser som thomismen erkänner mellan dem båda. I detta sammanhang citerar han
den välkända texten ur S:t Thomas' Sumrina Teologica (I, 1,9 cp): >Est
autem naturale homini ut per sensibilia ad intelligibilia veniat: quia omnis
nostra cognitio a sensu initium habet>, vilken översatt i sammandrag
är liktydig med det välkända skolslagordet: >man tänker icke utan förebild>. Denna formel bör förstås sålunda att t. o. m. det som vi fatta
genom intellektet är oss erbjudet i och genom den sinnliga varseblivningen.
Om dessa båda sätt att känna äro olika, äro de likväl intimt förenade i
det kännande subjektet som självt är själ och kropp, framhåller författaren. I människans substantiella enhet ser den helige Thomas förklaringen till fOrbindelsen mellan den materiella världen och kunskapens
värld. Författaren avslutar sin studie med följande slutsats:
u
Sertillans es: La philosobhie de saint Tbowas tl'Aquin, II, s. 89.
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>Gnoseologien, läran om kunskapen, och ontologien, läran om varandet,
höra nu på det närmaste samman med varandra. Kunskapens objekt är
det varande. Men det varande består icke av accidenser, som löst fogats
till varandra. Under det att den sinnliga kunskapen uppfattar det enskilda så, som det konkret framträder, har intellekt€t förmåga atc tränga
fram til'l tingens väsen, till gemensamma väsensdrag. Hela vårt tänkande
vore omöjligt, om så icke vore fallet. Allt vetenskapligt arbete bygger
faktum att så är fallet. Men icke
på det insedda
eller icke insedda
endast det vetenskapliga systembyggandet arbetar utifrån denna synpunkt, utan även det vanliga, alldagliga kunskapandet utgör ett väsenskännande, även om detta fu diffust och oklart. Den intellektuella kunskapen står emellertid icke fristående, för sig. Den uppbygges på den
sinnliga kunskapen, som förmedlas genom sinnenas enkla vittnesbörd.
IJtan sinneskunskap vore den intellektuella kunskapen omöjlig. Den typ
av realism, som vi nu söka bestämma, vill till ett organiskt helt sarnmanfoga kunskapen i dess olika stadier. Den utgår frän det. omedelbara

i den sinnliga kunskapen. Utgångspunkten är icke den
descarteska tesen Cogito, ergo sum, rttan Scio, aliquid esse. Pä den sinn-

objektsnåendet

liga kunskapsförmågan uppbygges den intellektuella. Denna realism är
genorn denna sin grundinställning oändligt öppen för allt vetande, den
har möjlighet att med sig assimilera nya erlarenheter och nya rön, den
har möjlighet att nå kontakt med vetenskaper och forskningar, och den
är beredd att utgöra fundamentet för olika slag av verklighersforskning
inom de ,mest skilda områden av det varandes värld,>>
lc

Den redogörelse för dr Johannessons avhandling som jag här har framlagc har på grund av sin korthet endast kunnat ge en mycket ofullkomlig förestallning om denna avhandlings omfång, om skarpsinnet hos dess
författares filosofiska ande, om hans värdesättningars objektivitet, om
strängheten i hans forskningsmetod och om mångfalden och kvaliteten
i hans kontakter me$ olika filosofiska strömningar, både gamla och nutida. Det återstår mig nu att fälla ett helhetsomdöme över detta arbete.
Jag har red,an talat, om det intressanta ämnesva'let: det återstår mig
nu endasr att lyckönska förfartaren till detta filosofiskt spekulativa verk.
Descartes tänkte och handlade efter följande uttalande: >S'il 6tait
ndcessaire d'avoir compris une fois en sa vie les principes de la mdtaphysique, il serait trås nuisible d'occuper souvent son encerrdement å les m6diter,
å cause qu'il ne pourrait si bien vaquer aux fonctions de I'imagination et
des sens.>G Lyckligtvis har författaren icke tänkt som Descartes, utan
u
Descartes: Discoars sur la Möthode.
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han har tvärtom ansett att filosofien är till för att användas, och att, i
enlighet med S:t Thomas' egna ord, en filosofs första plikt år att allt
djupare och intensivare (profundiu.s et aebementiu.s,) betrakta ontologiens
och kunskapslärans grundproblem och att söka föra dem vidare.
En annan förtjänst hos detta arbete är att en så stor del av denna studie
över realismen ägnats de thomistiska lcisningarna. Jag skulle vilja beteckna dr Johannessons verk såsom originellt, såsom mödosamt och såsom

fruktbart.

Originellt
måste man kalla det, t!, om jag undantar professor
A s p e I i n, som i sin bok Tankelinjer och Trosf ortner ågnat några genom
djup förståelse och omfattande sakkunskap synnerligen intressanta sidor
åt den skolastiska filosofien, känner jag inte till någon annan svensk
författarc, som närmare har studerat detta ämne, i varje fall ingen som
givit allmänhercn del av sina undersökningar. Dr Johannesson är den
förste svensk som har tagit itu med denna uppgift, och som också med
framgäng har genomfört den. Men man får ju hoppas att han icke blir
den siste.
Om avhandlingen också icke är en handbok, och just ernedan den icke
år det, har den en så mycket större möjlighet att, göra denna thomistiska
filosofi uppskattad, ty den presenterar den i aktion. Dess låsare f.ä göra
bekantskap både med dessa rätta natur och med dess metod, då de äro i
verksamhet.
Dess natur

år att vara: l) en >common

sens>-filosofi, emedan den

menatr sig vidareföra och vidare utvecklar >common sens'r> legitima vissheter; 2) en evidensens filosofi, emedan den icke tillerkänner sig rätten
att hävda något som sant annat än i ljuset av den omedelbara eller medelbara objektiva evidensen; 3) en varandets filosofi, emedan den accepterar

utan att modifiera eller delvis negligera dem, allteftersom det fa'ller en
in, de erfarenhetsfakta som verkligheten uppenbarar för den; 4) slutligen
en intellektualistisk filosofi, emedan den försvarar och rättfärdigar vår intelligens' värde och respekterar dess väsentliga lagar.
Dess metod kännetecknas av bestämda definitioner, klart uppställda
frägor före varje diskussion och solida bevis och argumenteringar, vilket
allt erbjuder en utmärkt disciplin för anden, som den vänjer vid klara
idder, precision i uttrycken och en sträng logik i resonemangen.
Läsningen av denna avhandling skall säkert också komma en del andar,
som ställa sig misstrogna gentemot denna filosofi, att mårka att dess
intresse för filosofen icke är av enbart historisk art, att den icke är en
vacker pjäs ur det förflutna, som man beundrar ett ögonblick, men sedan
skyndar sig att förvisa till antikvitetsmuseet. De skola märka att dess
intresse också är aktuellt, under förutsättning att man handskas med den"
18
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dr Johannesson mycket lämpligt anmärker, som >>med för övrigt
vilken filosofi som helst, d. v. s. man måste se den levande problematik,
som förefinnes, och som måste vara det primära vid ett försök att tolka
ett filosofiskt system. Ett filosofiskt system blir mer eller mindre obegripligt, om man icke söker sig fram till de bakomliggande motiven
eller de problem, som det söker lösa.r>
Mycket sant, men vad skall man säga om detta latin och denna terminologi?
den helige Thomas' och hans förnämsta kommentatorers
- J^, icke en Ciceros, men som den store humanisten E r a slatin är visserligen
m u s, som redan svarade på denna kritik, anmärkte: >Är det icke sant
att den är en Cicero som uttrycker sig mycket väI, vilket ämne han än
behandlar? Och detta, tillade han, är just fallet med skolastikens mästare
och i alldeles särskild grad med en S:t Thomas.>?
Vad terminologien betråffar är det lätt att svara, att vetenskapliga
avhandlingar av vad art det vara mä fordra ett tekniskt språk, och dessutom, såsom dr Johannesson säger: >En till att. börja med anstöt'lig terminologi avslöjar sig, om den sättes in i den levande problemdebatten,
som ett mer eller mindre ändamålsenligt instrument vid sökandet efter
såsom

t

problemets lösning.r,
Mödosamt måste man säga

att dr Johannessons arbete varit, ty
han har icke ryggat tillbaka inför den verkliga ansträngning som den
thomistiska filosofien fordrar av intelligensen. Det är ju nämligen ett
faktum som man icke kan komma ifrän, att den skolastiska filosofien i
sin formella renhet är någonting svårfattligt, som inte låter sig genomträngas vid första försöket, och som fordrar en ständigt förnyad tankeansträngning och en utveckling i anden av en av dessa stabila egenskaper
som höja och fullkomna subjektet, och som kallas en habitus. Dr Johannesson har icke låtit sig avskräckas av skalet, utan han har trängt igenom,
tills han nått den välsmakande kärnan, och sålunda har han verkligen
förvärvat en metafysisk habitus.
ty genom
Slutligen är dr Johannessons arbete fruktbårande,
hans avhand'ling ha de av hans landsmän som intressera sig för filosofiska
frågor fått tillfalle att på sitt eget språk komma i kontakt med en filosofisk tankeströmning, som på samma gång är en av de mest moderna
och en av de mest universella. Ty så underligt det än kan förefalla,
aristoftlismen och thomismen äro i vära dagar rner aktuella än någonsin.
Sedan ungefär tre generationer ha i ett flertal länder andar verkat, vilka
äro bland de mest betydande, och som erkännas såsom sådana även av
sina motståndare, Dessa ha skapat en ström av thomistiskt tänkande, vars
utstrålning är i ständigt ti'llväxande. Tack vare dem är den tiden nu
t Erasm
'ts Ciceron.ianus, siue de oftimo dicendi geaere.
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förbi då bara ordet >skolastik> framkallade ett föraktiigt småleende. Den
skolastiska filosofien i enlighet med S:t Thomas och hans stora kommen-

tator$ framträder mer och mer som den för människoanden naturliga
filosofien, och, såsom dr Johannesson också mycket riktigt anmärker,
den erbjuder fördelen av att vara universell, då den ju icke presenterar
sig som ett visst lands eller en viss epoks filosofi.
Fruktbärande är dr Johannessons arbete också ur thomistisk synpunkt,
ty han har konfronterat de thomistiska lösningarna med de mest moderna
realistiska positionerna av problemet och särskilt med den engelska realismen, t. ex. sådan den framträder hos B r o a d. Och det framgår av den
grundliga undersökning som han företagit, att thomismen icke endast
icke behöver blygas vid denna konfrontation, utan att tvärtom dess slutsatser beträffande problemet om kunskapen och verkligheten i sina stora
linjer ännu hålla streck, Men icke nog därmed, thomismen framträder
även såsom en av de mest lyckade ansträngningar människoanden gjort
f.ör att tolka kunskapsmysteriet, och detta lika mycket genom sina analysers djupsinne som genom sina slutledningars riktighet.
Vid användningen av denna metod har dr Johannesson visat sig vara
trogen den helige Thomas' anda. Detta är just en av thomismens uppgifter i vära dagar, om den vill göra rätcvisa åt sitc oändliga anspråk på
att lösa prob'lemen med hänsynscagande till nya fakta. Den sanna thomismen får icke draga sig undan sin tid och dess strävanden, om den
icke vill riskera att bli isolerad och utan inflytande. Ingenting är mer
fjårran från dess ande, vilket också dr Johannesson mycket vål har förstårr, än att, såsom dekadensens skolastiker tyvärr alltf<;r länge gjorde,
hånga fast vid en utmattande och utmattad konservatism. En av den
har lancerat
thomistiska förnyelsens mästare, Pater Sertillanges,
följande träfiande och pittoreska slagord: >Thomismen skall icke vara
ett gränsmärke utan en fyrbåk.>

Till

sist kan jag, i de svenska filosofiska studiernas intresse, och alldeles
i thomismens intresse, bara önska
f.örfattaren icke stannar vid
^tt
detta första försök, som genom själva sin omfattning har inneburit stora
svårigheter, vilka kanske icke heller alltid helt övervunnits. Man skulle
önska att en så obunden och kraftfull ande som hans ville med användande av samma metod återupptaga och ytterligare fördjupa studiet
av vissa punkter av 'den thomistiska filosofien för att konfrontera dem
med de moderna filoaofiska eller vetenskapliga teorierna, t. ex. begreppen
substans, materia och form och final eller efficient causalitet.
Det ser inte ut som om världen i dess helhet vore intellektualistiskt inriktad. >Jag skulle tro,r, har Mr Aubrey F. E. Bell skrivit, >>att fram-

särskilt
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tiden till,hör specerihan dlarna, och att det snart icke mer kommer asr
finnas några intellektuellarr. Detta är mycket möjligt, men denna avhandling bevisar i varje fall att Mr Bell har varit litet för pessimistisk.
Det finnes, Gud vare lov, ännu intellektuella, och t. o. m. intellektuella
som ha en framtid.
fr. B. Tbierry d'Argenlieu O. P.

CLUNYS MUNKAR, FÖRECÄNCARE
FÖR SOCIALA RE,FORMER.
å ettusen år hade förflutit, sedan den helige Odo, abbot av Cluny,
943 slöt sin välsignelsebringande livsgärning här på jorden, och vår
Helige Fader Pius XII med anledning'härav i en skrivelse till benediktinerordens primas framhOll clunyacenserkongregationens betydelse för
benediktinerorden och därmed för hela Kyrkan, sökte jag i en liten uppsats i Credo 1943 belysa denna betydelse särskilt med hänsyn till att
clunyacenserkongregationens munkar voro Gregorius VII:s yppersta medarbetare i hans strävanden att återställa Kyrkans frihet och celibatlagens
he'lsd.1

Men Clunys munkar voro verksamma även pä andra områden än det
enbart kyrkliga, icke minst på dem, vi nu för tiden bereckna såsom
sociala och folkrättsliga. Då dessa frågor stå på dagordningen och därom
talas mycket i tidningar och radio, kan det ju vara av intresse aft kasta
en blick på några av Clunys insatser under medeltiden. Vi göra denna
lilla överblick med ledning av en artikel av Gabriel Latowche: Le
millönaire de Cluny.
>En ensam klockstapel>, skriver Latouche, >)en av de härolder av
brons, som ljudit under sekler, några spår av pelare eller valvbågar i en
ofantlig kyrka, ensamståend€ torn med delar av murar, ett kapell från
1l:te århundradet och abbotens residens
se där vad som är kvar av
det stora abbotstiftet Cluny, som blev grundat är 910, räknade i00 munkar och under sin ledning hade ett tusental kloster i olika länder: i England, Italien, Polen, Spanien, Tyskland, ja i Palestina.>

t

Gustaf Armf elt: Något om Clunyacenserkongregationen. Credo 1943, sid.20 fr.
Jf.t Kykans Isistofia, utgiven av Birgittaföreningen (Stockholm), sid. lt6 fi.

2t

Gustaf Artnfelt

Det var ett hårt tidsskede, då klostret föddes, det tionde århundradet,
som av hävdatecknare blivit kallat >järnseklet>.
Efter Karl den stores död började världen på nytt steg för steg sjunka
ned i barbari. De obetydliga ättlingarna av den karolingiska dynastien
föra en tynande tillvaro, ända till dess att Hugo Capet slutligen &r 987
tager tr,onen i besittning. År 909, ett är före Clunys grundläggning,
h<;jas på synoden i Soissons kraftiga röster mot de oordningar, var^y
Kyrkan och samhället lida.
Under denna fruktansvärda anarki fanns det endast en makt, i stånd
att taga upp kampen mot denna tygellöshet: påvedömet. >Påvedömet>,
skriver Lavisse, >behärskade medeltiden och ledde den, Liksom kristendomen var de europeiska folkens egentliga civilisation, ansåg sig påven
hava rätt och hade .ofta kraf.t att, styra vädden.> Men att med sröd av
sekularprästerskapet allena, som självt var något smittat av tidens fördärv, tygla barbariska sedvänjor och oordningar av allehanda slag, var
nästan omöjligt. Under denna tid av allmän upplösning, voro munkarna,
som genom sjalslig och kroppslig disciplin härdats för allehanda mödor,
de enda, som kunde bilda en andlig här av beprövad trohet, åt vilken
påvedömet förlänade vissa privilegier, men i gengäld fordrade obetingad
lydnad.

Under två århundraden, från mitten av det tionde
tolfte, fullgjorde clunyacenserorden detta uppdrag.

till mitten

av det

När dom Berno, en greveson från Bourgogne, åt vilken hertigen av
Akvitanien skänkt sitt gods Cluny, med sina ordensbröder kom till denna
trakt, var den ännu till stor del täckt med skogar. På de svagt vågiga
hojder, som badas av Grosne, en biflod

till

Saöne, lågo här och där några

stuSor.

Här gällde det att b<;rja från början. Stor var landsfolkecs förvåning,
då de sågo munkarna arbeta som vedhug gare, murare, timmermän och
byggmästare. De skyndade att ställa sig till förfogande för så dugliga
män, som lärde dem nya sätt art ,odla jorden, torrlägga träsk, hacka upp

kullar och undervisade dem i vinodling.

I

de ofantliga skogarna, genomskurna av träsk, såg man yxorna öppna

gläntor, där i våra dagar hela byar med sina kyrkor ligga.
Vilken beundransvärd lektion i sociologi gavs ej av benediktinerna i
Cluny! Mot de högre sarnhällsklasserna och mot en ännu något hednisk lagstiftning, vilken betraktade kroppsligt arbete såsom nedsättande,
fc;rbehållet slavar och livegna, utbröto de ej i eldiga deklarationer och
22
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länga haranger. De gjorde, vad som är bättre: de ägnade sig själva åt
allehanda kroppsarbeten. Det var åskådningsundervisning med exempel.
Longuno iter est per precepta. Breue et efficax per exernpla,

I Cluny nöjde

man sig ej med
l"-era broderskap mellan män"rr*prot
niskor eller att inrista den i valven i klostergån garnai man omsatte broderskapet i handling. Stormän och bönder levde sida vid sida under
samma slag kåpor. Hur var det väl möjligt att under kapuschongen och
kåpan kunna upptäcka olikheter i socialt avseende?
Här år markgreven av Zähringen, huvudman för huset Baden. Han
beger sig till Frankrike 1073, förklädd till tjänande broder, kommer
till Cluny, blir svinaherde och identifieras först efter åtskilliga år. Här
se vi Guy I av Alban; Simon, greve av Cr6py-en-Valois; Guy If, greve av
Mäcon; Eudes Harpin, vicomte av Bourges; Hugo I, hertig av Burgund
alla komma de till Cluny och bliva munkar där.
- Det är i synnerhet menige man, som ha nytta av munkarna. I dem
finna de sina beskyddare, sina lårare, sina rådgivare. I dessa män, ödmjuka och fattiga av fri vilja, se de sina bröder. De se i dem föregångsmän, då de beakta deras arbeten.
Munkarna voro för dem vad lantmännens sammanslutningar äro för
nutida odlare: de uppmuntrade dem, hjälpte dem, försågo dem med utsäde och boskap; deras gårdar blevo för bonden mönstergårdar, lantbruksskolor. Vad skulle civilisationen blivit utan munkarna?
En av orsakerna till Clunys styrka -var att klostret redan frän första
början hade ypperliga abboter, vilka alla under en längre tid innehade
sitt ämbete: S:t Mayeul (S:t Majolus) 914-994, S:t Odilo (t 1049)
under ll år, S:t Hugo (1049-1109) 60 år och Petrus Venerabilis (1122
under 34 är.2 De hörde till sitt tidevarvs märkesmän både genom
-11t6)
sin intel'ligens och genom sitt rykte som heliga män, vilket tillvann dem
förtroende hos folk, furstar och påvar. Påvarna själva kommo till Cluny
för att söka sig rådgivare, och icke mindre än fyra Clunyacensermunkar
hava innehaft S:t Petri stol: Gregorius VII 1073-108t; Urban II 10SS1099; Paskalis II 1099-1118 och Urban Y 1362-1,370.
)i-

Det var en Clunyacensermunk, S:t Odilo, som införde Treuga Dei
(Guds fred), enligt vilken det icke endast var förbjudet att kriga på
'

Professor

J. M a r x:

Kircbengescbicbte

ordens yngre grenar, se Beuron,

(Trier) $ 68: 1. Om en av Benediktiner-

av Johannes Jörgensen.
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tider utan även att under krig bemäktiga sig värnlösa personer, kvinnor, barn, ävensom platser för asylrätt, växande gröda, utsäde
och familjernas hus och hem. Det var redan lagen orn boaoesteail tusen
år, innan den instiftades.
C'luny fick även till stånd en skiljedomstol, och den fungerade lyckligare än vära d.agars i Haag och Genåve, ty Clunys utslag godtogos och
medförde fred, vid ett tillfälle mellan kejsaren av Tyskland och konungen
av Llngern, vid ett annar mellan fursrar i Tyskland och Italien och en
annan gång mellan fientliga städer. Klostret utövade välgörenhet i stort:
fattiga strömmade dit i tider av hungersnöd. Var nöden för stor, öppnade
abboten skattkam'maren och sålde gyllene skrin, dyrbara relikgömmor
och kandelabrar av guld och delade ut influtna medel till nödens ofier.
Munkarnas välgörenhet var så omfattande, att. d,e dagligen utdelade
12,000 bröd. Och i trakten hade de inråttat ett mycket stort sjukhus,
som tog emot alla lidande. Man kallade der >La Charitd des Moines>>.
Denna anstalt har givit namn åt staden Charit6-sur-Loire.
vissa angivna

Clunys stolthet var dess basilika, som började byggas 1089. FIon var
127 meter,lång, 31 meter bred och 30 meter hag. Ner man byggt till
förhuset, var längden 171 merer (S:t Peterskyrkan i Rom räknar endasr
12 lmeter mer, och S:t Paulskyrkan i London märer enda* 1.66). Med
sina fem skepp, sina två pelargångar och sina fem klocktorn var hon på
sin tid kristenhetens största kyrka. Koret räknade 460 korstolar och 8
gigantiska marmorpelare omgåvo sanctuariet.
Cluny fick, egendomligt nog, vara rned om r.evolutionens värsta tid utan
att lida stor skada. Ären 1789 och t79O grepo stadens invånare till vapen
flera gånger för att, driva bort de plun.drande band, som hotade klostret.
Ä,r 1792, efter klostrens upphävande, sände municipalrådet till nationa,lförsamlingen ett memoriaT, för att erinra om de välgärningar, som staden
Cluny åtnjutit från munkarna, och anhöll, att man måtte i klostret (för
att bevara detsamma) upprätta en anstalt för .det allmänna bästa. Det
var förgäves. År 1799 säldes klostret med underlydande fastigheter för
2 miljoner(!) till en handlande i Mäcon, vilken bOrjade med förstörelsearbetet. Långt ifrän att hindra detta, rog staten också del däri, genom
att. inråtta en hingstdepå i basilikans kor och pelargångar. Staden Cluny
var alltså offer, men icke medbrotrsling.
Men fastän revolutionära band lade byggnaderna i ruiner, ljuda från
Cluny romarskaldens ord: >Exegi tnonumentuln 6ere perennius.> Ty pä
hävdernas blad äro inristade dess munkars storverk, och tiderna igenom
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lever minnet kvar av Cluny såsom en av benediktinerordens mest lysande
och mäktigaste skapelser, sida vid sida av Einsiedeln i Schweizs och Monte

i

ltalien.
När,man besinnar, vad munkar, påvens trogna förkämpar, och påvarna
själva utförde under medeltiden, erinrar man sig osökt Herders ord:
>LJtan påvarna skulle Europa sannolikt hava blivit ett rov för despoter,
en skådeplats för evig tvedräkt, eller rent av en mongolisk öken.>
Och skall världen nu undgå allt detta? F{ur annorlunda hade det
icke sett ut i Europa, om folken och deras ledare hörsammat de maningar,
som påvarna, icke minst de senaste, riktat dels genom sina nuntier dels
genom sina rundskrivelser.a
Cassino

Kulla i Odensvi, Kalmar län, Kyndelsmässodagen 1945.
Gtntaf Armfelt.
t Einsiedeln är verksamt även genom ett tryckeri och ett bokförlag alldeles såsorn
ett annat av Europas stora monasterier, Paulinerklostret i Czenstochoua, Polens förnämsta
vallfartsort, årligen besökt av mer än en miljon pilgrimer. lGustaf A r m f e I t:
Några reseintryck från Polen, Credo 1936, sid. 267, samt J. Armf elt och \7. de
n: Polen nu och i forna dagar (Stockholm 1977), sid. 66.1
Pomia
n
Pius XI: Meil djupast.e snörta. Om Kyrkans läge i Tysklanil, at "f" 1937, och
Komtnunismens uerhliga ansikte, a.v'n1" 1937 samt Pius XII:s Första encyklika Surnmi
*/,o 1939.
Alla 3 rundskrivelserna att tillgå i Eugenia Bokförmedling"
Pontificatus, w
N.

Smedjegatan 24, Stockholm'
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ERIKSOFFICIET, ERIKSMÄSSAN OCH
ERIKSMIRAKLERNA.
I

översättning av Tryggve Lund6n.

priksofficiet (med den däri inarbetade Erikslegenden), Eriksmässan
I:och Eriksmiraklerna utgöra huvuddelen av den medeltida kyrkliga
litteraturen om sankt Erik. ofiiciet och mässan, avsedda för den ofientliga gudstjänsten, ha her återgivits efter Breviarium Upsalense av är 1496
och Missale Upsalense av är II 13.1 Eriksmiraklerna äro, liksom legenden,
bevarade både i en äldre latinsk och i en yngre fornsvensk redaktion;
vår översättning bjuder blott ett urval, men ett fylligt sådant, av miraklerna.2 Att vi översätta denna Erikslitteratur i vår tidskrift torde väl
knappast behöva motiveras. Eriksofficiet kan betraktas som ett av våra
stora nationella diktverk. Miraklerna äter ha ett enasrående kulturhistoriskt intresse och ge de mesr åskådliga bilder av det svenska folkets liv
i helg och söcken. I sin helhet har officiet aldrig varit översart (lika litet
som de andra latinska officierna från Sveriges medeltid), och av mirakelberättelserna ha veterligen endast nägra fä hittills blivit överflyttade till
modern svenskas, varför en översättning av dessa verk, tillgänglig för
en bredare publik, verkligen kan anses fylla ett behov. Till ofiiciet och
mässan äro även de latinska originaltexterna medtagna.
Innan vi gå närmare in på Eriksof f iciels tillkomsthistoria,
torde det vara lämpli gt att föreskicka några ord om vad ett officium är
och hur det är uppbyggt.
Officiet är Kyrkans dagliga, gemensamma bönegudstjänst, sammanf.attad i den liturgiska bok, som kallas breviariet. Det är uppbyggt av
följande element: l) psalmer (i liturgiskt språkbruk menas härmed alltid
Davids psalmer) ; 2) cantica, d. v. s. bibliska sångtexter, främst Marias
lovsång eller Magnificat (Luk. 7t 46-5i) vid vespern, Simeons lovsång
eller Nunc dimittis (Luk. 2: 29-32) vid kompletoriet och Sakarias'
lovsång eller Benedictus (Luk. lt 68-79) vid laudes; 3) bymner, vanligen skrivna pä fyrfotade jambiska verser, uppdelade pä fyrradiga stofer;
_'Rimofiicium och legend äro avtryckta i Scrift. ret. s1tec, II:1, s. ZZO fr., {wnofficiet dessutom i Klemm_ings Latinska sånger fordom anuäncla i suens/za kyrkor,
kloster och skolor,I, s. 90 fi. ochi Analecta hymniia, d,el 2s, s. 28J ff, En övärsättning av legenden ingår i Legender från Saeriges medeltid, s. 266 fi.
' Mirekelsamlingen är utgiven i Script. rer. suec, II: 1, s. 278 fr. och i Fornsaenska

lesendariet, Bd 3. s. 349 ff.
" Nr 12, 43 och 47 finnas översatta i Mats Åm a,tks ufpsala domkyrka genom
åtta år,bundratlen, s. 20 f.; nt 2,41 och i0 i Hemmet ocb hilgedomen ti+1, t tO.
Av ofiiciet är det egentligen endast legenden, som hittills fcireliiser i svensk Sversättning. De poetiska partierne av ofriciet ha veterligen aldrig blivit tolkade.
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4)

läsnin.gar eller lek-tier, som förekomma

framför allt

i

matutinen (i
de övriga tidegudstjänsterna ingår blott ett kort bibelord, capitulam)
och som utgöras av stycken ur den Heliga Skrift och kyrkofaderna samt,
på helgonfestcrna, av en kort biografi över dagens helgon; 5) antifoner,
korta sångtexter, som {.&egä och ätfölja varje psalm och canticum;
6) responsorier, sängpartier, vilka regelbundet följa p& längre läsningar;
7) uersiklar, korta dialoger mellan föreläsare och kör; 8) kyrkoböner
(orationer eller kollekter).
För en ny helgonfest fordrades i regel ett nytt officium med egna
texter. H e I a officiet nydiktades dock e.i, ty psalmer, cantica och capitula hämtade ju ur Bibeln; dock brukade för varje märkligare helgonfest hymner, antifoner och responsorier nydiktas, och som lektier användes
framför allt respektive helgons levnadsteckning. Det var huvudsakligen
behovet av officietexter för de svenska helgonens fester, som satte pennan
i vära liturgiska skalders händer och som gav inspirerade män tillfalle
att lämna ett €get bidrag till gudstjänstens prydande, att skapa kyrklig
poesi i ordets egentliga innebörd. Vad man skrev var s. k, rimofficier,
enhetliga diktverk, vari icke blott hymnerna utan även antifoner och
responsorier, m. a. o. allt utom psalmer, cantica och läsningar var iklätt
rytmens och rimmets dräkt. På kontinenten slog denna diktart igenom
på 1100-talet och var populär till renässansen; för det nutida romerska
breviariet är däremot detta slags officium okänt. Den medeltida termen
för ett rirnofficium år bistoria. Eriksofficiet, som vi här återge, är ett
gott exempel på ett medeltida rimofficium, men när vi läsa det, få vi
komma ihäg, att detta rimofficium icke innehåller allt som horde till
officiegudstjänsten. Var antifon har ju sjungits i samband med en psalm
eller ett canticum, och dessa på förhand givna bibliska texter har Uppsalabreviariet ej rnedtagit; det angives endast, att psalmerna hämtas ur cotnr/rxrnet, d. v. s. det gem,ensamma officiet, för en helig martyrs fest. Icke
heller utfördes hela ofiiciet i ett sammanhang; det var nämligen fördelat på olika >tider>. Även om tiderna torde här några förklaranåe
ord vara av nöden,
Vår heliga Kyrka vill bedja hela dygnet och förrättar d,e enskilda
avsnitten av sin bOn på bestämda tider. Därför kallas också det dagliga
officiet f.ör tidegärd och de delar, vari den sönderfaller, för tider. Yarje
större fest (av duplex, d. v. s. dubbel, rang) börjar med en uesper (sv.
aftonsång) på kvällen före själva festdagen; denna gudstjänst, kallad
första uespern, följes av hom.pletoriurn (sv. nattsång), Kyrkans aftonbön.
Så följer nmtutinen, vanligen uppdelad på tre nokturner och ursprungligen avsedd att törrättas under nattens lopp, numera vanligen hållen
tidigt på morgonen eller redan föregående kväll efter kompletoriet.
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Matutinen avslutas på sön- och festdagar med Te Deum och följes omedelbart tv laetdes, Kyrkans morgonlovsång och tacksägelse för den nya
dagen. Matutin och laudes kallas med ett svenskt ord för ottesång. Dårefter följa prim, ters, sext och non, förrättade vid dagens första, tredje,
sjätte och nionde timma, d. v. s. kl. 6,9, 12 och 3. Officiet avslutas på
festdagens afton med andra uespern, ätfaljd av kompletoriet.
Som en fests förnämsta tider anses av gammalt första vespern, ottesången och andra vespern. Det var väl blott dessa >stora>> tider, som
under vår medeltid kommo till utförande i vanliga församlingskyrkor;
de övriga tiderna torde ha iakttagits blott i domkyrkor och kloster.
Hirvudinnehållet av vespern år ferr, psalmer, alla föregångna av en antifon, som upprepas efter psalmens slut; capitulum; hymn; Magnificat,
föregånget och efterföljt av en särskild antifon; kyrkobön. Matutinen
inledes av en kort antifon, inuitatoriuw (>inbjudan>), som anger festens
grundstämning och som alltid följes av ps. 94 (Venite exsultemus) och
en hymn. Yarderu nokturnen innehåller tre psalmer, alla omramade av
en antifon, och tre läsningar, alla åtföljda av var sitt responsorium med
versikel.a Laudes innehåller liksom vespern fem psalmer (med den skillnaden att [jårde psalmen här är ersatt av ett canticum), alla med var
sin antifon; vidare capitulum; hymn; Benedictus med sin antifon; kyrkobön.

De för Eriksfestens o#iciegudstjänst speciellt diktade sångtexterna äto,
som vi kunna se, följande. För första vespern: antifonerna till psalmerna
och till Magnificat samt hymnen. För matutinen: invitatorium, hymn,
antifoner till psalmerna och responsorier till läsningarna. För laudes:
antifoner till psalmerna och till Benedictus samt hymn. För andra vespern:
antifon till Magnificat. För oktaven (de sju dagarna efter festdagen):
antifoner till Magnificat och Benedictus. Det är allt detta, som utgör
rimofficiet.
Det var med tanke på officierna, som de svenska helgonens legender
fingo sin utformning. Dessa redigerades för att. ingå i matutinens lektier.
De nio (resp. ire) lektierna i Eriksofiiciets matutin utgöras alltså av
Erikslegenden (dock är det sista avsnittet av legenden utelämnat
i officiet). Författandet av denna legend (liksom av rimofficiet) har utn
Under påsk- och pingstoktaverne har matutinen endast en nokturn, med 3 psalmer
och 3 lektier. (Detta bruk hade i de svenska och norska medeltidskyrkorna, tydligen
efter dominikanskt föredöme, utsträckts till att gälla hela påsktiden, d, v. s. tiden från
påsk till Trefaldishet, så att alla fester, högre såväl som lägre, under denna tid endasr
hade en enda nokturn.) Även på lägre helgonfester, >>festa simplicia>, samt på söckendagar har matutinen endast en nokturn men med 9 psalmer och 3 lektier; dessa fester
och dagar sägas därför ha ett >officium trium lectionum>>. Alle högre fester ha däremot
3 nokturner med 3 psalmer och 3 läsningar i varje (de ha m. a. o. ett >officium novem

lectionum>).
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gjort ett led i Uppsala domkyrkas och domkapitels arbete på att sprida
glans över stiftshelgonets, Sankt Eriks, minne.
Erik Jedvardsson torde rätt snart efter sin

är 1160 timade bråddOd i
östra Aros (nuv. Uppsala) och begravning i Uppsala (nuv. Gamla Uppsala) ha blivit föremål for helgonkult. Hans dödsdag den 18 maj finnes
angiven redan i Vallentunakalendariet av är 1198. Så småningom trängde
hans helgonrykte över Svealands gränser. Västgötalagens konungalängd,
som anrages vara författad vid 1200-talets mitr, omvittnar Eriks helgonskap; han införes dår efter Sverker den äldre med orden: >Den tolfte
var Erik konung. I en olycklig stund blev han hastigt avdagatagen.
Han gjorde ständigt goda gärningar, medan han levde, och Gud gav
honom nåd darf<;r. Nu är hans själ i ro med Gud och hans helgon, och
hans ben vila i Uppsala och hava där sett och uppenbarat rnänga fagra
järtecken med Guds nåd.>>5 Den isländska Sverresagan, troligen utarbetad
under 1200-talets första fjärdedel, nämner >>sveakonungen Erik Jedvardsson den helige>, som >>vilar i ett skrin i Uppsala i Sverige>. Eriksrelikernas upptagande ur graven (elevation) och skrinläggning torde ha
ägt rum redan under hans son Knuts regering.o Ehuru kyrkligt godkand
(elevationen och införandet i stiftskalendern måste givetvis ha skett med
ärkebiskopens samtycke) torde dock Erikskulten under sitt första stadium
icke ha haft någon större betydelse för den svenska kyrkan och det svenska
folket. Festdagen hade ännu icke hög rang och intet eget officium. De
ständiga tronstriderna mellan de sverkerska och erikska dynastierna, vari
även ärkebiskoparna i viss mån voro engagerade, läto icke kulten av den
erikska ättens stamfader komma till full utveckling. Något nationalhelgon var Erik ej. Det var S:t Olov, som var hela landets, liksom hela
Nordens, utan all jämförelse mest populära helgon.
Men situationen förändrades. Den sverkerska ätten utslocknade på
svärdssidan 1222, medan erikarna ännu ett kvartssekel innehade tronen.
Sveriges krona flyttades så är l2J0 över på folkungarna, som övertogo
erikarnas traditioner; genom Birger jarls gemål Ingeborg härstammade
ju folkungakonungarna från Sankt Erik konung. >Det låg såväl i det
upsaliensiska domkapitlets som i folkungaregenternas intresse att starkare
hävda den i östra Aros stupade martyrkonungens ställning som nationalhelgon.>7 Särskilt aktuellt blev befräm jandet av S:t Eriks kult vid 1200talets mitt, då domkyrkans flyttning och nybyggnad stod för dörren.
S:t Laurentii år 1116 invigda domkyrka i Gamla Uppsala, Erik den

l,

u

Sm.istycken på fornsuenska, samlade af G. E. Klemming,
s.278,
S7'estrnan: Den suenska kyrkans atueckling från S:t Bernhards tideaaru till
lnnocentius IIIrs, s. XIL
Sanht Eriks min*e
Sv. Turistföreningens fussktifr 1942,
"
0

Adolf Schick:

s.210.
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heliges gravkyrka, var redan i början av 1200-talet mindre besökt. Samtidigt fick östra Aros, skådeplatsen fOr Eriks martyrium, en allt större

betydelse. Man planerade en flyttning av ärkebiskopssätet till denna
plats. En eldsvåda, som vid mitten av 1240-talet härjade S:t Lars' domkyrka, aktualiserade dessa planer. 1218 gav påven Alexander IV sitt
samtycke till flyttningen.s Det beslöts, att domkyrkan, med bibehållande av sitt gamla namn och alla rättigheter, skulle flyttas till östra
Aros. Kampen för domkyrkans ställning går nu helt naturligt hand i
hand med propagandan för dess skyddshelgon. >Det planmässiga arbete
för att lyfta ärkestolens anseende, som tar sin början vid 12O0-talets mitt,
hämtade tvivelsutan till ej ringa del sin kraft och sin inspiration från
tillgivenheten för helgonkonungen.re Om S:t Erik skulle kunna ha utsikt att tävla med det norska kungahelgonet, krävdes en utredigering
av hans legend, författande av ett officium för hans festdag, upptecknande av de mirakler, som ständigt skedde på hans förbön, samt en
praktfull katedral för hans reliker.lo På detta program inriktade man
sig nu.
Den drivande kraften i detta arbete var Folke Ängel, vilken redan
12Ji år nämnd som ärkedjäkne i Uppsala och vilken under fuen 127477 innehade ärkebiskopsvärdigheten. Det var troligen han, som utverkade både det påvliga tillståndet till metropolens flyttning och det brev
av är 1216, vari påven f.örlånar 40 dagars avlat ät. dem, som besöka S:t
Eriks grav i domkyrkan. Israel Erlandsson, hans systerson och arvtagaren
av hans kyrkliga traditioner, säger, att herr Folke >ivrade särskilt för
Sankt Eriks vördande och ära> och berättar, att han, då han en gång
under sin skoltid led av fjårdedagsfrossa, blev rådd av sin morbror att
gå till S:t Eriks grav i Gamla Uppsala och offra ett vaxljus till helgonets ära; morbrodern gav honom även >en antifon med versikel och
kollekt, som han ofta borde läsa till den ärorike martyren> (se nedan,
mirakel 2s).
Folke Ängel var den dominerande faktorn i befrämjandet av såväl
S:t Eriks minne som domkyrkans byggnadsplaner. ,>Man kan säga>> ->)att dessa två mål i hans
vi citera här den finske forskaren Jaakkola
syften äro så sammanvux^a, att man knappt kan behandla det ena utan
att samtidigt fästa avseende vid det andra. Sålunda kan man lägga märke
till, hurusom S:t Eriks dyrkan steg för steg göres intensivare i samband
med Uppsala domkyrkas allmänna kultsträvanden.>>11 Eriksfesten får
" Dipl. suec. 4t7, 4t8, 460-t62.
" Brilioth i Suenska kyrktns bisloria, del z, s. 14 ff.
a. a. s,210.
'o
tt S.höck,
J a a k kola: Pybän Eerikin pyhimystraditsionin, kultin ja legenctan slzly.
referat i Svenska Dagbladet 7922, nr l8l, l9l, 213.
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högre liturgisk rang. Jämte S:t Lars blir Erik domkyrkans officielle
patron. Vid överflyttandet av ärkesäte och domkyrka var det, ftamf.ör
allt överflyttningen av S:t Eriks reliker, S:t Eriks traoslation, som var
betydelsefull. Denna translation ägde rum under lysande former är 1273.
Bygget på den nya katedralen vid Fyris stod då ännu blott i sin begynnelse.

Det är Israel Erlandsson (1276 nämnd som kanik i Uppsala, l29L
broder i Sigtuna dominikankloster, 1291 lektor och tz98 prior i samma
kloster, lSll-?g biskop i Västerås), som utredigerat samlingen av S:t
Eriks mirakler. Forskningen har stannat vid det antagandet, att det även
år han, som är upphovsmannen till Erikslegenden och att denna legend
förelegat i färdigt skick omkr. 1290.
Legenden har, som alla vära äldre legender, snarare uppbyggligt än
helt naturligt, då den var avsedd för gudstjänsten.l"
biografiskt syfte
Erik skildras som- idealet av en kristen konung; legenden skulle kunna
kallas en >konungaspegel>. Jaakkola har ingående visat, hur legenden
är uppbyggd efter augustinskt mönster och hur Erik är skildrad som den
store nationelle kämpen för gudsriket i dess överallt märkbara eviga kamp
mot djävulen och hans drabanter. Kungavalet skildras i äkta medeltida
'" Det historiska värdet av legenden har varit föremål för en livlig diskussion, som
gå in på. Man har påvisat, att legendens korstågsuppgift i viss mån
bekräftas av ett påvebrev från 1171 (Dipl. suec. 59) och av gamla ryska krönikor.
Eriks namn möta vi först i ett brev från hans sons, konung Knut Erikssons, regering,
vari han kallas svenskarnas konung (Dipl, suec.70); i ett påvebrev till konung Knut
talas om kungens fader, som fordom blivit dräpt av sina liender (Dipl. suec.825).
Platsen {ör Eriks fall (av lokaltraditionen markerad genom en helig källa) och uppgiften om Magnus Henriksson som hans baneman äro utan tvivel riktigt meddelade;
Magnus' deltagande i de svenska tronstriderna omvittnas av Saxo, och Snorre uppger,
att det var han, som år 1151 innehade Sveriges krona. De ben, som ännu förvaras
i S:t Eriks skrin i Uppsalå, synas bära vittne om sin ägares våldsamma hädanfärd: halskotan är genomhuggen och på ett sätt, som tydligt visar, att den *'iftade personen vid
vi här icke kunna

huggets utdelande legat pä rygg, och även de övriga benen bära märken efter svärds-

styng. Det har länge varit känt, att legendens uppgift om tidpunkten för martyriet
ej kan vara fullt riktig, enär I(risti himmels{ärdsdag fu 7160 inföll den i, ej den 18
maj. Man har, som \trestman framhåller, tått rtt anse månadsdagsuppgiften exaktare
och uppgiften, att hans dödsdag tillika var en stor helgdag, som en tillsats av traditionen.
(Se bl. a. Stjerna,: Erik den helige. En sagobistorisk studie. \trestman, a. a. s.
67 fr. T unber g: Erik ilen belige, Sueriges belgonkonung. Fornuännen 1941.
Berättelsen om det danska cistercienserklostret Vidtsköls grundande ger vid handen,
att konung Erik och hans gemål Kristina i början varit fientligt stämda mot cister-

i Varnhem men att de senare iakttagit en mera välvillig hållning. Se härom
a. s. 67 fr.
Stiern a, a. a. s. i ff., och '\U estma
^,
^,
Stjernas hypotes om Erikskulten som arvtagare till den hedniska Frejkulten måste nu,

cienserna

fram{ör alh efter Jaakkolas utredning, anses vara definitivt avfärdad. Den årliga Eriksprocessionen i maj får sin förklaring av den i hela Europa härskande kyrkliga traditionen;
sådana processioner förekommo i hela kristenheten. Lika allmän var tron på helgonens
makt att med sina förböner ge god äring och hjälp i barnsäng. Dec nedan återgivna
miraklet nr 4l behöver icke förklaras på annat sätt än att man under ett missväxtår
ville pröva även Eriks helgonmakt,
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anda: Erik blir enhälligt vald av hela folket. >IJr den augustinska synpunkten, att kungamakten liksom kyrkans makt härstammar från Kristus,
blir den ideelle konungens, i detta fall alltså den helige Eriks, första och

främsta uppgift den att försvara kyrkan och främja dess intressen.>>
(Jaakkola.) Legenden tillskriver Erik en lagstiftande verksamhet, men
detta fär ej fattas bokstavligt; lagstiftning betyder här snarast rättskipning. Uttryckssättet stammar från Bibeln och kyrkofaderna. >Innehållet
av S:t Eriks 'rättfärdighet' definieras i legenden i anslutning till Augustinus som en dygd, som tilldelar var och en sitt, och tillämpas på ett redan
hos Isidorus och i kanonisk rätt bekant sätt genom balansering 'pä råttfärdighetens vågskål'. Hur gammal i Sverige den tanken är att man
genom vissa rätts- och regeringshandlingar'promulgerade rättfärdighetens
lagar'synes tydligt i ett brev av Sverker II, där denne genom en enkel
rättshandling anser sig 'mildra mänskliga lagar'., (Jaakkola.) Eriks regeringstid framställes som en mycket lycklig epok i Sveriges historia,
och även detta är i god överensstämmelse med medeltida tänkesätt: det
var en allmän tro, att en helig konungs regeringstid var en gyllene tid
i ett folks historia.
Efter sedvanligt legendschema anföras späkningarna som bevis på helgonkonungens rättfärdighet. Korstäget år skildrat som ett >bellum justum> i augustinsk anda. Det år betecknande, att legenden vid skildringen av hur kungen efter vunnen seger ömkar sig över sina stupade
fienders sjålar anför Moses som en biblisk parallell. Moses ansågs nämligen
alltsedan Gregorius den stores Moralia som en fOrebild för rätt stränghet och för rått mildhet. Skildringen av martyriet är anpassad efter den
augustinska uppställningen av representanterna för Guds och djävulens
rike. Denna skildring rör sig med effektfulla symboler: Erik ljuter döden
på Flerrens berg, utanför Heliga Trefaldighetskyrkan, på Kristi himmelsferdsdag.

Men Erikslegenden har även en direkt fOrebild. Jaakkola har visat,
hur dess framställning i mångt och mycket ätergär på legenden om den
helige konung Edmund av England (död 870). Även en annan engelsk
martyrkonung, Edvard (död 978), har fått stå modell. Att legendens
S:t Erik också upptagit. drag av Norges helige Olov är ju blott vad man
kunnat vänta. Det kan även tänkas, att Israel Erlandsson avrundat den
svenske helgonkonungens bild med drag, lånade från Frankrikes helgonkonung, Ludvig IX, död 1270 och kanoniserad 1297.13
De poetiska partierna av Eriksofficiet (rimofficiet) ha en rätt
komplicerad tillkomsthistoria, vilken på ett genialt sätt blivit klarlagd
tt Toni Schmid:
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av Toivo Haapanen.la Enligt de slutsatser, som denne forskare kommit
till, utgöra de tre antifonerna till Magnificat och Benedictus (Äve martyr
pretiose, Corona fulgens artrea, Miles regis glorir) det äldsta skiktet i
rimofficiet. De äro tillkomna under påverkan av engelska helgonofiicier
(likheter med motsvarande partier i S:t Edrnunds, S:t Oswalds och S:t
Simon Leicesters officier äro påvisbara) och torde ha skrivits redan vid
mitten av 1200-talet. Det är icke uteslutet, att den antifon, som Folke
Ängel lärde sin sjuke systerson, kan vara den i officiet ingående Ave
mertyr pretiose, ja att Foike själv författat dessa äldsta delar av officiet.
Det andra skiktet av rimofficiet utgöres enligt Haapanen av första
vesperns psalmantifoner och hymn, matutinens invitatorium och hymn,
tredje nokturnens antifoner och responsorier samt laudes' psalmantifoner
och hymn. Men undantag av hymnerna är allt detta skrivet på rimmad
hexameter och under tydligt dominikanskt inflytande; det stammar troligtvis frän 1200-talets slut. (Från samma ttd äro mässans allelujavers
och sekvens,) Ursprungligen har alltså rimofficiet bara haft en enda
nokturn, nämligen den, som i vårt nuvarande officium är den tredje.
Eriksfesten den 18 maj (S:t Eriks dödsdag), under äldre tid den enda
Eriksfesten, inföll ju under påsktiden, och enligt svensk sedvänja hade
fester under påsktiden endast en nokturn. I denna äldre, kortare form
återfinnes Eriksofficiet i åtskilliga liturgiska handskrifter fr. o. m. 1300talet samt i de tryckta Strängnäs-, Skara-, Västerås- och Nidarosbreviarierna.

Det tredje skiktet av rimofficiet utgöres av första och andra nokturnens antifoner och responsorier. Dessa äro skrivna pä trefotad trokaisk
vers, delvis efter mönster av Brynolfs Eskilsofiicium. De torde ha tillkommit först under 1300-talets senare h:ilft. Som förlattare gissar Haapa-

nen på Nikolaus F{ermansson. I den längre formen med tre nokturner
påträffas Eriksofiiciet i liturgiska källor från 1400-talet, bl. a. i Breviarium Upsalense, där det år infört fOr Eriks translationsfest den 24 januari.
Denna fest synes ha införts någon gång mellan 1144 och 1419, och det
är möjligt, att officiet fått sina båda kompletterande nokturner just för
denna fest, som ju ej inföll under påsktiden och som på grund av sin
höga liturgiska rang fordrade tre nokturner med egna lektier och sångtexter (jfr not 4). För Eriksfesten i maj hänvisar Uppsalabreviariet till
de under 24/l angivna texterna med den anmärkningen, att de båda
första nokturnernas sångtexter nu bortfalla (det förutsättes, att lectio
1-3 från 24 jan. användas som lectio 1 den l8 maj, lectio 4-6 som

" Haapanen:

Ol;ka skikt

bok- ocb bibliotehsuäsen 1927.

och antifonarier

i

S:t Eriks metriska oficium,

Musiken till

fr. o. m. 1100-talet.

3-45rr8 Credo. z6:eårg. I\{ars

r945
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i:

Nordisk tidshrilt far
i flera breviarier

Eriksofriciet återfinnes

Haapanen, a. a, s. J7-59 och 65-70.
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lectio 2 och lectio 7-9 somlectio 3). Eriks translationsfest firades endast
i Uppsala stift. Linköpingsbreviariet har den längre formen av Eriksofficiet för 18 maj, under den förutsättningen, att. alla tre nokturnerna
komma till användning, om festen mot vanligheten skulle infalla utanför påsktiden. Dock är nokturnernas ordning här en annan än i Uppsala,
i det att de sångtexter, som i Uppsala ingå i tredje nokturnen, tillhöra
nokturn 1 i Linköping, och sångtexterna för nokturn I och 2 i Uppsala
användas för nokturn 2 och 3 i Linköping. Linköpingstraditionens ordningsföljd torde vara den ursprungliga, anser Haapanen; i Uppsala har

man av någon anledning kastat om ordningsföljden. Breviarierna från
Lund och Roskilde ha det längre Eriksofficiet för den 18 maj (med samma
nokturnordning som i Linköping), ty i Danmark var man ej bunden
av den regeln, att fester under påsktiden endast kunde ha en nokturn.
Officiet är den ena delen av den liturgiska gudstjänsten. Den andra
och viktigaste är m ä s s a n, Kyrkoårets mässtexter innehållas i den bok,
som kallas missalet.l5 Även ett parti av mässan garr tillfälle till konstnärligt nyskapande, nämligen allelujauersen och framför allt sekuensen,
de båda sånger som ha sin plats mellan gradualpsalm och evangelium.
Det nutida Missale romanum har endast fem sekvenser, men de medeltida
missalerna ha en för varje högre fest. Till de liturgier, som diktats för
de svenska helgonens fester, höra alltså regelbundet en sekvens. Eriksmässans båda rimmade delar, allelujavers och sekvens, torde som sagt vara

samtidiga med det andra skiktet i rimofficiet. Erikssekvensen innehåller,
liksom officiets samtida antifoner, talrika anspelningar på de kort förut
timade och nedtecknade Eriksmiraklerna.
Vad Eriksmiraklerna
beträffar, har forskningen visar, att
även dessa utgöras av tre kronologiska skikt.l6 Äldst är ärkebiskop Folkes
memorialia, >minnesanteckningar>, vilka återfinnas i nr 44 i nuvarande
mirakelsamling. Dessa utgöras blott av korta rubriker (såsom >Om Laurentius, präst i Dalby. Vidare om en fru i Rasbo, som gjorde ett löfte,
vilket hon icke höll. Om prästen Hyggjulf> o. s.'v.) Det andra skiktet
omfattar miraklerna nr 1-1 l, L3-L4, 18-19, 23-2t, 33-34. Dessa
20 mirakler ha undersökts av Uppsala domkapitel; Israel Erlandsson var
medlem av detta kapitel och har väl tjänstgjort som dess sekreterare vid
undersöknin garna. Upptecknandet torde ha påbörjats omkr. 1277, de
ärkestolen var vakant efter Folkes död: ett brev angående två mirakler
(: ttr 33-34), fdrfattat 1277 av en kyrkoherde öyar, är nämligen
ställt till >kanikerna i Uppsala> (ärkebiskopen nämnes icke), och mirakel

* Den katolska mässans byggnad förutsättes här vara bekant. Eljest hänvisas
Latinskt-suenskt missale för sön- och helgilagar, inledningen.
'u Vestman, a. a.'sid. 83 ff., J""Lkä1,, a. a. siä. rtr fi.
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18 slutar med uppgiften, att miraklet blev granskat och bevisat i
närvaro av bl. a. domprosten, ärkedjäknen och herr Jakob (sannolikt
Jakob Israelsson, ärkebiskop 1278-81). Vid början av 1280-talet torde
denna mirakelredaktion ha varit färdig. De i officiet och mässan omtalade
miraklerna höra alla till detta andra skikt. Det tredje skiktet av Eriksmiraklerna omfattar alla de övriga och innehåller en mängd daterade
mirakler från åren 1292-1310. Det är Israel Erlandsson, munk och
till sist prior i Sigtuna, som nedtecknat dem, på uppdrag av kanikerna
i Uppsala under en sedisvakans, >förmodligen den av l29l-9r; det är
nämligen sannolikt, att han bOrjat fullgöra uppdraget 1293; sedan har
han då under årens lopp på lediga stunder mellan en mångfald sysslor
antecknat nytt och gammalt utan ordning, så som det f<;ll sig, tills han
1310 avslutat det helan.tT
över huvud taget utgöra de medeltida nordiska mirakelberättelserna
en synnerligen intressant läsning, och Miracula S. Erici regis et martyris
höra till den mest fängslande litteratur vi ha bevarad f.rän vår religiösa
storhetstid. I dessa mirakeluppteckningar, som stundom svälla ut till små
noveller, agera höga och låga, präster och lekmän, barn och åldringar.
Kungen och torparen, ärkebiskopen och kaplanen, munken och skolgossen,
adelsfrun och bondgumman mötas vid det heliga skrinet i Uppsala, frarr,bära sina votivgåvor
penningar, tyger, kreatur, vaxljus, vaxavbildningar av botade kroppsdelar o. d.
och kungöra de underverk, som
- träder oss dll mötes på ett levederfarits dem. Högmedeltidens Sverige
vande och övertygande sätt. Mirakelsamlingen ger ingenting mindre än
en kulturhistoria i smått. Icke minst intressant är det att fä lära känna
sådana personer som konung Birger och ärkebiskop Folke från en annan,
mera intim, sida än den, som möter oss i de vanliga urkunderna. Israel
Erlandsson faller det omdömet om sin avhållne morbror Folke, att >han
alltid var mild och barmhärtig mot de nödställda>. I allmänhet äga
berättelserna en hög grad av trovärdighet. Domkapitlet har noggrant
inhämtat de botade personernas upplysningar om underverkens fOrlopp
och samvetsgrant antecknat det; Israel har själv upplevt och varit åsyna
vittne till flera mirakler (såsom nr 20,21 och 52) eller hört vederhäftiga
personer berätta, hur de blivit hulpna i nöd genom S:t Eriks fOrbön
(nr 17 och 47). Stilen har en naiv charm, skildringen är okonstlad och
medryckande.

Det är här icke platsen att ingå på den senmedeltida utvecklingen av
Erikskulten, hur Erik fr. o. m. 1300-talet bArjar vördas som Stockholms
skyddspatron, hur S:t Eriks ställning som den nationella frihetens symbol
'7 trXrestman. a. a, sid. 84 f.
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befästes under Engelbrekt och Sturarna,

hur Eriksgillen inrättas i städer

och byar, hur kyrkorna prydas med skulpterade och målade Eriksbilder.
Men som ett litet prov på senmedeltidens Eriksdevotion återge vi till sist
en vacker och innerlig bon till helgonet, hämtad från en handskriven
Vadstenabönbok.

Medeltidslatinet har här återgivits med normaliserad stavning. Av
typografiska skäl har varje hexameterrad måst uppdelas på två. översättningen av de metriska partierna måste givetvis bli rätt fri; strofoch rimbildning äro delvis förenklade.
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I. ERIKSOFFICIET.
FÖRSTA VESPERN.

Antifon
Assunt Erici
regis sollemnia, laude
regem multiplici
collaudans Suecia gaude. Alleluja.

1.

Eriks högtid gått in.
O Sverise, du lyckliga, gläd dig,
och till din konungs fest
med jublande sånger bered

Antifon

dig! All.

2.

Gaudeat eximiis
Upsalia magnificata
martyris exuviis

Främst må Uppsala sjunga hans pris

et signis glorificata. Alleluja.

och förhärligars genom hans under. All.

i

högtidens stunder,
staden som äger hans grav

Antif on.

i.

Hic

Uti en lycklig

Christi fervebat amore. Alleluja.

honom krona och rike beskärdes.
Städs av kärlek till Frälsaren Krist
hans hjärta förtärdes. Al1.

insignitus
sceptri regalis honore,
dulciter ignitus

Anti.fon
Dulcis amice Dei,
per quem rex magnificatus
es, clementer ei

pro nobis funde precatus. Älleluja.

4.

Ljuve Guds vän, som upphöjts av Gud
till heder och ära,
kärleksfullt bed för oss,
som i dag dig hyllning frambära! All.

Antifon
Da, Deus, ut mitis
regis, cujus veneramur
festa, piis meritis
sanctis jungi mereamur, Alleluja.

stund

1.

Herre vår Gud,

i

helgonens krets

församla oss alla,

för den milde konungens skull,
som fromt vi åkalla! All.

Kapitel. (Sap. 9: 7-8.)
Tu Domine eligisti me regem populo tuo Du, Herre, har utvalt mig till konung över
et judicem filiorum tuorum et filiarum, et ditt folk och till domare över dina söner
dixisti edificare me templum in monte och döttrar, och du har befallt mig att
sancto tuo, et in civitate habitationis tue. bygga ett tempel på ditt heliga berg och
i den stad, där du har din boning.
Adest dies

letitir,

Hymn.
En gladjedag

vi fira

här.

fulget Erici gloria:
rex et patfonus Suecia

Sankt Eriks ära strålar skön.
Vår kung och skyddsprtron så kär

celi petit

har vunnit paradisets lön.

palatia,
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Hans dygders mängd var uppenbar
för hög och låg i Sveriges land,
och därföre man enig var

Quem vernantem virtutibus
sublimat sceptro regio,
plebs leta cum principibus
concordi desiderio.

att lägga spiran i

hans hand,

I fasta, vaka, andakt from

Maceratur jejuniis
sacrum sancti corpusculum,

han sin lekamen vigt åt Gud.

velaturque ciliciis

Han denna Kristi

hoc Christi tabernaculum.

har klätt i tagelskjortans skrud.

Ministros rex maSnificus
cultus Dei multiplicat,

Vår konung, ivrig i sin tro,

helgedom

förökat prästerskapets tal,
byggt kyrkor opp, likt Salomo,
och smyckat Flerrens tempelsal.

ut Salomon pacificus,
et templa reedificat.
Scuto munitus fidei,
tela repellens hostium,
ad regnum Dei provehi

Med trones starka sköld betäckt
sin fiende han övervann,
och i martyriets segerdräkt
till himmelrik han vägen fann.

meretur per martyrium.

O Jesus, Frälsare så huld,
för Eriks skull vår suckan hör:
födåt oss all vår syndaskuld
och oss till himlens glädje för.

Per huius sancti merita,
Jesu, Redemptor omnium,
dimitte nobis debita
et da perenne gaudium.

Amen.

Antifon till Magnificat.

pretiose
miles Christi gloriose,
ave regum gloria.
O Erice, rex Sueorum,
posce nobis peccatorum
veniam et gaudia. Alleluja.
Ave martyr

Dig, martyr,

vi fromt åkalla,

ypperst ibland kungar alla,
Kristi stridsman ärorik!
Erik, sveadrott, beskär oss
tillgift för vår synd och lär oss
vägen hem till himmelrik! All.
KolIeh.tbön.

tuo, Gud, du som förlänat den helige Erik, din
victorie palmam et celestis regni gloriam konung och martyr, segerpalmen och himcontulisti: fac nos, qu€sumus, ejus meritis melrikets harlighet, låt oss, bedja vi, genom
et interventione, cuncta nobis adversantia hans förtjänster och förbön övervinna alla
vincere et coronam glorie in calis feliciter hinder och lyckligt uppnå ärans krona i
obtinere. Per Dominum. . .
himmelen. Genom vår Herre. . .
Deus, qui beato Erico, regi et martyri

MATUTINEN.

Inuitatorium.
Christum suppliciter

Kristus, vår Herre och Gud,

laudemus ei jubilantes,
Erici pariter
sollemnia concelebrantes. All.

vi ödmjukt vår hyllning frambära.
Erik, hans helgon, vi ock
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Hytnn.
Hymnum nove, lrtitia
nova deposcunt gaudia;
martyr Ericus hodie
nova potitur gloria.

Vår nya fröjd en maning är
till nya jubelhymners pris,
Åt Erik Fferren Gud beskär
ny härlighet i paradis,

Hic ut Elias impiam
exponens se certamini,
expugnat idolatriam,
zelans pro lege Domini.

i krig mot

Ecclesiam catholicam
dilatat, gentem Finnonum
rex ad fidem Dominicam
trahens a cultu demonum.

Katolska tron han breder ut
och kämpar städs för Kristi namn.
Han Finlands hednafolk till slut
för till den sanna kyrkans famn.

Agnellus innocentie,
dum sustinet martyrium,
Deo placentis hostie

Han sveklöst på Guds väg går fram.
Så blir martyriet hans lott.
Flan som ert rent och fläckfritt lamm

FIan som Elias modigt går

Han

gudlöshetens makt.

hedendomens välde slår.

Om Herrens lag han håller vakt.

consummat sacrificium.

till

Sancti sacrato sanguine
sua contingens lumina
diu privata lumine
illuminatur femina.

Den länge blinda kvinnan rör
med handen vid martyrens blod,
och då hon det till ögat för,
blir hennes syn ånyo god.'"

offerdöden

villigt gått.

FöRSTA NOKTURNEN.

Antif oner.
Opem Christi flagitat
rex ciliciatus
et carnis subpeditat
reprobos conatus.

Aqua frigens jugulat

vim carnaliratis,
virtus regem regulat

Kungen

flyr till Kristi

hjälp.

Späkning ses han öva.
Fasta, gissel, tageldräkt

köttets lustar döva,

I ett iskallt vattenkar
han begären dödar.
Om ett dygdigt, fläckfritt liv

moribus beatis.

städs' han sig bemödar.

Tyrannos audacior

Våldsmän och förtryckare

arcet et enervat,
mites, ipse mitior,

in

pace conservat.

modigt han betvingar.
Själv den mildaste, han frid

åt de milda bringar.

I slutet av Erik_slegendgn (e,i medtaset i
,b-ort" och
konungens lik låg kvar.'på

ofiiciet) berättas: När fienderna dragit
den-plats, dar hå., brivi; halilgs.i,'b"." ;iä*

få. av. ko.nungens ,män, som ej blivit dodaäe, liket till en f,",ttig ä"dr'il;r,-;itd-Tt;
intill. Där bodde en fattig kvinna, som länge varit blinä, o"tt ttå"-tos på de;
heliga lekam_en med sin hand och_beströk-sina ögoi med tt"", tiåti!" uifi och återfick
genast sin klara syn, lovande Gud i den helige martyren, Sankt E'i*.

nära
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Läsning 1.
Gloriosi martyris Christi ac illustrissimi Om Kristi ärorike martyr och svenskarnas
quondam regis Sueorum, beati Erici ortum, lysande konung Erik den helige, om hans
vitam et felicem consummationem praesen- härkomst, liv och saliga ändalykt skall här
tibus succinctus sermo percurrat, Extitit i korthet berättas. Han var av kunglig
enim tam regali prosapia, quam nobilium släkt och stammade från högborna ridderSuecie procerum oriundus. Hic, regno va- liga släkter i Sverige. Eftersom han var
cante, propter innatam sibi clementiam et älskad för sin medfödda mildhet och sin
bonitatem conspicuam dilectus, a principibus terra et omni populo in regem una'

vite

nimiter cligitur, ac in regni solio apud
Upsaliam honorifice sublimatur. In regali
igitur fastigio constitutus, cultor Trinitatis
omne tempus non tam collate potestatis,
quam assumpta sollicitudinis tribus distinxit ordinibus, ornans et implens dies suos
usque ad consummationem vita per illustre
martynum.

Ira, rancor, odium
cedunt et ardescit
Dei desidcrium,

ärbara vandel blev han, då tronen var ledig,
av landets stohän och allt folket enhälligt
vald till konung och vid Uppsala hagtid-

ligen upphöjd på tronen. Då nu denne
Treenighetens dyrkare var kommen till
makten, ägnade han all sin tid (vilken snarare var ägnad åt omsorger och förpliktclser än maktutövning) åt trenne måI,
prydande och fullbordande sina dagar ända
till livets slut genom ett ärorikt martyrium.

Resfonsorium.
Vrede, hat och lumpet groll
för hans dygd ge vika.

IJti kärlek till sin Gud
torpescit,
ses han aldrig svika.
per hoc felix studium
Bön och andaktsövningar
scandit et ditescit.
kungens själ berika.
V. (Eccl.3l:11.) Ideo stabilita sunt bonx V. Den mannens lycka är fast grundad i
ipsius in Domino.
Flerren,
nec unquam

Läsning 2.
Imitatus namque sånctorum vcteris test?menti regum exempla primo ad adificationem ecclesiarum et divini cultus reparationem ac amplificationem, deinde ad populi regimen et legum justitie promulgationem, postremo ad hostium fidei et
regni expugnationem se totum convertens,
mxnum misit ad fortia. Nam lJpsalensem
ecclesiam ab antiquis regibus, suis scil. progenitoribus fundatam, et aliquantulum adificatam primo et pre ceteris aggrediens, ac
ministros divini cultus inibi ponens opere
pracgrandi et laborioso sollicite studuit con-

summare. Deinde regnum suum circuiens
et populum visitans universum, via regia incedens, nec ad dexteram declinens favore
vel precio, nec ad sinistram deflectens timore vel odio, tramite recto, qui ducit ad
patriam, inflexibiliter gradiebatur.

Följande Gamla testamentets hcliga honungars föredöme ägnade han sig först åt
att byggx kyrkor och förbättra och utvidga
gudstjänsten, vidare att styra sitt folk och
tillse, att lag och rättvisa hölls, till sist
att strida mot trons fiencier oöh försvara
sitt rike, och med allt detta grep han sig
manligen an. Ty först och främst tog
han sig an Uppsala kyrka, som grundlagts
och påbörjats av de forna konungarna,
hans förfäder; han insatte där klerker att
uppehålla gudstjänsten och fullbordade den

med väldig och kostbar byggnad. Sedan
for han omkring i sitt rike och besökte
allt sitt folk. Han skred fram på den
kungliga vägen, och han vek icke av vare
sig cill höger för gunst eller böner eller till
vänster av hat eller räddhåga, utan gick
oböjligt den rätta vägen, som för till himmelriket.
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Responsorhtm.

Lucris avaritia

pia mens

Uppå girig vinning
Eriks sinne aktar.

abstracta

ej

lucris studet gratie,
caiitus pertracta.

Nådens vinst den enda var

cuncta sub justitia
stant pulchre compacta,
V. Nec jura nec przdia
plebis sunt subtractr.

Ordning rådde

som han eftertraktat.

i

hans land.

Rättvisa han övat,

V.

Gods och rättigheter han

ej från folket rövat.
Lösning

Sicque pacem inter discordes

faciens,

oppressos a potentioribus liberans, recte
ambulantes in via Domini dirigens, impios
de terra exterminans, equa lance in libra

justitie unicuique jus suum distribuit ac
divisit. Cum vero ab omni populo suo

propter hoc et hiis similia gratiosus haberetur, ac unanimiter universi tertiam partem
satisfactionis delinquentium, que juxra mo-

rem terra ad fiscum reipublice legaliter
pertinet, eidem vellent tribuere, tale ofierentibus fertur dedisse responsum: mihi mca
sufficiunt, vobis vestra sint salva, quia forsitan hiis posteri vestri futuris temporibus
indigebunt. O principem justum, et in

i.

stiftade han fred mellan oeniga, befriade
dem som voro förtryckta av de mäktiga,
scyrkte dem som voro stadda på den rärta
Så

vägen, förvisade de gudlösa från riket och
skipade opartiskt rätt Lt vat och en efter
lagen. Då han nu var älskad av allt sitt
folk för dessa och liknande dygder och alla
enhälligt ville tilldela honom tredjedelen av
saLörena, vilka efter rikets sed lagligen
tillhör riksens fetabur, säges han ha givit

dem, som erbjödo honom detta, föl.iande
svar: >Det som jag har är tillräckligt för
mig. Det som är edert må bevaras åt er,

sublimitate raro inventum, qui propriis con-

ty det kan hända, att edra efrerkommande
behöva det.>> O vilken rättrådig furste,
en sådan man sällan finner på maktens

tentus, inferiorum facultates cupide non

tinnar, som var nöjd med sitt eget och icke

ambivit!

girigt åstundade sina undersåtars

ägodelar!

Responsorium,

Vana pompe practicr
contempta calcatur,

Erik världens tomma

pia lex angelica
regi complantatur,
Scala

celi

prål

flydde och försmådde,
fann sin [ust i Herrens lag,

efter visdom trådde;

{abrica
decens sic aptatur.
V. (Ps. 83: 6-7) Ascensiones in corde
suo disposuit in vallc lacrimarum.

uti dygd fullkomnad,

han

himlamålet nådde.
V. [Salig är den man som

får sin hjälp

från dig] och vars trängtan det är att

genom tåredalen vandra upp [mor det utsatta målet].

ANDRA NOKTURNEN.

Antif oner.
Pugil fortis fidei,
dum pro fide zelat,
ad baptismum provehi

Han till dopet föra vill

perfidos anhelat.

hednamännens skara,

Som en kämpe drer han

att sin tro

försvara.
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Pacem offert hostibus
et pugnans procedit,
hostes cadunt ensibus,
regi lucrum cedit.

'

Fåfängt bjuder han dem fred.
Snart bataljen brinner.
Fienderna stupa tätt.
Kungen seger vinner.

över

Plorat strages hostium
motu pietatis,

sör.jer kungens hjärta.

dans grave suspirium,
quod sint cum damnatis,

vållar honom

deras nederlag

Att som hedningar de dötr
smärta.

Lävti.ng 4.
Verum quia justum est, ut qui alios

ex

.officio regit et judicat, seipsum prius dijudicet, carnem spiritui subjiciendo, ac spiritum ad Dominum dirigendo, juxta illud,
castigo corpus meum, et in servitutem redigo; ideo sanctus rex noster assiduus in
.orationibus, creber in vigiliis, frequens in
jejuniis, in afflictorum calamitate compatiens, in elemosinis peuperum largus, car-

nem suam jugi attrivit cilicio, quo etiam,
tanquam lorica

justitir tempore

.sue indutus erat, quod

passionis

et usque hodie pre-

tioso ejus intinctum sanguine
reservatur ecclesia.

in

Upsalensi

Men eftersom det är skäligt,

att den som

å sitt ämbetes vägnar skall styra och döma

andra, först bör rätta sig själv, lägga sin
kropps begärelser under förnuftets lydno
och rikta sina tankar till Gud
enligt
- driver
orden: >Jag späker min kropp och
den till träldom>'o
så var vår helige
- och i ständig vaka
konung trägen i böner

och fasta, varkunnsam mot dem som voro
i bedrövelse och frikostig i allmosor till de
Irttiga,. Han späkte sin kropp med en
tagelskjorta, vilken han bar likt ett rättfärdighetens pansar, ännu i sitt lidandes
stund, och ännu i dag förvaras denna tagelskjorta, fuktad i hans dyrbara blod, i
Uppsala domkyrka.

Responsoriu.m.

Cultum idolatrir

Treenighetens dyrkare

'cultor Trinitatis
de terra Finlandie

hednatron fördriver
ifrån Finland, åt vars folk

pellit, illustratis

nådens skatt han giver.
Genom dopet, genom tron
folket renat bliver.

turbis dono gratie
fideque purgatis.
(Ps. 84: 13.) Dominus dabit benignitatem et terra nostra dabit fructum suum.

V.

V. Herren skall giva sin välsignelse, och
vårt land skall bära sin frukt.

Lösning

l.

till den hemlige fii människans barm, kan

'Qualiter vero ad familiarem hostem, ad

F{uru han förhölI sig

eam, qu€ dormit in sinu hominis, se gesserit, ex eo liquido patet, quod cum propter

ende, som slumrar

jejuniorum et alia sacra tempora e toro

man förstå dirav, att när han för fastors
eller andra heliga tiders skull ofta avhöIl

regine sepius abstinuisset, ipse ut in

sig från drottningens bädd, så brukade han,

\s I Kor.9z27.
Ä7

se

Sankt Erik och Sankt Henrik segla
N'låJning på rltarskåpcr

till

Finland.

irån Länra kyrka, Uppland, iStrt. hist. muscum. ATA ioto

.
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Eriksbild från Salems kyrkas altarskåp, 14OO-talets

i Stat. hist,

slr"rt,

museum,

Sankt Erik framställes vanligen som cn skägglös ung man i kunglig dräkt;

hans attribuc

är ctt svärd (stundom även cn spira cller ett

riksbanör).
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incentiva carnis pullulantia reprimeret, {requenter ac etiam hiemali tempore in dolio
aque frigide clam balneans, calida frigidis
curans, animales ejus motus ipse animo
fortior reprimebat. Postremo vero, ut supra
diximus, a,dificata ecclesia, ordinato regno,
ad inimicos fidei et hostes populi sui manum convertens, coadunato exercitu, et
assumpto secum ex ecclesia lJpsalensi beato

Henrico episcopo, versus Finnones expeditionem dirigit, ipsoque fidå Christi prius
oblata ac pace exhibita renitentes et rebelles
in ultionem sanguinis christiani manu va-

lida aggreditur ac bello devictos victor
prostravit.

för att hos sig undertrycka köttets lusta,
ofta, ja t. o. m. vintertid, lönnligen bada
i ett kar med kallt vatten, botande kroppens hetta med köld, och sålunda kuvade

han kraftigare de sinnliga begären i

sin

sjäI. Då nu, som förut är sagt, kyrkan
var befäst, riket i gott skick, vände han
sig mot trons och landets fiender, samlade
en här, tog från Uppsala domkyrke med
sig den helige biskop Henrik, och styrde
färden till finnarna. Han erbjöd dem först
att anamma den kristna tron och ingå fred
och fördrag med honom, men då de trotsigt
vägrade detta och dessutom utgjutit kristet blod, gick han emot dem med väldig
härsmakt och besegrade dem i strid.

Responsorium,
Precrmur per vulnera
tua, martyr Christi,
purga nostra scelera,
quod possimus sisti
sursum supra sidera,

quo

V.

tu

För din pinas skull, mertyr,

hjälp din tjänarskara!
Rena oss från synd, att vi

conscendisti.

(Ps. 89: 17.) Ut sit splendor
Dei nostri super nos,

Domini

upp till dig må, Iata,
ovan stjärnorna och skyn,
där du själv får vara.
V. På det att Herrens, vår Guds, ljuvlighet
komme över

Läsning
Cumque tanta potitus victoria in orationem
se prostrasset, atque cum lacrimis, ut semper piisimi cordis erat, oraret ad Deum,
interrogatus a quodam suorum familiarium,
cur fleret, cum de victoria [hostium]
Christi potius esset gaudendum, sic dicitur
respondisse: gaudeo quidem et Dominum
glorifico pro drtt nobis victoria, sed vehementer doleo, quod tot eorum animr hodie
perierunt, qui si sacramenta fidei recipissent, ad salutem fuissent perpetuem reservati. Imitatus in hoc amicum illum Dei et
virorum mansuetissimum, qui zelo accensus,

prostratis idolatris Domini, vindicavit injurias, et compassione affectus pro peccato
ejusdem populi Dominum deprecabatur,

n 2 Mos.

oss,

6.

Men när han vunnit denna stora seger,
knäböjde han' gråtande i bön, och han,
som alltid var så mild till sitt hjärtelag,

till Gud. Då någon av hans hövitsmän
frägrde honom varför han grät då han
hellre borde fröjdas över segern över
Kristi fiender, skall han ha svarat: >Jag
bad

gläder mig och prisar Gud for

den

seger 6om förunnats oss men sör.jer stor-

ligen över att så många av deras själar
i dag gått förlorade, vilka skulle ha fått
evig frälsning, om de mottagit trons sakrament.>> Flärutinnan efterliknade han den
Guds vän, mildast bland män, som, upptänd

av nitälskan, slog ned

avgudadyrkarna,

strafade de oförrätter, som de begått men
som dock av barmhärtighet bad till Herren
för sitt folks synd.-

32.
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Responsorium.

sanctus prornulgator,
sis divine gratie
mitis impetrator,

Rikets prydnad och klenod,
kristen tro du spridde
och för rättvisa och lag
utan tadel stridde.
Värdes med din milda bön
nåd åt oss bereda,

V. ut ad regnum glorie

V. att till

nos ducat Selvator,

Frälsarn må oss leda.

Summum decus patriu,

fidei zelator,
legum et justitie

härlighetens land

TREDJE NOKTURNEN.
Rex erat Ericus
humilis, devotus, honestus,
prudens, magnificus,
patiens, pius atque modestus. All.

Antiloner.
Erik, vår furste, var ödmjuk och frorn
och vis och rättfärdig,
ärorik, tålmodig, blygsam och mild,
sitt kungakall värdig. All.

Correxit Suecir
leges, servire coegit

Christo perfldia
gentes, quas ense subegit. All.

Digne promeruit

Vist han förbättrade Sveriges
Han Finland betvingat,

lag.

och till dess hedniska folk
han Kristi budskap har bringat, All.

sanctis moriens sociari,

Under sin levnad han Gud
med trofast hjärta har tjänat,

qui Domino studuit
vivens vere famulari. All.

med helgonen honom förenat. All.

och när han dött, har Gud

Läsntug 7.
Convocato igitur, qui remansit, populo Sedan kallade han till sig dem av folket,.
terrx, pa.ce data, predicata Christi fide, som ej dödats, och slöt fred, lät predika
baptizatis plurimis, fundatis ecclesiis, posi- kristen tro, döpa åtskilliga och grunda kyrtoque ibidem, quem supra diximus, beato kor. Han kvarlämnade i landet den ovanHenrico episcopo, qui postmodum illic nämnde helige biskop Henrik, vilken sedan
martyrio coronatus est, institutisque ibi där blev krönt med martyrkronan, försacerdotibus, ac ceteris que ad religionem ordnade präster och befäste även i andra
christiani cultus pertinent, ordinatis, ad stycken det som hör till den kristna tron
Sueciam cum gloriosa victoria remeavit.
Currente igitur anno decimo regni illustris
regis nostri, ut virum justum probaret tribulatio, et granum oppressum fructificaret
uberius, antiquus hostis quendam Magnum
nomine, Danorum regis filium, eidem adversarium suscitavit, qui ex hereditate mx,
terna jus regnandi contra consuetudinem
terra, quc alienigenas regnare prohibet,

sibi perperam vendicabat.
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och gudstjänsten, och återvände så till
Sverige med ärofull seger, Men

i

tionde

året av vår store konungs regering hände
det sig, på det att den rättfärdige mannen
skulle prövas genom motgång och sädeskornet bliva desto fruktbarrre genom atr
nedtryckas i jorden, att den gamle fienden
mot honom uppväckte en motståndare,
nämligen en man vid namn Magnus, den

vilken, förebärande
arvsrätt på mödernet, gjorde anspråk på
konungamakten, emot landets sed, viiken
förbjuder främlingar art reSera.
danske konungens son,

Eriksofficiet, Eriksmässatt. ocb Eriksruiraklerna
Responsoriutt.
Pax patrie, decus ecclesia,

Sveriges glädje, kyrkans klenod

vitiis inimicus,

och lastens föt6äta,n,

rex Suecie calos hodie
conscendit Ericus. All.
V. Pro fidei fervore Dei

har vunnit den eviga äran. All.

konung Erik

i

dag

Y.

F{errens älskade vän,
som stred för den heliga läran.

dilectus amicus.

Läsning

8.

Unde et quendam principem regni aliosque
iniquitatis satellites sibi associans, qui muneribus corrupti et promissionibus allecti
in necem regis illustrissimi unanimiter conspirarunt, ac coadunato clam exercitu ipsum reSem ignorantem et nihil adversi

Därför förband han sig med en mäktig
man i riket och med andra orättf ärdiga
män, vilka han mutade med gåvor och
lockade med löften. De sanrmansvuro sig

suspicantem apud Orientalem Arosiam rnanu
valida aggrediuntur. Instabat die illo festum Ascensionis Dominice, in quo idem

konungen ingenting visste och icke miss-

post Dominum per palmam martyrii erat

feliciter

till konungens ofärd och död och samlade
i hemlighet en krigshär, under det att
tänkte någon fientlighet, och de drogo
med stor makt emot honom vid östra Aros.
Samma dag inföll Kristi himmelsfärds fest,
vilken dag han skulle vinne martyrpalmen
och efter Vår Herre lyckligen uppfara till

ascensurus,

himmelen.

Responsoriatn.

Erik en räddare huld
för den sinnessjuke har blivit

Amens omnino
letali vulnere quino
se vir transfixit,
quasi mortuus

ille revixit, All.,
V. regis mirifici

vilken i bröstet fem dödliga sår
med kniven sig givit. All.
V. Helgonet gett honom liv och förstånd

meritis sanatus Erici.

och hans vanvett fördrivir."

Läsning 9.
Cumque illa die in ecclesia Sancte TriniDå han på denna dag bevistade mässan i
tatis in monte, qui dicitur Domini, ubi Heliga TrefaldighetsLyrkan på det berg,
nunc metropolitana fundata est ecclesia,
som kallas Vår Herres berg, varesc nu dommissarum sollemniis interesset, a quodam
kyrkan står, kom en av hans tjänare till
suorum sibi nuntiatur, hostes prope civitatem adesse, et consultum fore eisdem armata manu protinus occurrere, fertur tali-

ter

respondisse:

sinite me, inquit, in

pace

ad perfectum tanta sollemnitatis

audire
Domino, quod hoc,

mysteria; spero enim in
quod de servitio suo restat, alibi sollemniter
audiemus, et hiis dictis Deo se commendans,
ec impresso sibi prius signo crucis ab eccle-

"' ffr mirakel

honom med bud, att fienderna voro utanför staden och att det vore rådligast att
gripa till vapen och genast skynda emot
dem. Han säges då ha svarat: >Låten mig
i ro få höra denna stora högtidsdags gudstjänst till ända jag hoppas till Herren,
att om här något av hans tjänst står igen,
vi skola få höra det högtidligen annorstädes.> Och efter dessa ord befallde han

1.
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sia exiens armavit se et suos, cum eisdem,
licet paucis, viriliter obvians inimicis. Quos

sig i Guds hand, gjorde korstecknet, gick
ut ur kyrkan och klEdde sig i harnesk

illi bello excipiunt, et contra regem ipsum
prr ceteris aciem dirigentes, Christo Do-

jämte sina tjänere. Och ehuru de voro få,

mini, solotenus prostrato, vulnerå vulneri-

stormade

bus ingeminant, åc

in ipsum jam seminecem

amplius sevientes et ludibria exercentes,
reverendum caput ejus irreverenter absciderunt.

mötte de manligen sina fiender.

Dessa

fram emot dem, riktade

sina

stridskrafter främst emot konungen, och
de slogo så Herrens smorde

till

jorden,

till-

fogade honom sår på sår, pinade ytterligare honom, sorn nästan var halvdöd, bedrevo gyckel med honom och avhöggo till
sist vanvördeligen hans vördnadsvärda huvud.

Respottsorium.

O miles Christi,

Hell dig, Kristi

qui martyrio meruisti

som vunnit martyriets ära,

sanctis conjungi,
junctus diademate fungi,
victor regali

du som i helgonens krets
nu livets krona får bära!
Seger du vann för din tro.
Nu njuter du himmelens fröjder, All.
V. Oss, som dig prisa, för vid din hand

fidei merito speciali, All.

V. Perveniant, qui

te

till de eviga

laudant, ad gaudia vite.

soldat,

höjder!

LAUDES.

Antifon
Hostia grata Deo
mactata petens paradisum,

cac€ purpureo
reparavit sanguine visum.

All.

Antilon
Infanti, genito
sine

vita, regis Erici

vita datur merito
pariterque salus genitrici. All.
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3.

Huldrikt martyren har

Martyr presbytero
lingue solvendo ligamen,
dat cum sincero

*
not 18.
s Jfr
mirakel l7
tn Jfr
Jfr mirakel 3,

2.

Dödfödda barnet får liv
för Sankt Eriks förtjänster och böner.
Även dess moder i barnsbördens kval
hans undermakt röner. All.B

Antifon

vocis modulamine famen.

1.

Offrad blev han åt Gud,
och himmelens fröjd fick han smaka.
FIon, som hans blod rill ögone., för,
får synen tillbaka.e All.

löst

den stumme prästmannens tunga,
så

All.

och 18.

att

denne

till

Frälsarens pris

sin mässa kan sjunga,' Äll.

Erihsofficiet, Eriksmässan ocb Erihsmirahlerna

Antilon 4.
. Den, som i vanvett sin strupe skar

Ferro transsecuit

proprium vir guttur,

av,

kan helgonet frälsa.

eique

sanctus promeruit

När man till Erik har bett,

vitam, venerandus ubique, All,

får mannen tillbaka sin hälsa. All.6

Antifon
O rex

5.

Erik, mäktige drott,
dig hyllar vår ödmjuka

insignis,

cui servit nostfa catelva,
prefulgens signis,
nos protege, dirige, serva. All.

skara.

Undergörare mild,
oss skydda,

led och bevara! All.

Hynn.
Vid

Laudes ad laudes jungite
nec desit laus in laudibus
pro novo Christi milite,
celi conjuncto civibus.

ottesången prisa vi
den Kristi trofaste soldat,
som får, från jordens sorger fri,
medborgarskap i himlens stat.

Obsidetur ab hostibus

På himmelsfärdens höga fest

ascensionis tempore
sanctus Ericus, laudibus
Dei vacans summopere.

han angrips av sin oväns här,

Crucem sibi dominicam
rex imprimens salubriter

Den fromme drott vid detta bud
med korsets tecken signar sig

då han

i

templets famn som bäst

av bön och lov upptagen

vadit contra maleficam

är.

och går, iklädd sin vapenskrud,
i hopplöst kri8.

catervam magnanimiter.

med manligt mod

Novus David viriliter
agens, dum mundo moritur,
sanctam Sion feliciter
regnaturus ingreditur.

FIan som en David strider käckt,
tills han sin grymma bane får,
och så vår kung, med sår betäckt,
till Sions ljusa saler går.

regnans in athere,
magnis fulgens miraculis,

i

Victor

Som segrare

miro virtutum

han strålar med mimklers mängd
och hjälper med sin undermakt
envar, som är av nöd beträngd.

munere

multis succurrit populis.

Antifon till

himmelsk prakt

Bmedictus.

Corona fulgens aurea,

Du kungakrona stråleklar,

flos dignitatis regir,

du mönster för en god regent!
O helge Erik, maktlös var
den eldpil, ondskan mot dig sänt,
Från världens svek, från jordens grus

sanctus Ericus ignea

vicit tela malitiz.
Sic victor vernans laurea
rex et patronus Suecir,

har

felix de domo lutea,
transit ad regnum gloria.

" Jfr mirakel

All.

till

Sveriges store helgondrott
sällhetens och ärans hus

med segerns lager lycklig

sått. All.

21.
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Antifon till Magnificat.
Ärans konungs stridsman god,
oskulden du värnat blid,
och mot ondskan djärv du stod.

Miles regis gloria,

tutor

innocentium,
malleus perfidie,
rex Erice, bravium

Konung Erik,

apprehendens in agone,
ense casus hostium,

uti strid

nobis placa, martyr bone,

vann du livets segerkrona,
dräpt av oväns våld och list.
Helige martyr, försona

Jesum Dei filium.

oss med Flerren Jesus Krist!

INOM OKTAVEN.
Magnificemus Dominum,

Ericum qui magnificat

et in salutem hominum

Antifon till Magnif icat.
Ära ske Gud, som nådefull
åt Erik ärans lott berett!
Åt honom för vår frälsnings
Anti.t'on

Domine,
Erico qui post prelium
das in sanctorum agmine
celestis regni solium.
Benedictus es,
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skull

han undergörarmakten gett.

signis crebris mirificat.

till

Benedictrts.

Pris dig, o Gud, som huld beskär
åt Erik efter trofast strid
en arvedel bland helgons här
i himmelen till evig tid.
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II.

Eri ksruössan

oc

h

Eri ksruira klerna

ERIKSMÄSSAN.26

Introitus. Gaudeamus, Ps. 20: 2. Domine, in virtute tua.
Collecta. Deus, qui beato Erico, regi et

Kollefuban. Gud, du som förlänat den he-

martyri tuo, victoria palmam et

lige Erik, din konung och martyr, segerpalmen och himmelrikets härlighet, låt oss,

calestis
regni gloriam contulisti: fac nos, qu€sumus,
ejus meritis et interventione, cuncta nobis

adversantia vincere et coronam glorie in
caelis feliciter obtinere. Per Dominum . . .

bedja vi, genom hans förtjänster och förbön
övervinna alla hinder och lyckligt uppnå

ärans krona i himmelen. Genom vår
Herre . , .

Lectio. Eccl.
Graduale. Ps.

I : 8-1 l.
20:4-i.

Beatus vir.

3

Posuisti.

AIleluja.

Rex pie, martyr inclite,
tuorum memor supplicum,

O Erik, konung och martyr,

Erice, recto tramite
duc nos ad regnum calicum.

på livets väg de vilsna styr
och dem till himmelriket för!

i nåd på våra böner

Sequentia.

Sekaens.

Gratulemur dulci prosa,

Denne dag, då

laus Erici gloriosa
prodeat in medium.

helge

Ex radice

hör,

vi

hembära

Erik pris och ära,
ljude sången klar och stark!
Skönsta rosen, som här spirat

generosa

tfansportatur verna.ns fosa
ad regale solium.

och ett ädelt stamträd sirat,

Regni rebus ordinatis

Erik vård om riket

sinctus adit cum armatis

och med hären sedan drager
bort att kristna hedniskt land;
sörjer djupt, då han besinnar,

flyttrts hem till himmelsk mark.

tcrras in{idelium.
Defunctorum in peccatis,

miro motu pietatis,
dcflet strages hostium.
Justus

in

att

tager

så många slagna finnar

ha måst dö i otrons band.

I sin dom är han rättfärdig
och i fastande ihnrdig.
Han med rep och tagelskrud
köttets lockelser betvingar.
På den fromma bönens vingar
flyr hans tanke hän till Gud.

judicio,

frequens in je.iunio,
artus atterebxt
aspero cilicio;
fervida devotio
mentem inceirdebat.

* Ovanstående mässformulär är i Uppsalamissalet infört för den 24 jan. För den
18 maj angives, att texterna äro desamma, med den skillnaden, att allelujaversen nu är
hämtad från Ps. 20: 2, Dornine in virtute tua.
Uppsalabreviariets votivmässa till
S:t Eriks ära hzr en annan introitusantifon, Ps. 8: 6-7,
Gloria et honore coronasti eum.
4
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Viri pravi, conspirantes
et in necem machinantes

Onda män i enrum dryfta
planer, som förrädiskt syfta
att få kungen undanröjd.

regis unanimiter,

rex occisus paradisum

Kriget föds ur fiendskapen.
Erik f:ills av deras vapen

introit feliciter.

och går in i himlens fröjd.

A defunctis

Erik räddar uti

bellum movent improvisum;

revocatam

nöden
döden

matri vivam reddit natam,

barnaföderskan

et

och ger d<;dfott foster liv."
Huld han botar den förryckte,

sanat puerperam.

Quinque plagis vulnerato,
jam de vita desperato,

dat salutem

som

i vanvettsyre tryckte

mot sitt bröst den

prosperam.

Felix cujus gratia
fugantur demonia,
vident excecati,

vassa

kniv.t'

Onda andar han fördrivert",
och den blinde botad bliver"n,
såsom sanna

vittnen

sagt.

Krympta lemmar gör han raka.tt
Drunknad livet får tillbaka

contfacta erigitur
et submersus redditur
plena sanitati.
Sponsione

från

genom Eriks undermakt.*

Erik löser prästens

facta voti

tunga,

att han kan mässan

vocem reddit sacerdoti
et infanti tibiam.

så

Statim inter fratrum manus
frater minor surgit sanus
post longam miseriam.

Efter långa sjukdomsåren
lämnar fransiskanern båren;
för sin Iamhet han fåtr bot."

Sensum reddit mulieri,
que vix capi vel teneri

FIon, som måste hållas bunden
för sitt vanvett, blir på stunden

poterat pre, fwia.

O quam probant sanctum
et confirmant fidem rei

sjungat",

botar barnets sjuka fot".

Dei

tanta mirabilia!

med hans bistånd frisk igen.'o
Att vår svaga tro förstärka
många under Gud täcks verka
genom Erik konungen,

Ergo regi mirifico

Därför, I kristtrogna,

laus Ietabundo cantico

loven undergörarkungen,

frequentetur,

som oss

cujus fruens Upsalia

Uppsala hans närhet prisar,
ty sin nåd han städse visar
staden, där han skrinlagd är.

salutari presentia
jocundetur.

12, 18.
*" Jfr mirakel
mirakel 1.
Jfr
*
Jfr mirakel 79, 2i, 3t.
' Jfr mirakel 32.
"' .lfr mirakel 7.
e
mirakel I.
* Jfr mirakel
3.
Jfr
"' Jfr mirakel 24.
" Jfr mirakel 2.
' Jfr mirakel 19.
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sjungen,

trofast hjälp beskär!
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Tu Sueorum rex Erice,
magne mertyr et amice
Dei, prece

Erik, sveakonung väldig,
Guds martyr och kämpe, hell dig!
Giv ditt rike lugn och frid!
Bed for oss, som dig åkalla,

sedula

venerantes te emenda
et nos illi recommenda,

qui regnat per

och

till

Kristus för oss alla,

härskaren

sacula,

till

evig tid!

Amen.

I

q't

Euangeliunt..

Matt. 16: 24-27. Si quis vult post me

Offertorium. Ps. 20:4-J.

Secreta. Majestati tue, Domine, munera
nostra servitutis beati Erici regis et mar-

tyris tui commendet oratio, et concede
propitius, ut cu.ius gloriamur triumpho,
protegarnur auxilio. Per Dominum . . .

Communio. Ps. 20: 6. Magnt est gloria.
Complenda. Hujus nos, Domine, perticipatio sacramenti mundet et muniat, et intercedente beato Erico rege et martyre
tuo ad celestia regna perducat, Per Domi-

num. . ,

venire.

Posuisti.

Tyst bön. Må den helige Eriks, din konungs och martyrs, bön åt ditt majestät,
o Herre, anbelalla dessa gåvor, som vi i vår
underdånighet frambära, och förunna oss
nådeligen, att vi, som förhärliga hans seger,
också måtte förnimma hans hjälp. Genom vår Herre , . .
Slutbön. Denna delaktighet av säkramentet, o Herre, mä" renr och befästa oss, och
på den helige Eriks, din konungs och martyrs, förböner, föra oss till himmelriket.
Genom vår Herre. . .

{
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1.

Hör berättas um flågrtt järtecken sont, Gud, bar gjort fin Sankt Eriks
slull och lörst om en bond.e som uart uansinnig.
En bonde i Attundaland vid namn Olov, från Husby socken och Måby
gård, en man av gott rykte och hederlig vandel, blev genom Guds dolda
rådslut så sinnesförvirrad, att hans anhöriga noga måste vakta på honom,
så att han icke skulle göra sig själv eller andra någon skada. En dag
undslapp han i ett obevakat ögonblick ur sina vårdares händer. FIan
sprang till skogs och då han såg att man sprang efter honom för att

hämta honom, grep han i sitt vanvett sin kniv och stack sig i bröstet
under hjärtat. fem stygga dödssår. Flans son kom tillstädes med flera
andra, och då han såg det ohyggliga som hänt hans fader, sporde han
sina vänner till råds vad han skulle göra. På deras tillrådan gjorde han
ett löfte för sin fader till Sankt Erik och åkallade innerligt Sankt Eriks
hjalp. Och genast såg Gud misskundeligen till den arme mannen. Ty
för honom, som 1åg där sanslös och liksom död, visade sig en vördnadsvärd man, iklädd kunglig skrud, med en krona på huvudet och en spira
i handen. Denne tog på hans sår med sin högra tumme, signade honom
med korsets tecken och sade: >Min son, förtrösta på Herren, kom ihåg
det löfte, som dessa hava gjot. för dig, och besök mig, då du blivit frisk.>
Vid dessa ord återvände sansen och förståndet till den sårade mannen,
om vars liv man misströstat. Han kallade till sig prästen och skriftade
sig, och inom kort voro alla hans sår läkta, och han var lika frisk som
förut. Detta järtecken lyste och kungjorde nämnde Olov i högtidlig f<;rsamling inför Sankt Eriks skrin vid instundande Larsmässa.
2.

Huru en gråbrod.er återfick

bälsan..

En broder av Sankt Francisci orden, som hette Rodger och var född
på Gottland, hade en svår sjukdom, så att han var förlamad i sina ben
och fötter och ej förmådde stiga upp ur sängen, där han låg, utan bars
ut och in på en bår av bröderna. Denne broder ömkade sig storligen
både for sin sjukdom och för att han var sina bröder till besvär, och han
bad ständigt Gud och helgonen om att bliva helbrägda. Så hände det
på gångedagarna, att Sankt Eriks reliker, såsom sed är, buros från Gamla
Uppsala domkyrka till östra Aros i högtidlig procession. Då den sjuke
52
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fick höra klerkernas sång, sporde han bröderna vad det var, och
att Sankt Eriks skrin just bars förbi klostret. Då begynte
han av allt hjärta åkalla den ärorike martyrens hjälp och bad för sitt
tillfrisknande, och han lovade, att om Flerren för sitt helgons förtjänster
botade honom från hans onda, så skulle han med särskild andakt hedra
den vördige martyren Sankt Erik. Och strax kände broder Rodger lindring i sin värk. Han grep käppen och försökte att ensam stiga ur
sängen, men litade ännu icke på sig själv. Men då han kände sig alldeles frisk och rörlig, kastade han käppen, stod rak och frisk och gick
ut och in med sina bröder, lovande och prisande Gud och tackande den
helige vördige herren Sankt Erik. Detta järtecken blev noggrant undersökt och prövat i närvaro av broder Nils, gråbrödernas i Dacien provinsbrodern

de sade honom

föreståndare, broder Tomas, gråbrödernas

i

Sverige custos, gardianen vid

klostret i Aros och flera andra. Och nämnde broder predikade och kungjorde själv detta järtecken i Aros på Vår Frus födelsedag, och konungen
samt alla prelater och riddare sågo honom kort därefter i Söderköping
botad.37
3.

Hur

+

en stunr. präst återfick talförmågan.

En präst, som hette herr Ingemund och var kaplan hos herr Ragvast,
kyrkoherde i Närtuna, miste sin talförmåga på påskdagen och blev stum.
När han forblivit så någon tid, fruktade han storligen att bliva stum för
alltid. Nu instundade Sankt Eriks högtidsdag, och då herr Ragvast hörde
att flya järtecken blivit gjorda genom Sankt Erik, uppmanade han fromt
och ihärdigt sin kaplan, att han skulle åkalla Guds barmhärtighet för
Sankt Eriks förtjänsters skull och pä ma*yrens högtidsdag åtminstone
försöka I ä s a en mässa till dennes ära. Ehuru han misströstade om att
kunna göra detta (ty han hade varken röst eller talförmåga), hoppades
han dock på martyrens hjälp och iklädde sig på sin herres uppmaning
den prästerliga skruden. Och då han stod framför altaret och skulle läsa
Confiteor, återfick han plötsligt sin röst, så att de närvarande kunde höra
honom. När han förnam, att Gud bevisat denna nåd mot honom, som
förut varken kunnat läsa mässan eller ens tala, prisade han Gud och sjöng
med klar röst mässan till martyrens ära. Så förnyade Gud, som alltid är
underbar och ärorik i sina heliga, det gamla järtecken, genom vilket han
fordom öppnade sin stumme profet Sakarias' mun, och gjorde denne
präst åter talande genom sin konungs och martyrs förtjänster.
tt Om dateringen av detta mirakel se K jellberg:
och Erik den heliges reliker, Forntännen 1919, samt

Flyttningen av ärkebiskopssötet

Jaakkola,

* t sid.

118.

t3

Trltggue Lundön

t.
Om en clröng, sonc störtade

i

en brunn..

herr Ingevald i Sollentuna,
råkade genom Guds rådslut i sådan sinnesförvirring, att han, då han en
gång skulle hämta vatten till kOket, kastade sig huvudstupa ned i brunnen. Andra drängar sprungo dit, drogo upp den till synes livlöse drängen

En

gosse, som hette Anders och tjänade hos

och buro hem honom. Där 1åg han tvä dagar och en natt såsom död,
utan att ge ett livstecken ifrån sig. Men hans husbonde gick fram till
honom, och då han såg det sorgliga som hänt pilten, gjorde han ett löfte
för honom till Sankt Erik och anropade den gudomliga barmhärtigheten
och den ärorike mårtyrens hjälp för den olycklige. Och si: strax återfick
denne liv och förstånd, kvicknade vid, öppnade ögonen, begärde och
erhöll en präst att skrifta sig för och vart med ens helt och hållet botad
från besattheten och sjukdomen. Då vi, som undersökte detta järtecken
så noggrant vi kunde, frågade honom vad som hänt honom under de två
dygn han legat såsom död, sade han, atc en massa svarta fäglar, liknande
korpar, flugit omkring honom och försökt dräpa honom. Detta jårtecken kungjordes offentligen av denne gosse och dem, som varit närvarande och sett vad som hänt, inför en stor skara av präster, munkar
och lekmän.
6.

Huru en pilt fick liu.
En sjuårig gosse på Lovö vid namn Lars sprang omkring med andra
barn på ängen och lekte men blev plötsligt så sjuk, att han som livlös
måste bäras hem till sin faders gärd. Dår Iåg han under tre dagar utan
, någon livsyttring, sin moder och sina anhöriga till stor sorg och gråt.
Men hans fader, som varit borta i ett ärende, kom hem och fick se vad
som hänt. Rörd av medlidande med sin son for han till gråbröderna i
Stockholm och sporde dem till råds vad han skulle göra. Dessa rådde
honom att i bönen taga sin tillflykt till den helige Eriks förtjänster och
förböner, vilket han också g;'orde. Och så snart han avlagt sitt löfte
till helgonet, återlämnades sonen frisk och sund till sina föräldrar, genom
den ärorike martyrens förtjänster och Flans makt, som itergav den ende
sonen åt hans moder.38
11.

Om en dad kainna.
För en död kvinna hade man, som kyrkans sed är, klämtat själaringning, och kyrkoherden var kallad att komma och välsigna liket. Men
o Luk. zr ll-16.
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enligt vad han och andra, som voro närvarande, beråttat oss, återgav
Jesus Kristus henne livet, genom den ärorike konungen och martyren
Sankt Eriks förtjänster.
1r.

Ont stortn oc/c ouäder.

År 1303 hlnde det sig, att broder Petrus av sankt Dominici orden,
prior över provinsen Dacia, efter art ha hållit provincialkapitel i skänninge ämnade resa över vättern till skara, såsom han berättat {ör flera
bröder. Då han var vid Alvastra cisrercienserkloster, nära stranden av
denna sjö, blev han uppehållen av en svår storm och tyungen atr stanna
där. Men då han äkallat sankt Eriks beskydd, upphörde srormen plötsligt mot allas förhoppning, genom sankt Eriks hjälp och Dens makt, som
befaller vinden och sjön. och så kunde han i lugnt väder komma över
sjön, vilket förut synts munkarna och de andra omöjligt.
17.

Hwru ett dött barn fick liu.
Är l30I var fru Ramborg, herr Folkes hustru på Fånö, i barnsnöd och
livsfara. Hon lovade dä att gäbarfota från Flottsund till uppsala och ofira
ett pund vax till Sankt Erik, om hon finge skiljas vid barnet uran livsfara
och behålla livet. strax födde hon barnet, men de närvarande tyckre,
att det var dötr, ty intet livstecken syntes i den nyfödda på flera timmar. Häröver sörjde modern storligen. Men då hon förnam, att nåd
och järtecken vederfarits henne själv, så förtröstade hon yttcrlig are pä
Guds och sankt Eriks nåd och hjälp och ropade innerligt till Gud och
sankt Erik, att Gud måtte giva liv åt det nyfodda barnet, så att det
åtminstone måtte få döpelsens nåd, och hon gjorde ett nytt löfte för att
kunna vinna denna nåd. och si: srrax syntes anda och liv i den dödfödda lekamen, som döptes och kallades Birgitta och levde helbrägda
i många år. och modern infriade de löften hon avlagt för sig och sitt
barn. Detta har fru Ramborg beråttat för mig, broder Israel.
19.
Ono en besatt kuinna.

En kvinna i Helgesta by i Hacksta socken blev genom Guds lönnliga
dom sinnesrubbad, så att hon ber sönder sin tunga med sina egna tänder
och gång på gång ville dräpa sig med sina egna händer. Da*c;r bundo
hennes anhöriga händerna och fötterna på henne och försågo henne med
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så att hon icke skulle göra sig själv eller andra någon skada
eller fördärva sin tunga med tänderna. De tillkallade även sin kyrkoherde och frågade honom ödmjukt till råds, vad de skulle ta sig till i
denna olycka. Denne kloke man drog sig till minnes, att Sankt Erik,
denne Herrens ärorike lrrartyr, har fätt särskild nåd av Gud att bota
sådana sjukdomar, vilket många besatta personers tillfrisknande klart
intygar, och han sade att man i en sådan angelägenhet särskilt borde påkalla Sankt Eriks hjälp. Utan dröjsmål åkallade man helgonet och avgav ett löfte, och strax bevisade Herren sin barmhärtighet mot kvinnan.
Ty hon, som förut icke kunnat sova för sina svåra lidandens och den
orene andens anfäktelses skull, slöt sina ögonlock och somnade, och då
hon åter slog upp ögonen, såg hon på sin omgivning med mildare uppsyn,
så att man kunde förstå, att hon nu var befriad från djavulen, ty förut
hade hon förskräckt sin omgivning med en så fasansfull uppsyn, att
ingen kunde betvivla att djävulen bodde i henne. Men de närvarande,
häpna över ett sådant plötsligt underverk, vågade icke lösa händerna
på henne, som förut i sin sjukdom knappt kunde hållas av åtta män. Då
gick nämnde kyrkoherde fram till henne och sade: >Dotter, om du är bef.riad frän ditt onda, så tacka den Högste, som botat dig genom den
helige Eriks förtjänster, och detta må för oss vara tecknet på ditt tillfrisknande, att du lyfter ögonen mot himmelen.> Ännu vågade de icke
lösa hennes händer eller fötter eller befria henne från munkavlen, på
det att hon icke grymt måtte skada sig själv eller andra. Men strax
lyfte hon på prästens befallning blicken mot himmelen och bevisade dem
sålunda sitt tillfrisknande med de tecken hon kunde ge. De löste då
hennes händer, men kyrkoherden, som ville ha större visshet om detta
järtecken, tog på nytt till orda och bjöd henne att lägga samman sina
händer, lyfta hander och ögon mot himmelen och ånyo tacka Gud. Hon
gjorde genast som hon blivit befalld och blickade genom fönstret upp
till Gud, som befriat henne. Då löste de hennes fötter och togo bort
munkavlen. O vilket underbart järtecken, vårt att bevaras i eftervärldens hågkomst! Då de sågo in i hennes mun, funno de, att tLrngan,
som förut av tändernas våldsamma bett varit alldeles sargad och blodig,
nu var så hel och frisk, att icke det minsta sår eller ärr fanns kvar. Så
blev den kvinnan fullständigt frisk till sitt förstånd, lät vara att hon
förblev stum i ungefär ett halvt år av någon un&rbar Guds dom, vi
veta icke varför, om det icke var för att Gud ytterligare ville förharliga
sitt helgon i henne. Ty dä den ärorike martyrens högtidsdag instundade,
bad denna kvinna med hela sin familj av allt sitt hjärta till Gud och
Sankt Erik, att Gud, som givit henne förståndet igen och läkt hennes
tunga, också barmhärteligen måtte återgiva henne talförmågan. Och si:
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strax lossades hennes tungas band, och hon kunde tala. Hon tackade och
lovade Gud som befriat henne från så många lidanden för den ärorike
martyrens förtjänsters och åkallans skull. Detta mirakel kungjordes vid
nästkommande prästmöte i Uppsala.
20.

,:::':"::;y::::',:::'I'o,",son,

Den värbor
som ämnade
^" ^till Uppsala
fara frän Frötuna
på vår Frus födelsedag, blev plötsligt så
sjuk, att han måste lägga sig till sängs på sin gårJ Nes. Under tre
dagar låg han i f.eberyrsel och talade oredigr, under de tre f<;ljande dagarna var han äter vid sin fulla sans men kunde icke tala, och under alla
sex dagarna fick han varken vått eller torrt i sig. Enär man nu icke
såg något hopp om hans tillfrisknande och redan barjat. vidtaga förberedelser för hans begravning och likbegängelse, så lovade broder Israel,
hans systerson, herr Håkan, hans kaplan, samt Knut, hans småsven, att
gä barfota från Flottsund till uppsala, om Herren ville ge den dödssjuke
såpass hälsa, att han kunde taTa nägra ord och giva dÄ, som
vårdade
honom, befallningar för sin själs frälsning. omedelbart insomnade den
sjuke och vaknade strax efteråt, på sjätte dagen av sin sjukdom omkring
kl. 6. Man hallde litet vått i munnen på horrom, och han återfick sin
talförmäga, så att han kunde göra sig förstådd av de närvarande. Följande dag, som var en lördag, lät han föra sig till sitt kapell
för att höra
\rår Frus mässa, och då kunde han tala bättre
docl
ej
fullkomligt
-.r,
uttrycka sig. Men på söndagen gick han till ulltuna, o.h åä.if.år, kol
han på måndagen, som var korsets upphojelses festdag, ända fram till
uppsala. Broder rsrael, herr Håkan och Knut hollo vå de lovat. Herr
Magnus steg i land från skeppet nära gråbrödernas tegerhus, som rigger
rätt långt från domkyrkan, och han, som
-"r, trodå. knappt t ""a"
ledas ett litet stycke av andra, gick nu bar{ota, åtföljd
ärr., tjrrgo
svenner, likaledes barfota, till Sankt Eriks skrin, och där"r,återfick han
hela sin talförmåga och ofirade ett dyrbart baldakinse till den ärorike
martyren. Detta jä,rtecken skedde är 129j.

t
rl

22.

En oxe, som tillhörde herr Mårren, kyrkoherde i Lövsta, störtade plötsligt till jorden och troddes vara död, ty intet annat livstecken syntes

s baldakin : täcke av
-ett iyrbart ryg, vävr av guldtråd och silke; ursprungligen
kommande från Baldak (västerlänning".rirlr'rr-"
på öagd"J;.
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på honom än att han blinkade litet med ena ögat. Drängarna gingo
dit med sina knivar och ville sticka och flå oxen, ty han kunde ju bli
matnyttig endast som slaktad och icke som självdöd. Men då sade herr
Mårten: ,Låt bli; om han kvicknar vid, så vill jag giva honom åt Sankt
Erik.> Drängarna höllo upp, oxen rörde sig och vart helbrägda om en
liten stund och blev ofrrad till Sankt Erik vid nästa Larsmässa.

23.

Huru. en nnn skar sönder strupen.
En man i Våla socken blev så galen, att han med egen hand skar sin
strupe tvärt av. Hans grannar och f.rånder, förfärade över den sorgliga
händelsen, foro till herr Folke, ärkebiskop i Uppsala, vördnadsvärd i
åminnelse, som befann sig i grannskapet, och frågade honom till råds,
vad de skulle göra med den arme mannens kropp, vilken de redan trodde
död. Den gode herren, som alltid var mild och barmhärtig mot de nödställda, sporde, om det ännu var något liv i honom, och de svarade, att
det var så, om än mycket litet, ty han andades genom såret. Då rådde
han dem, att de skulle göra etr löfre för honom till Sankt Erik, så att
Gud måtte förbarma sig över honom, som låg på sitt yttersta, för Sankt
Eriks bön och förskyllan. Och arkebiskopen gick genast in i sin bönkammare, bad ödmjukeligen till Gud för den arme mannen och lovade,
att om denne bleve räddad ur sin livsfara, skulle han till Guds och martyrens ära sjunga en högtidlig mässa. Då detta var gjort, fick mannen
sans och förstånd igen, och inom kort blev han även fullständigt frisk
till kroppen. Han kom helbrägda till Uppsala domkyrka nästa Eriksmässa och bar ett synligt vittnesbörd om detta järtecken, i det han hade
ett litet årr pä strupen såsom en röd tråd; Gud till pris och ära och hans
helige martyr Sankt Erik.
24.

Huru en pilt bleu frisk.
det, att en gosse i Jämtland, fyra

Samma år hände
eller fem år gammal,
sprang barfota om sommaren. En vass sticka trängde in i hans fot under
fotbladet och upp i benet. Härav svullnade foten och benet ömkligen

upp och ruttnade, så att kömet fOll bort och benen och senorna synres.
Pilten syntes döden nära, och inga läkemedel funnos som kunde hjälpa.
Men hans moder lovade att vallfärda till Sankt Eriks trösklar i Uppsala,
och pilten blev då räddad ur sin livsfara och fullständigt återställd till
t8

..
hik-sofficiet, Eriksruössan ocb Eriksmiraklerna

;l

hälsan. Modern infriade sitt löfte och kom till Uppsala nästa skärtorsdag
och offrade ett ben av silver, till evig åminnelse av detta underverk.

1

{

jårtecken blevo kungjorda i Uppsala domkyrka vid den
ärorike martyren Eriks högtid är 1277, i närvaro av svenskarnas lysande
konung Magnus, hans gemål drottningen och mycket herrskap och allmoge. Samma dag kom en trovärdig mån till Uppsala och förde med
sig två fötter av vax, och han sade, att han blivit frälst från en svår
fotsvulst, sedan han åkallat Sankt Eriks hjälp.
Dessa

r+

två

2r.
One en sjuk djäkne.
Israel Erlandsson gick i skola i Linköping och fick där en svår skälvosot (en s. k. fjardedagsfrossa) i tre och ett halvt är. Dä han for från
östergötland till Svealand för att besöka sina fränder, kom han till herr
Folke, sin morbror, salig i åminnelse, vid den tiden ärkedjäkne och sedermera ärkebiskop i Uppsala. Denne vördige herre ivrade särskilt för Sankt
Eriks vördande och ära, och han bjöd sin systerson, att han för att, äter
vinna sin hälsa skulle vallfärda till Sankt Eriks ben, som då vilade i
Gamla Uppsala, och offra ett vaxljus till den helige martyrens heder,
och han gav honom också en antifon med versikel och kollekt, som
han ofta borde läsa till den ärorike martyren. Djäknen, matt av en långvarig och svår sjukdom, gjorde som han blivit befalld, och återfick inom
nägra fä dagar sin fulla hälsa.

4

J

26.

Ont. k"onung Birger.

Den högborne herren och fursten konung Birger, konung Magnus'
son, led av en svår och långvarig sjukdom, så att allt hans kött förtärdes,
skinnet förtorkade, de svaga lemmarna knappt höllo samman och ingen
livskraft var kvar i honom. Denna sjukdom varade ett år, och han fruktade i var stund att han var döden nära. En natt blev han våldsamt
hans vaktare
ansatt av håll, vilket plågade honom till den gra.d,

^tt Men hans
liv och mente honom vara döende.
hovmästare och lärare, herr Karl Tyske, den främste bland dem som
skötte konungen, såg att intet mänskligt läkemedel kunde hjälpa i så
nästan förtvivlade om hans

(

stor fara, flydde till Guds hjälp och åkallade enträget S:t Olov och S:t
Erik, konungar och martyrer, samt S:t Nikolaus, bekännareno, och lovade

I

-

Stockholms Storkyrkas skyddspatron.

t9

Tryggue Lundön
pilgrimsfärd och offergåva för konungens tillfrisknande. Så kastade han

lott om huruvida offret och loftet skulle göras till S:t Olov, S:t Erik
eller S:t Nikolaus, och lotten foll tre gånger på S:t Erik.al Alltså började han ivrigt att särskilt åkalla dennes hjälp. Och si: strax hjälppe
Herren den sjuke; hållet upphörde, inom kort lämnade mattheten konungen, och mot all förmodan fick han snart sin fulla hälsa. Nämnde
herr Karl och två andra riddare infriade det löfte, som avlagts för konungen, och vallfärdade är 1292 rl'ed konungens kostbara offergåva från
Stockholm till Eriksmässan i uppsala och vittnade offentligen om de'ne
ärorike Kristi martyrs välgärning. och nämnde herr Karl vittnade också
på samma gång och bekände offentligen, att han genom Sankt Eriks
hjälp blivit botad och fullständigt befriad från sin svåra ögonsjukdom,

vilken så när gjort honom alldeles blind.

32.

Huru en kuinna uart blind.
En kvinna från Dalarna, som hette Lina, hade för sed att förrätta sina
sitt arbete om söndagen och aktade icke den dagen mer än
andra. Till straff blev hon helt plötsligt blind. Hon vallfärdade till många
heliga orter för att få sin syn igen. Så fick hon höra talas om Sankt
Eriks järtecken och kom omsider till Uppsala domkyrka. F{on var där
någon tid men fick ingen bot; gick därför borr men återvände igen
till Uppsala på en uppmaning, som hon fått i sömnen. Nu instundade
festen för Sankt Laurentius, som är denna domkyrkas påtron, och det
var då tjugonde året som den fattiga kvinnan varit blind. F{on genomvakade Sankt Laurentii nart i bön och brttra tärar inför de heliga relikerna. Följande dag bars, såsom sed är, martyrcns skrin vördnadsfullt
runt kyrkan, och kvinnan låg på knä vid kyrkdörren, varigenom skrinet
bars, och anropade i djupaste ödmjukhet Guds barmhärtighet och martyrens hjälp, och si: strax öppnades hennes ögon, och litet blod sprack
först fram ur dem. Och kvinnan ropade och sade, atr hon rydligt kunde
se allt omkring sig och först och främst helgonets bår. Allt det församlade folket, som hade sett, att kvinnan förut var blind och nu seenden
prisade Flerren och hans martyr för detta stora och uppenbara järtecken.
sysslor och

-helgon
-" Det var mycket vanligr att man i sjukdom eller svårighet kastade lott om vilket
man-skulle bedja, ofira och vallfärda till för atr bli hjälpt ur sin nöd. Jfr min
uppsats om Sankt Karlung i Roslagen, credo 1944, sid. 191, åtta åirakler av s:t Nikolaus
Hermansson, Antiquarisk tiiskrift för Suerige, del t, sid. 3t7,369,370,37i,377,382,
384,386, samr nr t, 63, 66, 68,72 och 80 ur mirakelberättelserna om det undergörande
krucifixet i Stockholms dominikankyrka (handskrift Kh 27 i Linköpings stiftsbibiiotek).
60

Y

Eriks off icie

t,

Eri ksruässan

oc

h

Eri ksruira klerna

Men vi och vårt kapitel jämte andra renlevnadsmän och kloka klerker
undersökte detta järtecken så noggrant och omsorgsfullt vi kunde och
vittna att händelsen är sann.
40.

Otn en sinnesrubbad.

rQ

Olov från Huddunge socken påstod och försäkrade om sig själv, atr
han vid sju års ålder var sinnesrubbad under halvtannat år, Hans fader
och fränder sörjde mycket häröver. Fadern åkallade ihärdigt Sankt
Eriks hjälp för sin sjuke son och lovade, att om Olov bleve botad från
sitt onda, så skulle denne y^rt 1r, så länge han levde, offra en örtug
penningar till Sankt Erik. Strax äterfick Olov sitc förstånd, och sedan
brukade han vart är lagga undan en örtug, till dess han sparar ihop så
mycket, att han kunde köpa en ko. Och när han köpt kon, ofirade
han henne åt Sankt Erik vid Larsmässan år 1300, och han sade, att han
skulle göra på samma sätt så länge han levde.

,ti

41.

4

Huru Gud. gau årsuäxt på Sankt Eriks

bön.

Bönderna i Bälinge, Spikbol och Åkerby gingo till råds om vad heder
de skulle bevisa Gudi, om han ville unna dem god årsväxt, till deras
föda och bärgning, ty pä flera år hade mycket hård tid varit rådande,
och många foro illa av hunger. Då kommo de överens om att de tre
fredagar i rad skulle gå till var sin sockenkyrka och att de skulle offra
Sankt Erik ett ax av förgyllt silver, om Gud för hans heliga förbön
ville giva nödtorftig väderlek och årsväxt. Då de hade gjort deta, så
fingo de sedan det regn, som åkrarna behövde, tjänlig vädedek och god
årsväxt, och de infriade skyndsamt sina löften.az

'4r

" Enligt vad som framgår av anteckningarna från Gustav Vasas konfiskationer av
medeltida kyrksilver ha 2 kyrkor i Dalarna,2 i Hälsingland, I i Södermanland, 11 i
Uppland, 6 i Västmanland och 2 t Egentliga. Finland bland sine inventarier ägt försilvrade eller förgyllda ax. Ovanstående mirakelberättelse samt det, som man föi övrigt
vet om Sankt Eriks roll som främjare av god årsväxt och beskyddare av jordbruket
(ordstävet >>När Erik ger ax, ger Olov kaka>; seden att bära Eriks skrin eller |ana
i procession över åkrarna; förekomsten av eft axrecken vid Eriks dag den 18 mai på
en del runstavar), göta tydligt, att dessa ax få betraktas som votivgåvor till Sankt Erik;
kanske någon gång till Vår Fru, som också är känd som den goda årsväxtens beskyddarinna och stundom avbildats som >axmadonnan>>. Se härom Källström:
Meieltitla silverax, i: Kungl. t'itterlsets- bistorie- ocb anlihuitetsakarlenriens han.tllingar 42:2,
1936.
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43.

Huru en präst störtade ned lrån sin häst.
En präst, som hette herr Mårten och var fodd på öland, kyrkoherde
i Edbo, ville rida hem till sin kyrka frän det prästmöte, som hölls i
Uppsala är L293. Medan han red, snavade hästen och mannen störtade
huvudstupa och stötte sitt huvud så svårt mot roten aY ett träd, att
filthatten, som han hade på huvudet, brast sönder. Omsider stod han
upp med nöd och fick herbärge hos en präst i närheten. Men av de
skador han ådragit sig blev han sanslös och låg så omtöcknad hela åtta
dagar utan att förtåra något. Men hans värd ömkade sig mycket över
hans sorgliga belägenhet, och som han fruktade att han skulle dö, gjorde
han ett löfte för honom, att om Herren nådeligen ville bota honom för
Sankt Eriks skull, så skulle samme herr Mårten, som var så svårt sjuk,
läta göra ett huvud av vax, som skulle väga ett pund, gå pilgrimsfärd
till Uppsala från den plats, där han nu låg sjuk, och själv frambära sitt
ofier. Så snart detta var lovat reste sig den sjuke upp och var frisk' gick
samma kväll till bords med sin värd och åt och drack och fullkomnade
glad det löfte, som blivit avlagt för hans skull. Och han och hans värd'
som avlagt löftet för honom, offentliggjorde på en gång detta järtecken,
och de gåvo båda sin ed pä au. det var sant.

47.

Huru en pilt fick liu.
Då Torsten, smed på Svartsjölandet, h<;ll på att köra hem ett lass hö
från ängen, sprang hans lille son, som yar tre år gammal, mot honom
för att rnöta sin fader och råkade snava vid vagnen' Men fadern körde
vagnen och visste intet om barnet. Då hörde han ett jämmerrop från
gossen, vilken blev överkörd av två hjul och ömkligen krossad. Fadern
blev förskräckt vid det ljud, som gossen gav ifrån sig, då det första hjulet
gått över honom, undrade vad som stod på, hejdade genast hästarna,
som drogo vagnen, såg sig tillbaka och fick se den krossade lilla kroppen
ligga bakom lasset, och intet livstecken var däri. Han tog barnet i famnen och bar in det i sitt hus. O gode iesus, hur måtte icke fadershjärtat
ha sörjt över den lille sonens ömkliga död! Emellertid kom han i sitt
trångmål ihåg att åkalla den helige konungen och martyren Eriks hjälp,
eftersom han hade hört, hur ofta denne hade hulpit i nöd. Så gav han
då, trots att allt hopp syntes ute, ett löfte till den helige martyren för
gossen, som syntes livlös och krossad i sina lemmar. Och strax kvicknade pilten till och vart botad till alla sina leder och levde sedan länge.
62

rr
I

+,
Er i kso ff icie

t,

Eri hsmäs san oc lc Eriksailr

a

kl erna

Detta järtecken inträffade år 1308, och piltens fader berättade det trovärdigt för mig, broder Israel, och flera andra pålitliga personer.
48.

Huru ärlzebiskop Nils uart sjuk.
r+

Då ärkebiskop Nils år 1110 på Eriksmässoaftonen efter nattsångena8
återvänt från domkyrkan till sin gård, angreps han plötsligen av skälvosot och kastade sig ned på sin säng. Under hela natten ansattes han
våldsamt av skälvan ända till soluppgången, så att han fruktade att
aldrig komma levande från Uppsala. Då han misströstade om att kunna
lämna sängen på Sankt Eriks dag, åkallade han Sankt Eriks hjälp och
lovade, att om han genom helgonets förtjänster {inge såpass kraft att
han förmådde hålla gudstjänsten denna dag, som han borde, så skulle
han framdeles hedra martyren med en memoria efter ottesången och
aftonsången var dag. Och si: strax somnade han och fOll i stark svettning, och omkring klockan 9 ätervann han så över all förhoppning hälsa
och krafter, att han denna dag själv firade högmässan och tiderna och
fullgjorde vad hans ämbete krävde, och från den stunden Iämnade febern
honom alldeles. Detta järtecken berättade han själv för alla dem, som
då voro församlade till Sanht Eriks högtid, till Guds och martyrens ära.
Vidare hande det år 1311, då han vistades på sin gård Åker och var
borta från Uppsala vid Sankt Eriks högtid, att han hastigt blev svårt
sjuk. Med all skyndsamhet 1är han då leda sig till Uppsala, och srrax
vek sjukdomen.

'{I

t0.
Onc en eldsuåda.

I fru Margaretas, herr Röds änkas, gård i Viksta socken kom vådeld
i ett stort kornhärbärge. Då lågan våldsamt utbredde sig och andra hus
lägo nå.ra, så fruktade hon att elden skulle bränna upp hela gården och
såg ingen räddning. FIon ropade innerligt till Sankt Erik och lovade att

1
'l
I

I

offra honom en lödig mark silver, om han ville hjälpa henne i så stor
nöd. Och genast var lägan bortdriven från kornhärbärget, likasom med
våld, och kunde ingen skada göra pä de andra husen. Detra hände år
1310, på torsdagen före Eriksmässodagen, vilket fru Margareta, till Guds
och martyrens ära, pålitligt berättat vid Sankt Eriks fest för många trovärdiga personer.
tt Fornsvenskt ord för

kompletorium.
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Huru en jungfru. fick bot.
Samma år torsdagen näst före Eriksmässan låg en välboren mö vid
namn Kristina, dotter till herr Harald Älg i Halkvi, svårt sjuk och hade
på tio dagar icke kunnat intaga någon föda. Då hon nu fruktade att
hon skulle dö, lät hon kalla till sig broder Israel, prior i Sigtuna, hennes
kusin, som då var med ärkebiskop Nils i Fundbo. F{an kom till henne,
och hon bad, att han skulle komma tillbaka till henne nästa dag, höra
hennes skriftermål, giva henne Guds lekamen och skriva hennes testamente. På morgonen nästa dag kom han åter till den sjuka, men då han
ville gå in till henne, möttes han av andra flickor, som tjänade henne,
och dessa gräto och klagade och sade till priorn: >Sedan ni lämnade
henne i går vid tretiden, har hon inte kunnat tala utom nägra fä ord,
som hon sade i feberyrseln i natt.> Då gick han till hennes säng för
att höra om hon kunde såga nägra ord, och tjänsteflickorna gingo med
och togo på henne och frågade henne, om hon kunde tala något, åtminstone något ord, Men fast de rörde henne, kunde hon varken öppna
ögonen eller säga ett ord. Alla de närvarande fruktade icke bloct för
hennes liv utan även att hon skulle dö utan att ha mottagit sakramenten och gjort sitt testamente. Broder Israel gick ut på gården, storligen
sörjande, att hon skulle lämna denna världen utan sakrament och testamente, och han ångrade djupt, att han icke skriftat henne, givit henne
sakramentet och skrivit hennes testamente föregående dag, dL han var hos
henne. Han ämnade fara sin väg, sedan han läst mässan till den heliga
Jungfruns ära; kallade till sig den sjukas moster, fru Ragnhild, herr
Bengt Bossons hustru, herr Styrger, kyrkoherden på orten, och herr
Jakob, kaplan, samt undervisade dem, hur liket skulle svepas, hur och
var det skulle begravas, hur likbegängelsen skulle ske och annat som
var nyttigt att veta. Men då var det €n, som rådde dem, att de skulle
göra ett löfte för henne till Sankt Erik att hon, om hon bleve bättre,
skulle vallfärda till helgonets trösklar och offra honom ett baldakin.
Fru Ragnhild och broder Israel sam-tyckte härtill, och då han skulle gå
att celebrera mässan, kom skyndsamg en tjänare och bad honom att gä
in till henne, som nyss var dödssjuk. Broder Israel häpnade över en så
oväntad välgärning och gick glad in till henne. FIon sade då med klar
röst: >>Nu känner jag mig bättre och skulle vrlja åta, och jag h,oppas
inom kort bli alldeles frisk.> Men han sade: >Skrifta dig först och tag
Herrens lekamen, så kan du äta sedan.r, Broder Israel fruktade nämligen,
att sjukdomen åter plötsligt skulle få överhand och utsläcka hennes liv;
det händer ju icke sällan, att de som ligga för döden begåra att få mat.
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Han sade vidare: >Nu skall jag låsa mässan till Sankt Erik och sedan
höra ditt skriftermåI, och så skola vi fullgöra det andra som angår din
själs frälsning.> Så firade han mässan, hörde hennes skriftermåI, gav
henne Guds lekamen och satte upp hennes tesramente. Och sedan åt hon
och tillfrisknade fullständigt inom en häpnadsväckande kort tid. Samma
jungfru sade även, atr den fjärdedagsfrossa, som plägat henne i ett och
ett. halvt år, genom Sankt Eriks beskydd lämnat henne, sedan hon avlagt
ett löfte till den ärorike martyren.

Brod.er lsraels epilog.

Några smycka och dana Kristi kyrka genom sina heliga exempel, andra
genom sina skrifter, andra genom sina läror. Men vare sig Guds kyrka
undervisas genom det skrivna eller det talade ordet, bör hon i högsta

grad akta sig för tvivelaktiga och orättmätiga påståenden och osanna
berättelser, ty enligt de heliga är det icke mindre strafivärt att säga att
Gud eller helgonen ha gjort något som de icke ha gjort ån att förneka
det som de verkligen ha gjort. Eftersom man med förtroende, till sedernas och trons uppbyggelse, kan berätta och nedskriva icke blott det
sedda utan även det hörda, så kan icke endast det, som man lärt känna
genom fleras vittnesbörd (såsom sanningens fasthet fordrar det vid
granskningen av mirakler av helgon, som skola kanoniseras), utan även
det, som man vet genom en endas sanningsenliga berättelse, lända de
troende läsarna eller åhörarna till uppbyggelse och hugsvalelse. Sålunda
ha icke blott den helige Augustinus, den helige Gregorius, den helige
Flieronymus och andra kyrkolärare utan även själva evangelisterna, de
heliga skrifternas författare, i sina autentiska böcker infogat vad de hört
genom trovärdig berättelse utan vittnens förekomst, icke endast rena
underverk utan även välgärningar, som erhållia sedan man åkallat helgonen, såsom gynnsam vind, tillfrisknande frän sjukdom, förlorade sakers
återfinnande, regn, och sådant som man fromt kan tillskriva dem, Gud
till ära och helgonen till lov, och som kan berättas i predikningar till de
troendes uppbyggelse.

Alltså har jag, broder Israel Erlandsson, prior i predikarebrödernas
i Sigtuna, dartill ombedd av nägra kaniker i Uppsala, under ärke-

kloster

stolens vakans, troget förkunnat och berättat såsom underverk och välgärningar det som Frälsarens makr, gen,om marryrens förtjänster och

förböner, har beskärt dem, som åkallat Sankt Erik, och genom pålitlig
berättelse kommit till min kännedom, samt med okonstlad stil nedtecknat det. Gud är mitt vittne, att. jag följt samvetets rösr och icke
5

-
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inblandat något oriktigt eller osant, men ej heller hållit mig till handelsernas tidsföljd utan beskrivit dem antingen i den ordning som de berättats för mig eller som de runnit mig i hågen, när jag hade tillfälle
att skriva. Om jag alltså har gjort som jag borde, så är äran din, o Herre,
du som är underbar i dina heliga! Men om jag misstagit mig, såsom en
människa, omvälvd av okunnighetens mörker, i avsaknad av fullständigare kunskap, så må du blunda för mitt misstagr du högsta Sanning, du
min misskund, min Gud!

Hörelter faljer en god bön

till d.en beli,ge berren, Sankt Erik konung.

Välsignad vare du, min käre herre och konung Sankt Erik! Jag tackar, lovar och hedrar dig för. det heliga leverne som du f<;rde. Med
fasta, vaka och gudliga böner, med ständigt hårkläde och sträng återhåIlsamhet tvingade du din lekamen. Du var redobogen att dö för Guds

tros skull och stred manligen mot Guds ovänner och för den heliga tron
och blev därefter dräpt av dina ovänner; du antvardade din heliga själ
i Guds händer och for på hans heliga himmelsfärds dag till himmelriket
och styr och regerar nu med Gud själv förutan ände. O min käraste
herre, Sankt Erik, som älskade Gud av allt hjårta och var mild mot ditt
rikes allmoge, jag ovårdiga synderska beder dig och flyr till ditt beskydd
med fast förtröstan och med hela mitt hjärtaz hjälp mig i all min lekamens och min själs behov och i min dödsstund, så att jag förutan ände
får vila med dig i himmelriket. Amen.

(Ur Cod. Ups. C. 68, bönbok från Vadstena, skriven i början av 1J00talet. Suenska böner från medeltid,en, utg. av G e e t e, s. 403 f .)
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nnÄrnnrNNAN SoPHIE ADLERSPARRE.
1iu", högaltaret i S:ta Eugenia kyrka i Stockholm finns en kopia av
VRafaels >La transfiguratione>> efter originalet i Vatikanen. Tavlan
föreställer Kristi förklaring: Han svävar uppåt i ett moln av ljus, på
båda sidorna ledsagad av Moses och Elias likaledes svävande gestalter.
Tre apostlar ligga på kullen och skåda liksom bländade hän mot uppenbarelsen. Längre ned råder djupt mörker. I detta mörker röra sig en
mängd gestalter, över vilka skiftande slagskuggor i olika färger spela.
Man skulle förvänta, att dessa gestalter skulle förhålla sig på samma sätt
som figurerna iTizians >Assunta>, Marias himmelsfärd. På denna sistnämnda tavla vånda sig ansiktena uppåt mot henne, som uppstiger mot
himlen, och händerna sträckas hän mot henne. Men på Rafaels tavla
är det ej fallet. Människorna på tavlans nedre del tyckas överhuvud taget
alls icke medvetna om vad sorn sker på bergets hajd: de se icke Kristus.
En synbarligen epileptisk gosse, med ögon och lemmar förvridna i kramp,
spelar huvudrollen därnere. Rafael har framställt en handelse ur Lukas
9 kap., där Jesus och apostlarna efter förklaringen på berget Tabor möta
en skara människor, som föra med en sjuk gosse. Fadern hade bett lärjungarna, som dröjde kvar därnere, att de skulle göra gossen frisk genom
erc under. Men dessa hade icke förmått det utan hänvisat honom till
Jesus, vilken vore den ende, som kunde det, men nu icke var tillstädes.
Rafael har sammansmält till en enda tavla de båda scenerna, som försiggå samtidigt men på två olika ställen. FIan har sålunda ställt tvenne
världar emot varandra: den gudomliga förlossade och saliga världen och
den andra, den jordiska världen, betungad, rådltis och smärtofylld.
>La transfiguratione> är Rafaels sista tavla. Han har här också nedlagt
det yttersta av visionär skönhet. Något, som påminner om de store mästarnas >sista symfoni>. Denna tavla har visserligen också blivit >en
ofullbordad>. Rafaels lärjunge Giulio Romano har mälat tavlans nedre
del efter mästarens anvisningar. I alla fall har den alltid gällt som €tt av
Rafaels mest framstående verk, som bär hans andes omisskännliga signatur, även om döden har satt sitt spår därpä. Denna tavla står också i
starkt personlig fOrbindelse rned sin skapare: det säges, att den var placerad över den döde Rafaels huvudgärd, när han 1äg pä bår. Sedermera
kom den till San Pietro in Montorio i Rom, därifrån genom Napoleon till
Louvre och efteråt till Vatikanen.l
Det är som denna tavla inom sig bure något, som ligger bortom konstens
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värld. Ehuru bilden i S:ta Eugenia blott är en kopia, lever också i den,
liksom i ,originalet, offret av ett människoliv. Liksom den unge Rafael
dog under arbetet med sin tavla, så har också kopian krävt allt av sin
mästarinna: inte precis den omedelbara döden, men hälsan och därmed
varje vidare arbetskraft. Denna tavla var den stora vändpunkten i ett liv,
som sex år senare utsläcktes. Den ,rymmer den svenska rnålarinnan Sophie
Adlersparres historia.

>Jag har gråtit länge i dag
har tänkt i dag, likasom många, många gånger:
- ifrån min barndom hrr jry haft en dunkel aning
huart'ör är jag här på jorden? Ända
om, att jag borde hafva någon annan verksamhet än fruntimrens vanliga. Jag vet ej
om min uppfostran bidragit härtill. Troligen har min faders mångsidigt bildade väsende och hans ädla, upphOjda åsigter tidigt lyftat mitt sinne till någonting högre
än de hvardagliga bestyren. Huru gerna lemnade jag ej ilb lekar, då jag fick höra
honom tala i allvarliga ämnen!
Sedan yppades tillfälle för mig att lita en talent,
- glädje, men dess utöfning blev sedan nödvändig
den var länge mitt nöje, min enda
för mitt uppehälle. Sedermera ha{r'a en mängd förhållanden, än befordrat, än återhållit
mina framsteg i målning. Under långa tider har jag modfällt låtit händerna nedsjunka,
seende mig tillbakasatt, än af menniskornas orättvisa, än genom en mängd tillfälliga
omständigheter, än genom min vistelseort, min omgifning, m. m. Andra tider åter har
jag så påtagligt blifvit varse en högre krafts närvaro i min sjäI, som visat mig Guds
vilja, undanrö;'t svårigheter och nödgat mig att framgä pi den uppklarnade vägen. O!
hvad jag varit lycklig under sådana stunder! Det har då förefallit mig, som om det
varit mig tillåtet att utföra stora herrliga ting här på jorden, hvilka kunde bära vittne
om Gud och gifva lyftning åt menniskorna. Ack! dessa saliga stunder! Huru nedströmmade ej då i mitt sinne ett haf af ljus och oändlig kärlek. Jag ville taga jord
och menniskor och alla lefvande varelser i min famn och lyfta dem alla till Gud!
jag trodde mig kunna det, emedan jag uille det. Jag uille ,tickt hos menAck!
niskorna h|g att lefva f& ett bättre lif. Jag ville det genom de medel, som stodo

mig till buds

-

genom min målning!>>'

skriver Sophie Adlersparre, som kopierat denna Rafaels tavla, i sin
är 1841, och dessa ord öppna dörren till hennes eget inre.
Sophie stammar från en släkt, vars namn är förknippat med den största
revolutionära händelsen i Sveriges rnoderna historia. Flennes farbror var
den omtalade Georg Adlersparre, €n av huvudfigurerna i det skådespel,
som kostade Gustaf IV Adolf tronen och beseglade Vasaättens öde i
Sverige. Det var dä nåra, att denne man upprättat en diktatur och att
Sverige hade fätt en dynasti Adlersparre. Men hans eget vacklande och
aristokrati€ns avund tilläto icke denna utveckling. Georg Adlersparre
ägde i alla fall en condottieres, €n nordisk Colleonis kraftgestalt.
I €lera hänseenden visade sig Sophie yara av samma blod. >En AdlerSå

dagbok

" Esseldel.
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sparre gör vad han vill>, detta ord, som familjetraditionen efterlämnar,
hördes ofta i hennes hem. Det slog också fasta rötter i hennes väsen och

kom till utbrott vid flera tillfallen.
Hon föddes på öland den 6 mars 1808. Sedan man sålt fädernegodset,
där hon som barn och ung flicka levat en godsägaredotters skyddade
Iiv, flyttade familjen till Jämtland, och skötseln av denna karga jord
ställde också sina krav på Sophie. Hon skall överta sysslor i trädgård
och hushåll. Men hon har upptäckt sina anlag för målarkonsten och
det tillfredsställer henne icke längre att plantera och vattna blommor,
laga tapeter eller måla portrått av familjen och familjevänner. Allt oftare
yppa sig tillfallen, då Sophie ställer modern inför det Adlersparreska valspråket och denna förstår icke sin dotter.
Sophie är ytterligt skygg, tystlåten, sluten. Så händer det att hennes
trots snart vänder sig mot henne själv. Hon har ju en medfödd stram
hållning i allt, som rör henne själv. Renhet och rättvisa äro huvudnormerna för henne och därför gör henne varje minsta eget haftiga
yttrande hon fallt så mycket olyckligare. Hon grubblar över om hon
verkligen kund,e ha rätt att komma bort från Jämtland och studera i
Stockholm. Ifrån dessa tvivel befriar henne en stämma, som sä8er, att
hon måste göra det: icke för sin ege,n skull utan >>för att, därmed uppfylla Guds vilja>. Att bliva konstnär, som hon så tidigt hacle beslutat
sig för, är alltså för henne en religiös kallelse. Dagböckerna äro fulla
med utrop sådana som >o, Gud! Min Gud!>>, och med böner, att Gud
måtte visa henne vägen, om nu verkligen målning vore denna väg för
henne. Hon ville >sprida skönhet ibland människorna,> och därigenom
giva dem impulser >till högre tankar>.
Men m,otigheterna äro stora. Först vill man icke låta Sophie draga
bort från familjegodset i Jämtland för att ensam begiva sig till den fjärran huvudstaden. Det bryter ju mot allt vad tradition heter, att en
ung flicka skall stå på egna ben som konstnärinna. Det har nog reda'n
då kommit till hårda duster med m,odern, men slutligen lyckades Sophie
dock få sin vilja igenom
uppenbarligen med faderns hjalp
och
hon tog farväl av sin familj.
28 år gammal
År 1836 anländer Sophie Adlersparre
till Stockholm. Fastän hon är en ättling av en berömd
adlig släkt -blir hon icke
mottagen hos någon av de bekanta eller rekommenderade familjerna.
Inte en gå,ng mot betalning vill man överlåta ett rum åt henne. Man
tar illa upp, att hon, som är en ogift ung dam, vill b0rja ägna sig åt
en konstnärs yrke. Med förbittring iakttager Sophie denna reaktion.
Men så beder hon till Gud, att han måtte visa henne, vad som år rått
och orätt:
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>>Gode fader! du som genomskåder mitt inre, du ser dock att jag icke är elak, att
jag hrt den varmaste kärlek för mina medmenniskor; huru glad jry, är, då jag kan
göra dem någon tjenst och nästan hänryckt då mig bevisas välvilja eller aktning. Välvilja ät för mig likt det uppfriskande majregnet för växterna, Den sätter alla s;'älens
krafter i verksamhet, ger en förklarad åskådning al lilvet och tingen och väcker
förtröstan på framtiden. Arbetet går då så lätt, äfven det svåraste, ty jrg ttor dä,
att det ej är utan all nytta, Men när jag ser mig ensam och öfvergifven af alla
ja1 aldrig fått låre rr'äLa. Jag hade varit lycklig- i
O! då önskade jag ibland
^tt
Jemtland, omgifven af min familj, sysselsatt med trädgårdsskötsel. Kanhända hade
jag vatit nyttigare så, än jag nu kan blifva.>3

Under denna hennes ensamhe*tid inträder en vändpunkt. En annan
kvinna, som också är mycket ensam vid denna tid, räcker henne sin
hand
likväl utan att Sophie själv får syn på henne: det var kronprinsessan Josdphine. Just då när kr,onprinsessan hade nedskrivit bittra
tankar om födorat förtroende får hon genom general Bloy höra om
konstnärinnan och besluter sig för att, hjälpa henne. Hon låter meddela
Sophie, att hon har uppdra g att gi-va henne. Till att börja med skulle
Sophie vara vänlig och kopiera ett porträtt av maken, kronprins Oscar.
Detta blir räddningen och Sophie ver ännu icke, att detsamma alltid
skall komma att upprepa sig, när hon icke finner någon annan utväg.

För en ttd framät lever Sophie i sin tants hem. Denna vill den unga
målarinnan väl och har beslutat sig för att hjälpa henne. Här möter
nu Sophie sin kusin Carl August Adlersparre, den sedermera välkände
liberale författaren >Albano>. De båda unga föra långa diskussiorier
med varandra med lidelse, som åter wppenbarar avgjordheten i hennes
livsinställning: den adlersparreska anden sädan bon förstår den.
En gång föreslår Carl August sin kusin, att de skola sluta ett riktigt
vänskapsförbund. Beviset för dettas äkthet skulle bestå i att ingen brevhemlighet längre skulle finnas för den ene gentemot den andre. Sophie
avböjer genast detta såsom otillbörli$ krav.
>Han blev missnöjd, Det har gjort mig sorgsen; att måla har derför ej gått bra
i dag. Huru gerna hade jrg ej ,telat göra honom till viljes; men jag har lofuat att
icke visa deras brev; ingenting kan f örrnå mig att bryta ett löfte.
Dessa bref innehålla hemligheter, hvilka endast röra brefskrifvarne, och det vore ett brott att förrlda
dem, De bref, han uppläst för mig, afhandla deremot endast litteratur och politik
och kunna läsas af alla. Emellertid anser han min vägran för ett bevis på bristande
förtroende och kanske gör hans mor så äfven.>n Och genast utmålar fantasien för
ytterligare pinsamma följder. >Ack!
som ju lever av tantens godhet blott
- andra, ledsna vid mig!>n
- då förlora deras vänskap! skola de, som
skell jag
henne

' Ib. loc, cit. , /280.
' Ib. loc. cit, 5 /290.
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En annan gång yttrar Carl August sitt missnöje med människor, som
när de på förmiddagen gått till nattvarden på kvällen icke ville besöka
en bal. Kanhända rörde det sig här om Sophie. Han finner sådant vara
ett tecken på andlig trångsinthet: >blott enfaldigt och obildat folk kunde
anse något sådant som synd>.
1
/

>Ack, vad sådana yttranden plåga mig!> skriver hon, >och dessa bemödanden att
framställa Christus såsom ett blott menniska!
O Gud bevare mig från en sådan
- älskar, kommo åter för mig i går,
tro! Alla dessa yttranden af en person, som jag
glömde att göra ren
då jag var lemnad ensam i skymningen, och jag gret bittert
både pallett och penslar.>>u

Denna ytterli$ stränga hållning kännetecknar också Sophie Adlersparres syn på konsten. Framför allt betyder för henne konsten icke
något absolut värde:
>Jag hyste aldrig denna blinda afgudadyrkan för konsten, som för utöfningen af
densamma uppofrar hvad högre fu. Ja,g ville biott begagna den såsom medel att lyfta
menniskans sinnen till det högre, och jag verkställde derför med glädje hvad jag trodde
vara Guds mening med mig.>u

a

Såsom Guds avsikt med henne såg Sophie Adlersparre det, att hon
skulle göra kopior av stora mästares målningar.
Kopiera? Man kan i dag knappast. fatta, atr just dari skulle ligga
en särskilt konstnärlig, ja religiös uppgift: att efterbilda verk som självständiga andar skapat ut ifrån sina egna betingelser! Och en sådan uppgift skall vara förbunden med en inre kallelse! Våra dagars människor
kräva det ursprungliga, taya, originella.
Man glömmer, att den epok Sophie Adlersparre tillhörde som knappast
någon annan betjänade sig av en förgången tids stilar och stilformer.
Man byggde då på gammalgrekiskt, romerskt, gotiskt maner eller i renässansstil både teatrar, rådhus och universitet. Ty vänd till det förflutna
som man var, menade man, att konstens största möjligheter redan voro
uttömda i det förgångna Europas tid. Att de gamla mästarna voro ouppnåeliga förebilder för ett släkte av epigoner, detta var en tes, som överskuggade allt annat. Det fanns hela museer med blott och bart gipsavgjutningar av antika statyer. Och den tanken, att i brist på original
fylla utställningsrummen med kopior låg icke alls fjärran. Man kunde
överblicka konsten, man kände dess begynnelse, dess uppgångs- och nedgångstider och de klassiska verken tycktes utgöra höjdpunkten som aldrig
mera kunde nås.
Sophie Adlersparre hade allt ifrån bOrjan vänt sig till Rafaels verk:
hennes sinne för renhet och upphöjd skönhet fann här sin fullaste tillo Ib. loc.
cit. 5/293.
u Ib. loc.
cit. t/214.
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fredsställelse, också det kanske till vår tids förundran, som vill inte
mycket veta av Rafael. Vad denna brist på förståelse för Rafael i vår
tid beträffar skriver den kände konsthistorikern Theodor FI e t z e r i sin
bok Ged.anken anx Raffaels Forrn (Frankfurt a. M. 19JZ): >En tid som
dyrkar det originella vid gränsen av det patalogiska och borrar sig djupt
ned i själsliga analyser, skall nog inte ha någon användning för en konst
som fulländar sig själv och är ointressant som allt fullkomligt.>>
För
- in
Sophie Adlersparre syntes Guds nådegåvor här utsträcka sin verkan
i det materiella-synliga och häri låg grunden för hennes tanke, att hon
tjänade Gud, när hon kopierade denne mästares verk och gjorde sin
nordiska hembygd, som knappast visste något om Italien, bekant med
dem. Att kopiera är alltså för henne ett uppdrag av största betydelse,
en religiös angelägenhet, som hon är beredd att ofrra allt för
tid,
pengar, bekvämlighet, ja, själva livet. Hon helgar sig åt denna uppgift
genom ett löfte och ur detta löfte löses hon aldrig mera.
Sophie Adlersparre är egentligen fodd till nunna och med en nunnas
blick bOrjar hon att ägna sig åt sin målning. Men det gör varken henne
själv eller hennes målning gott vid denna tid. Hon blir darvid främmande för människorna, främmande för konstnärerna, främmande för
den allmänt rådande åskådningen: att konst€n vore ett rike för sig, som
suveränt måste omfatta också religionens rike. I sina samtal med Eckermann försöker Goethe just att inskärpa hos sin lärjunge denna konsrens
suveränitet såsom grundlag fAr all konst: ett religiöst ämne skiljer sig,
så menar han, i intet hänseende från varje annat, konstnären måste lika
mycket stå över det som över varje profant och lika fritt styra och
ställa med det. >Religionen står precis i samma f<;rhållande som varje
annat livsintresse>>, säger Goethe till Eckermann i samtalet av den 2 maj
1824, >Den är blott attbetrakta som ämne, vilket har samma rättigheter
som alla andra livsområden. Inte heller äro tro och otro de organ, med
vilka ett konstverk bör uppfattas, fastmer höra därtill helt andra mänshlika krafter och anlag.>>
Men den stora allmänna idden skadar mera konstnären än den tjänar
honom. Med avseende på Eckermanns dikter, säger Goethe: >Ni står
nu på den punkten, där Ni måste rrånga igen"om till det egentli$ höga
och svåra i konsten, till uppfattningen om det individuella. Ni måste
göra det med våld, så att Ni kommer ut ur idden.rt Ty idden kunna
alla ha, men den inre upplevelsen har blott den enskilde, personligheten.
Också till Sophie Adlersparre skulle Goethe ha kunnat säga detsamma,
att hon först och främst ,>måste komma ut ur idden>.

" Peter Eckerm ann:

3 band. Stuttgart 189f.
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Åter och återigen möter Sophie Adlersparre på sin väg just denna
tvivlande blick. Nar hon talar om ))att vilja kopiera för att Tytta människornas sinnen>>, så är detta i den moderna konstuppfattningens mening detsamma som om hon skulle uttala sin egen dödsdom. Man betraktar henne också snart som en dilettant. I Mönchen dit hon rest för
att söka lämpliga mästerverk, möter man henne med ett främmande
smålöje, då man märker, att hon på söndagarna besöker kyrkan. >Vad
Ni är fromm, Fröken>, säger man till henne.s
Till och med Fredrika Bremer, som följer Sophie på en resa till oland
184I och där riktigt lär känna och uppskatta henne, hyser betänkligheter mot hennes uppfattning av konsten: hon tycker att denna vilar
för starkt på religiös grund: u... (jag) vann i mitt ressällskap en vän,
som jag alltid skall tånka p& med nöje. Fröken A-p-. är bättre än en
talang, hon är en karakter, och af ingen vanlig art>>, skriver hon till Malla
Silfverstolpe den 10 sept. 184Ie, men Sophie ger hon i en lång skrivelse
den förmaningen, att i konsten gå in på detaljer och lära hantverket

(4/r

1846).

Den franska impressionismen, som vid denna tid framträder, skulle
ha fullkomligt vänt sig ifrån Sophie Adlersparre, förakrat henne, ja, hatat
henne. För denna konstriktning var Goethes ord om att uppfatta det
individuella ögonblicket såsom representant för evigheten, rentav huvudprogrammet och ingenting rrar för den mera m,otbjudande än en allmän
id6. Vad skulle den för övrigt annat ha sagt till en målarinna, som avskydde att studera vid naken modell, än att hon vore en sipp blåstrumpa?
Sålunda är det f<;rklarligt att Sophie Adlersparre möter hårdnackat
slutna dörrar. På utställningar hänger man hennes bilder på de ogynnsammaste ställen, man helt enkelt tiger ihjäl henne i kritiken. Man utskrattar eller betraktar med medlidande en sådan ringa, alltför moralisk
talang.
Sophie Adlersparre är icke någon konstnärinna i sin tids smak. Hennes
väg synes förfelad och hon vet själv detta och grämer sig däröver. Och
likväl försiggår i henne samma kamp som i de få konstnärer, vilka slitas
hit och dit mellan konsten och helgelsenlo: som t. ex. en Baccio della
Porta, vilken blev klosterbroder och målade vidare under namner Fra
Filippo; en Racine och en Tolstoi i sina gamla dagar. Alla dessa kämpade
för detsamma: ,huru konsten åter sku,lle kunna ställas i Guds tjänst, så
att den icke måtte bliva självändamål och blott ytterligare förstärka
det moderna livets kaos. Man måste verkligen gå tillbaka ända till dessa

"n Esselde: loc. cic.6/45.

Fredrika Bremers brev, band

'o

1-4. Stockholm 19ll-1920, II s.471, s. J08 f.

1fr Credo 23:e fug. (1942): 180 tr.
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män och det stränga allvaret hos den tidiga medeltidens konstnärer i
det kristna västerlandet för att vinna förståelse för denna konstnärinnas
egenart.

Sophie Adlersparres bojelse för det religiösa livet måste förr eller senare
bryta igenom och kräva ett klarläggande av trosfrågorna. Hon hör till
de f.ätaliga svenska konvertiterna i denna tid, då landsförvisning och
egendomsförlust voro de stränga straffen för ett så oförväget steg.
I Frankrike, dit hon kommit år 1841 för att. börja studera målning,
lärde hon för första gången känna det katolska livet. Hon finner här,
vad hon sökt: en bekännelse, som omfattar hela människan och ställer
henne ansikte mot ansikte med Kristus. Men ännu har hon icke kommit
till klarhet över den väg hon skall taga. Tvärtom tror hon ett par är
senare, att hon funnit den hos den nya ,>läsarer>-sekten. Den pietistiska
riktningen med sin förkärlek för extaser och ordets fria förkunnelse
ersätter för en tid för henne, vad hon saknar hos sitt hemlands protestantism, vilken hon tycker är torr och förstenad. Hon sysselsätter sig ivrigt bland dessa läsare och är en uppskattad medlem vid de ofta hemliga

sammankomsterna.

Men konsten för henne åter bort från denna första station. Under
sitt sökande efter målnin gar att kopiera kommer hon till Mönchen, Dresden och slutligen till Italien, och i Rom är hon på nytt mitt inne i det
katolska livet. Folkets fromhet, det liturgiska firandet i kyrkorna, personligt umgänge med kyrkostatens främsta företrådare -- daribland
Monsignore Bedini, senare Vatikanstatens minister i Brasilien __ giva
henne ett begrepp om katolicismens livaktighet och intensitet, som om{attar alla sociala och kulturella områden och likväl är i stånd att bilda
€tt helt, en enhet.
Men alltjämt kan hon icke besluta sig att även för egen del träffa
ett avgörande. Det finns'ju där mycket, som riktigt hindrar henne.
>Iil. 12 gick jag med signorina Clementina Iör att se Sta Catharina di Bologna>,
uppenbarligen rör det sig här om stadens helgon, va.rs jorskriver hon en gång
diska kvarlevor förvarades i en kyrka med samma namn. >>Jag fann en sittande mumie,
klädd i silfvertyg och siden, omgifven af ljus och blommor. Framför denna figur trängdes
en mängd menniskor, som knäböjande kysste bildens med glas betäckta fötter, hvarvid

€n presr med ett kläde aftorkade glaset mellan hvarje

kyssande. Mig föreföll denna
scen högst vidrig och jag tror, at Sta Catharina hellre såge att hennes kropp fick
hvila i jorden, såsom alla andras, än att den, såsom nu, är omgifven af allt verldsligt

prål och tillbedd
'1
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såsom en gud.>>"

Esselde: loc. cit. 6/47.

Målarinnan Sopbie Adlers parre
Också ett krucifix, som säges verka under, i fall man lyckades se
Frälsaren på korset öppna ögonen och åter sluta dem, snarare verkar
frånstötande på Sophie Adlersparre an att det förstärker henne i hennes
tro: hon drager en slutsats om beräknande prästerlig makt bakom allt

detta och förbannar det.
Då inträffar hösten 18J4 en avgörande vändning.
Sophie Adlersparre står vid denna tid i en av salarna i Vatikanens
galleri och är sysselsatt med att kopiera >La transfiguratione>). Hon står
pä en tätrappa framför sitt jättestaffli med Rafaels original i omedelbar
närhet. Ftron är nu 46 år gammal, en reslig, bredaxlad kvinna och energisk i sina rörelser. Man märker, att hon komrner ifrån Högan Nord.
Detta syns också på det askblonda håret, de gråblå ögonen, vilkas nordiska karaktär förhöjas av de ljusa ögonhåren, som göra ett sällsamt
intryck. Till allt detta kommer det slutna, ja, snarasr avvisande i hennes
väsen.

Konstnärinnan, klädd i sin enkla arbetsrock, är sysselsatt med att med
olika penseldrag återge nyanserna hos detta verk, som i sin fullkomning
står där med ålderns patina över sig. Plötsligt öppnas då dörren och
husets herre, Pius IX, träder in, ledsagad av ett litet följe. Han är ingen
storvuxen man och Sophie Adlersparre är honom huvudet högre. Påvens
i förhållande till kroppslängden mäktiga huvud år täckt av en vir kalott,
som lämnar det vita tjocka håret bart på båda sidor om öronen. Hans
rörliga sätt och den friska ansiktsfärgen är ett yttre tecken på, att han
trivs i livet, tycker om att skämta och överhuvud taget gärna vill komma
i kontakt med människor.
Pio Nono börjar samtalet med atr han jämför de båda målningarna
med varandra och fastställer Sophie Adlersparres. förmåga att mäla vålgjorda kopior. Han förmanar henne till att fortsätta med uthållighet
och förhör sig, huru det står till med henne själv. Påven ver naturligtvis
redan för länge sedan, att denna ovanliga gäst från Norden befinner
sig i Vatikangalleriet. Han vet det genom sin statssekreterare Antonelli,
som å sin sida har berättat om den svenska adelsdamens hOga fOrbindelser:
kronprinsessan Josdphine av Sverige har rekommenderat henne. Vidare
vet påven, att denna konstnärinna, som är den första kvinna, som lyckats
få tillstånd att kopiera här, också är en själ som sedan åratal svävar i
ovisshet, om huru hon skall komma till avgörande i sina religiösa tvivel.
Detta torde framför allt intressen Pio N,ono. Och i synnerhet därfOr
att i denna svenska adelsdam påven tror sig se ett tecken pä att. det sedan
århundraden tillbaka förlorade Norden åter finner sin väg tillbaka hem
till moderkyrkan: Sverige, som en gång var det land, vilket fattade svärdet för att nedbryta katolicismen i Europa! Och så går Pio Nono, trogen

7t

Robert Braun

sitt impulsivasätt, omedelbart rätt på målet och frägar, hur det då måtte
stå till med det steg, som allena kunde bringa henne frälsningen. Sophie
känner sig träffad, men då hon är en nordisk sanningsfanatiker av den
typen, s'om vad rör hennes övertygelse av ingen person, inte ens av den
högsta, skulle kunna ledas till en undanflykt, så svarar hon ärligt: att
hon överväger saken, att hon måste först finna sin väg. Påven ger henne
helt vänligt ett, par sentenser att betänka, tillfogar ett skämt och lämnar
galleriet.

Detta är hösten 18i4 och Pio Nono är ännu herre över kyrkostaten.
Visst har han redan många svåra besvikelser bakom sig; flykten från Vatikanen och till Neapel. Men han behärskar ännu en betydande del av
Italien som fri monark och Rom är fortfarande den kyrkliga metropolen
som det varit århundrade igenom och icke ännu blott huvudstaden för
den italienska nationalstaten. Han själv är ej ännu >fången i Vatikanen>.
Pio Nono står just vid denna tid alldeles inför kungörelsen av sin första
dogm, dogmen om Marie obefläckade avlelse.
Det kan mycket väl hända, att detta personliga sammanträffande med
påven utövade inflytande på Sophie Adlersparres obeslutsamhet. Just
vid denna tid var det också som hon på drottning Josöphines uppdrag
målade ett porträtt av Pio Nono och följaktligen genom sittningarna för
detta arbete kom i omedelbar kontakt med honom. Han uppmanade henne
en gång, att man absolut bör gå den väg, som man en gång har insett,

att den år den rätta.
Visserligen anför Sophie Adlersparres svägerska, som bär samma namn
hennes pseudonym var Esselde
i en biografi
som konstnärinnan
Adlersparre
såsom
huvudmotivet
till
dennas
konversion,
att
över Sophie
hon i Italien skulle ha funnit det som hennes hemland i N,orden aldrig
kunnat ge henne: en varm uppskattning och aktning för hennes person.
I Sverige missförstådd, föraktad, nåranog tigen ihjäl och också personligen
liksom omgiven av en gördel av is, blev hon i Södern mottagen med största
sympati, och påverkad av en fullandad kultur skulle hon har ha funnit
jordmån för en religiös omvandling.
Men detta räcker ej till för att förstå denna konversion.
Esselde, som gör sig den största möda att intränga och genomtränga

motivens vävnad kan likväl icke tiga med den besvikelse, som måste
ha överväldigat henne vid det oerhörda meddelandet. >Så var dä Sophie
Adlersparre katolik.>12 Hon beklagar såsom den protestantiska människa
hon är, trots all den kärlek och aktning hon hyser för Sophie, oändligt
av rrden fria personliga anden>>,
mycket förlusten av dennas frihet
har frånsagt sig genom sitt
vilken hon menar att Sophie Adlersparre
'3 Ib. loc. cit. 6/91.
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beslut. Vad den europeiska mänskligheten sedan renässansen tillkämpat
sig, den individuella friheten och >sökandet efter sanningen>> som sammanhänger därmed, att lämna detta synes för Esselde detsamma som när
den loslappta, frigivna fågeln återvänder till sin bur.
Härutinnan kan hon inte följa sin svägerska.
Kanske att det samtal som påven Pius IX omkring fyra är senare förde
med Fredrika Bremer hade ett liknande förlopp som det han haft med
Sophie Adlersparre. I alla fa'll kan det tjåna till att bättre belysa den senares
reaktion. Fastän dessa två kvinnor slutligen gingo olika vägar. Fredrika
Bremer berättar för sin vän Böklin:
>. .. Jag infördes till honom ensam, och fann honom alldeles ensam.
Jag sade: E. H. Jag tror på J. Chr., min och alla menniskors Frälsare; jag vill
egna mitt lif till hans tjenst. Vill ni icke erkänna mig för Chrisren? 'Christen, helt
visst!' svarade Påfven lifligt. 'Men, men
ser ni, min dotter, det är icke tillräckligt. För atc bli fullkomligt frälst måste- man tro på kyrkans ofelbarher, på Messoffret, på de sju sakramenten och man måste tro på Påfvenl' fug: Jag tror på J. Ch.
och att han är Chstna församlingens hufvud. Påfven: 'Ja men J. Ch. är i himlen och
han måste hafva en represenranr på jorden och denna är Påfven, allt ifrån de älsta
tider och ända till den ovärdige, som här talar med er.'>'"

Fredrika Bremer kom till ett annar resultat. Hon erkände icke påven
som Kristi ställföreträdare, hon b<;jde sig icke för Kyrkans ofelbarhet,
hon ville vara en kristen pä egen band., en individuell kristen så att säga,
vars tro gör anspråk pA
ej blott ha subjektivt värde utan en icke
^tt Ty hon fortsatte i ovannämnda
ringare auktoritet än Kyrkan.
brev:
>>Huru skall Mänskligheten hunna gå framåt, kunna ombilda sig genom och till
högre och andligare lagar, om ej den hade inom sig ett ljus af objecrif giltighet, och
mäktigt att fattr den evigt gällande sanningen?...>'3

Här skiljas tydligen Fredrika Bremers och Sophie Adlersparres vägar.
För att förstå detta kan det vara lämpli gt att påminna om de ,ord som
skrevos nästan vid samma tid, då Sophie Adlersparre let dOpa sig i en
liten kyrka i Rom enligt katolsk ritual, av en annan, som också -var
,en frivilligt till sin bur återvändande fågel>, nämligen av kardinal
Henry Newman, Sedan denne kände engelske konvertit beslutat sig att
på trons altarc ofrra sin tankefrihet på religionens område, kunde han
skriva:
>Så kommer jag till att tala om Kyrkans ofelbarhet såsom en inrätrning, som
i sin barmhärtighet har träffat, f& att religionen i världen måtte bevaras och
upprätthållas, för att tankefriheten, vilken
det kan ej förnekas
är en av naturens förnämsta gåvor, må inskränkas och -räddas ifrån sitt eget självmördande
överSkaparen

mod.>>tn

'" Fredrika Bremers breu. lY s. l0 f.
" John Henry Kardinal N e w n a n: Apologia pro uita saa. Mainz

1922.
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materiellt avseende, utan offrar

också sin kritiska inställning, sitt fria tänkande, . ja, sitt geni, när de
motsäga den av Kyrkan på Guds auktoritet fuamlagda uppenbarade sanningen.

I vilken utsträckning även Sophie Adlersparre var uppfylld av denna
och icke blott av att ha funnit en gemenskap som
nödvändighet
tilltalat henne - bevisar en liten dagboksanteckning, som i all sin enkel- av det man i katolskt språkbruk kallar nåd.
het bär tecknet
>Jag gjorde det såsom ett ofrer åt Gud, emedan jag trodde att FIan fordrade det;
derföre känner jag också ingen förebråelse. . . J"g vill alltid göra hvad som är rätt'
men jag behöver någon som säger mig det . ' . En djup känsla af min svaghet är
det, som kallar mig art ofta i kommunionen söka blifva närmare införlifvad med min
Frälsare . .

.>>t"

Fredrika Bremer står fast vid

sitt.

Sophie Adlersparre bojer sig.

Det finnes €n person, som'icke kan skiljas från Sophie Adlersparre:
drottning Josdphine. Ett hemlighetsfullt band förenar de båda kvinnorna. Narurligtvis ligger det nära till hands, att sätta Sophie Adlersparres
konversion i förbindelse härmed. Men kan man nu helt enkelt påstå
något sådant?
År 1836 då för första gång genom general Bloy - en förbindelse kom till stånd mellan de båda, kunde det naturligtvis icke vara
fråga härom. Sophie Adlersparre var protestant, och även om hon icke
kande sig hemma i denna bekännelse, så var hon dock främmande för
allt vad katolicismen heter. Hon hade ännu icke upplevt Frankriken
Bayern och Italien och inte heller hade hon gjort någon direkt personlig
bekantskap härmed: uppenbarligen sökte kronprinsessan' som då just
befann sig i sitt äktenskaps svåraste kris, att undvika göra nya bekantskaper. Men vid sitt första uppdrag till den rekommenderade konstnärinnan stod hon dock fast: Sophie skulle kopiera en målning av kronprinsen.

Inte förrän fem år senare ägde det första personliga sammanträfr.andet
rum. Det var den i mars 1841, nio dagar före Josdphines 27:e och en
dag före hennes egen 33:e födelsedag. Därom skriver hon:
>Har i dag för första gången talat med Kronprinsessan. Jag var mycket blyg:
hon var likväl särdeles god och vänlig, rådgjorde om den kostym hon vill bära, då
jag skall taga hennes porträtt m. m.>
>Hvad det är olyckligt altt varc så blyg ett man blir nästan oredig deraf.>'u

' Esselde: loc. cit. 6/98.
'u Ib. loc. cit, 5/307.
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Samtalet synes alltså ha gätt trögt denna första gång och det var
nog huvudsakligen kronprinsessans förtjänst att det överhuvud taget
alls kom igång. Men Josdphine tager ej alls illa upp över denna svårtillgängliga konstnärinnas väsen. Nej, snarare tvärtom, ty 5 är senare
får Sophie Adlersparre åtnjuta drottningens fulla ynnest. FIon mottager ur hennes hand det första arvodet för konstnärlig prestation, vilket
hon för övrigt skäms över att taga emot. IJtlandsresor i avsikt att
studera och kopiera bli möjliga för Sophie överhuvud taget blott genom
Josdphines hjälp och hon får återupprepade uppdrag och riklig ersättning för dem.
När Sophie Adlersparre på nyåret 1847 med skörden av sitt uppehåll i Dresden, kopian av den >Sixtinska Madonnan>,'återvänder hem,
bereddes henne och hennes målning ett högtidligt mottagande.
>Drottningen hade redan för längesedan sagt, att hon önskade vara den första
som såg den, hvarföre hon ville att den skulle uppackas i hennes rum och uppställas
i den röda salongen. Detta skedde i onsdags och det ver en stor gledje för mig atr
se huru riktigt hon förstod och uppfattade denna tafla. För några få sådana menniskor
är konsten af något högre värde, men för de flesta är den, tyvärr, bloct en leksak,
en ytlig fåfänglighet likasom hela deras lefnad. Äfven Konungen sade så vackra ord
om densamma, Att höra den höga betydelsen, det inre värdet af denna tafla så
uppskettas, gör mig ou,tsägligt mycket större glädje, än då man berömmer mig och
prisar mig lycklig, som kunnat utföra något dylikt. Sådant nästan plägar mig; jag
känner nog bättre än andra denna kopias afstånd från det oupphinneliga originalet.
Jag har ju blott sjunglt hved en mig mycket öfverlägsen ande diktat, endrst för
menniskor upprepat och åskådliggjort det herrliga, som högre begåfvade andar nedhemtat från himmelen
och i dettr ligger ingen stor förtjenst . . . Drottningen sade,
- tafla, skulle hon hafva svårt att skilja sig vid densamma
att sedan hon sett denna
och (rågade om hon ej finge behålla den. I bättre och värdigare händer kunde den
visst aldrig komma.>"

Jos6phine är fjårran ifrån att understödja konstnärinnan i hoppet
på att denna skulle giva efter på konfessionellt område. Något sådant
vore också vid denna tidpunkt väl knappast att hoppas på, då Sophie
liksom prinsessan Eugenie hade slutit sig till >läsare>-sekten och här
hade engagerat sig på ett utomordentligt sätt. Men nu var denna sekt
såsom alla pietister snarare fientligt och oförstående inställd mot katolicismen.

Helt visst torde drottningen genom biskop Lorenz Studach ha varit
underrättad om att Sophie Adlersparre i alla fall icke stode fjårran frän
den katolska kyrkan: hon visade sig ofta i söndagens mässa i S:ta
Eugenia och tycktes lyssna till bishopens predikan. Men Sophie hörde
mycket gärna även bekanta protestantiska predikanter och mottog nattvarden i sin kyrka.
" Ib. loc. cit. 6/32.
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Först år 18i4 efter nästan en 20-ärig bekantskap med drottningen
fullgjorde Sophie Adlersparre det steg, som förenade dem i samma tro.
Vi veta intet, om huru detta tillkännagavs för Josdphine. Vi veta ej
heller något om det avgörande samtal mellan beskyddarinnan och hennes
skyddsling, vilkec under loppec av år l8lJ torde ha ägt rum. Blott, en
sak är säker, nämligen att Josdphine, som aldrig ville utöva det minsta
inflytande på en persons bekännelse, måste ha känt en djup lycka över
denna religiösa förvandling och nu mer än någonsin var fast besluten,
att inte låta den kämpande konstnärinnan stå ensam eller falla inför
den flod av brist på förståelse, som mötte henne. Sophie Adlersparre
skriver själv:
det skall nog finna sin belöning i ett till>>Hvad Drottningen gör för mig
-,
kommande lif . . . Jag är bra mycket lyckligare än många andra, emedan jag beror
af en person, som jag kan akta och älska.>"

Vad drog då egentligen de båda kvinnorna så starkt till varandra?
Det finns naturligtvis framför allt rent praktiska skäI. Drottningen
behövde nödvändigt en person, som ställde sig till förfogande, då hon
behövde kopior för utsmyckandet av sina våningar, till gåvor i ett så
stort och rikt hushåll som hovet, till altarbilder och just allt detta kommer den kopierande konstnärinnan till hjälp. Uppdragen från hovets
sida giva ju Sophie det önskade livsuppehellet.
Men vad därutöver år, sä är det förvisso ingen slump blott, att de
båda kvinnorna möta varandra, de äro fastän så olika i ålder, ställning
och väsen båda samma slags helgjutnakaraktårer. Ett heligt löfte binder
dem och gör dem så likriktade, att drottningen för den stora världen
kommer att framstå som en vanlig bigott och den andra som en dilettant
och blåstrumpa. Liksom en spricka genom ett kostbart kristallglas går
denna fientlighet genom de bådas sjålar. De klamra sig dock'fast vid
detta enda: att göra Guds vilja och intet annat, Detta sker icke salvelsefullt, icke hOgljutt utan under smärta och tystnad liksom hos Bibelns
kvinnor. Josdphine och Sophie Adlersparre äro systrar till själen och
att de lära känna varandra under år 1836, som är drottningens svåraste
år, är som ett tecken på detta gemensamma öde.
Den epileptiske gossen på nedre delen av Rafaels tavla >La transfiguratione>> kan blott ' li frisk, om Kristus själv helar honom: den Herre,
som svävar i överjordiskt ljus ledsagad av Moses och Elias. Förgäves ropar
folket på lärjungarna, som icke följt med upp på Tabors berg, och ber

"
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dem om hjälp: de kunna icke hjälpa den sjuke gossen utan hänvisa
Mästaren, som allena förmår. När Kristus återvänder därifrån skall
han hjälpa den sjuke och helbrägda honom.
Detta är innehållet i >La transfiguratione>, som Sophie Adlersparre
har kopierat i Vatikanens galleri. Det är sällsamt, att fulländandet av
detta verk icke blott sammanfaller med hennes övergång till katolicismen utan också med en alldeles ny för henne hittintills obekant börda:
Sophie Adlersparre som syntes vara hälsan sjålv, ja, som på denna punkt
brukade tala med en viss självklar överlägsenhet, blev nu sjuk. Kanskehon målade 10-12 timmar dagligen
var det det ansträngande arbetet
eller kanske var det Roms klimat sommaren
och åt därvid helt föga
l8t4
alltnog plötsligt- visade sig de första tecknen till en lungsjukdom hos henne. Att kopierande av målningar också annars kostat offer,
bevisar den finske målaren Severin Falkmans öde. Denne ådrog sig sin
dödssjukdom i de kalla salarna i Viens Belvedere.le
Till en början syntes icke det onda vara så allvarligt, men efter 4 års
f<;rlopp omöjliggjorde det dock varje vidare yrkesutövning och fängslade
målarinnan vid bädden. Sophie Adlersparre var nu obotligt sjuk och
läkaren, som hon oförskräckt bad att säga henne hela sanningen, förklarade för henne, att det ännu kunde dröja månader, men att det likaväl kunde vara slut vilken dag som helst. Sophie Adlersparre hade kommit till vägens slut. Det var som om hon hade gjort allt, vad hon skulle
göra på denna jord, när hon nu fullbordat >La transfiguratione>.
Sophie Adlersparre återvände nu från Sydsverige, där hon bott hos
vänner, till Stockholm för att dö dar. I sitt lilla rum mottog hon besök
och alla, som denna sista tid besökte henne, äro eniga om att en förvandling hade skett med henne. Vid hennes bädd satt ofta biskop Studach,
som överförde hälsningar från Josdphine, och även Fredrika Bremer, som
berättar om dessa sista dagar:
>>När man kom in i hennes sjukrum, mötes man af en uträckt hand, af en vänligt

till

I
I

välkommande blick, mycket olika den 'förbjudande', som så

ofta hade frånstött

de

personer, hvilka {orr ville nalkas konstnärinnan. De demoner: Blyghet, Stolthet m. fl.,
som fordom bundit hennes väsende och lagt sig emellan henne och hennes medmenniskor,

veko undan inför den alvarliga engeln med den nedåtvända facklan. Hennes skönäre
sjelf framträdde i dess ohöljda älskvärdhet. FIon var alltid ädel, nu blef hon äfven
intagande. Om sig sjelf och sitt konstnärslif talade hon numera föga. I den tillfredsställande känslan, att hon verkligen uppnått den grad af konstnärskap, hvaraf
hon var mäktig, synes hon likasom hafva afslutat sin räkning med konsten.>>'

Den 23 mars 1862 dog Sophie Adlersparre. Hon ligger begraven på
den katolska kyrkogården i Stockholm.
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Robert Braun

är ingen berömd målarinna. Den svenska konst-.
historien hyllar henne väl som en pionjär för den kvinnliga konsten,
men därutöver vet den icke mycket mer att säga. Och likväl visste hon
alltid, att hcn hade att följa en kallelse, och detta medvetande var så
starkt, att det blev bestämmande för hennes liv. >O, vad jag var lycklig
i sådana stunder>, skriver hon. >Det tycktes mig, som om det vore mig
beskärt att utf.öra stora och harliga ting på j,orden, vilka skulle vittna
om Gud och vilka skulle kunna lyfta människorna.>>
Vari bestod denna >kallelse>? Varifrån kom den? Det var ingen stor
konstnärs bana, varom världen talar, ingen ny väg, som står beskriven
Sophie Adlersparre

konsthistorien2l och vars spår visa sig i museerna. Men över högaltarna
i'de katolska kyrkorna i Stockholm och Oslo resa sig Sophie Adlersparres

i

målningar ännu i vära dagar. Visst har uppfattningen om kyrkobyggnader och kyrkorum förändrats, rnan önskar nuförtiden ingen påminnelse längre om främmande stilarter och knappast heller längre kopior
av renässansmålningar. Den bild, som skall åskådliggöra Kristi gudom
för ,oss, försöker den rnoderna konsten uppnå med andra medel. Den
talar ju till andra människor än för 400 är sedan, ja, t. o. m. andra än

på 1860-talet.
Men vid den tiden lades grundstenarna till katolicismens återfödelse
i Norden. För första gången efter trehund,raärig landsförvisning skulle
i katolska kyrkor den heliga mässan åter firas. Och då var det alltså
Sophie Adlersparre, som fick uppgiften att smycka utrymmet ovan högaltarena i Stockholm och Oslo. Bredvid dem, som lade grundstenarna,
drottning Josdphine och biskop Studach, står hon i sin ensamhet och
egenhet, i sitt sökande tvivel och sin barnsliga trofasthet.
Var det månne denna uppgift, som Sophie Adlersparre hade att. fylla,
när hon om och om igen kände kallelsens rop, som trots alla misslyckanden
dock drevo henne till den yttersta ansträngning? Vi veta det icke och
kunna blott ana det, men vid slutet av sitt liv har hon kanske själv
funnit lösningen, när hon skriver:
>Hvad godt mitt arbete kan verka bland menniskor beror af Gud:
för mig har det varit ett medel till uppfostra .r22
Robert Braun.

*

Georg

Nordensvan:

Suensk konst ocb saenska konstnärer

radet. 2 band. Stockholm 192J.
* Esselde: loc. cit.6/101.
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Katolska kyrkan och filmen.
Under denna rubrik innehåller

.\

I

+

Y

åt

Kyrka, d.et protestantiska församlingsbladet

(1944: nt 36, J7, 38) en serie läsvärda
artiklar av Bo Runmark över den >>mäktiga insats som katolska kyrkan g.iort> för
att motarbeta moraliskt tvivelaktig film
och positivt medverka till en filmens

aktionen, >Tillsammans med de amerikanska kvinnoorganisationerna bildade då
katolikerna ett'anständighetsförbund' (Le-

samma gång en otadlig katolik>, som övertygade de i New York till en konferens

gion of Decency), till vilket även vissa
protestantiska och judiska organisationer
anslöt sig, och Hollywoods dåliga filmer
belades av detta förbund med bojkott. ,,
Under bojkottens första månader, juni och

församlade filmproducenterna om >att man
skulle förlora mera än man kunde vinna
genom att fortsätta kampen mot det kristna
blocket, I stället borde man nu ta skeden

kaste

uttryck för jämnt tio år

sedan och

riktade sig då närmast mot Hollywood>>.
I den hårda kampen rnot Hollywoods >filmkungar> segrade till slut den katolska

*
l

iuli 1934, minskade antalet biobesölc per
vecka i U. S. A. med I t miljoner. Detta
betydde, att filmerna i en del stater med

sig borta från de filmer, som anständighetsförbundet inte godkänt. I december
1934, nit kampanjen pågått ett drygt
halvfu, avhde inte mindre än 16 miljoner
katoliker ett sådant löfte.
Situationen blev med ens allvarlig för

blev en 100-procentig framgång. Den
ådagalade, att kristendomens ställning i
amerikanskt kultur- och folkliv ännu var
så stark, att Hollywood av rena självbevarelsehänsyn inte kunde låta bli att re-

Hollywood. Man räknade ut, ått 6t miljoner biobesökare i Amerika stod under
kristet eller annat religiöst inflytande. Om

spektera den. Filmen kunde inte fortvaru
att vara en renodlad nöjesindustri, inställd
på att dra profit av de bredaste massornas
sensationshunger och vulgära smak, utan

för

tomma salonger, och att veckointäkterna,
på vilka Hollywoods hela härlighet i sista
hand var baserad, smalt ihop på ett förfärande sätt. Det påbjöds, atr de rärcrogna

katolikerna på andra söndagen i advent

rarje ir skulle avlägga ett löfre att hålla

I

i vackra hand och av egen fÅ vilja'tvitta
filmen ren' . , . Breens åsikt slog med en
gång igenom och mötet gav honom i uppdrag att från grunden reorganisera den
gamla 'Hay's oI[ice'. Han utrustades med
nästan oinskränkta befogenheter och blev i
verkligheten Hollywoods mäktigasre man.
Filmproduktionen lades om nästan helt och
hållet, och de följande årens världssucc6er
var kulturfilmer på hög nivå, sådana som
David Cooperfield, Emile Zola och Pasteur.>
>De amerikanska katolikernas aktion

övervägande katolsk befolkning visades

..å

och kyrkorna vilade ännu på hanen. De
uttalade sin motvilja mot att tillgripa eko-

nomisk bojkott som medel i en religiös
aktion och föreslog, att man efter en ultimativ varning till filmboiagen skulle ge
dessa en chans liksom 1922 pL egen hand
företa den nödiga upprensningen. Egendomligt nog var det denna protesrantiska
linje, som segrade
men med hjälp av
en katolik.>> Det -var >en filmman vid
namn Breen, känd som kraftkarl men på

hOjande. Förf. skildrar i första artikeln
ingående >den negativa reaktionen från
katolska kyrkans sida>>, som >kom till star-

{

inom hort kunna hotas av katestrof. Man
måste också räkna med att den katolska
aktionen lätt kunde spridas till andra länder och kontinenter, och alltså växa ut till
en världsblockad.
Men de stora protestantiska samfunden

protestanterna beslöt sig att gört gemensam sak med katolikerna, skulle Hollywood

den måste besinna sitt ansvar inför det
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kulturella sammanhang, inom vilket den
hade att verka.>
Beträffande den för Hollywoods produktion gällande >>censur-cod>> gör artikelns

förf. den träffande anmärkningen: >>Man
har mycket skämtat med censur-codens
överdrivna intresse för decaljer, t. ex. dess
noggranna föreskrifter om antalet filmme-

ter, som får åtgå för en kyss. En sådan
exakt moralisk lagstiftning verkar onekligen för oss mycket främmande. Men man
bör komma ihåg, att det är den katolska
kasuistiken, soni tillsammans med den anglosaxiska puritanismen stått fadder för den.
Och att den haft en oerhörd betydelse för
den amerikanska filmens hajande och 'ren-

tvättning', är ett faktum som står

fast.>>

I den andra och den tredje artikeln skildrar Bo Runmark den positiva insats som
gjorts i de senaste I i åren av den katolska
aktionen till filmens höjande. Först och
främst har den högsta kyrkliga auktoritetens stora intresse verksamt bidragit till
framgången, >>Det starka uppsving, som
man kan
den katolska 'filmrörelsen'
faktiskt tala om en sådan - fick under

-

1930-tÅet, berodde säkert också

till myc-

ket stor del på det

oförbehållsamma erkännande och stöd, som skänktes den från

högste

ort inom kyrkan. En av allt att

döma enastående betydelse har rundskrivel-

sen 'Vigilanti Cura' haft, som

påven

Pius XI &r 7936 riktade till 'Amerikas
ärkebiskopar, biskopar och övriga katolska
överherdar' med anledning

av den stora

protestaktionens lyckosamma genomförande.
Skrivelsen fastställde på ett avgörande sätt
de katolska filmsträvandenas kyrkliga legitimitet och har därför flitigt åberopats i
propagandasyfte. Men dessutom innehöll
den en rad programmatiska uttalanden,
som gjort den till grundnorm och främsta
inspirationskälla för hela det katolska film-

dels en ledande katolsk filmorganisation i
Europa, räknas som den katolska filmrörelsens mest auktoritativa aktstycken näst
'Vigilanti Cura'. Dessutom finns en hel
rad biskopliga herdabrev och offentliga uttalanden från olika delar av världen, som
antingen uteslutande behandla problemet
om kyrkan och filmen eller ägna det ett
betydande utrymme. De torde emellertid
endast återge och kommentera
vad påven fastslagit i 'Vigilanti Cura'.>>
Bo Runmark skildrar vidare med stor
sakkunnighet det organiserade filmarbetet

i allmänhet

i den katolska världen, i synnerhet verksamheten av den internationella katolska
filmbyrån i Bryssel, Office Catholique International du Cindma (OCIC), som ordnat med flera katolska filmkongresser för
art allt mera utbygga den katolska film-

fronten. >>Vid sidan av dessa stora kongresser, som gått av stapeln med all vederbörlig ståt och pompa, ha .förekommit ett

flertal stiftsmöten kring filmproblemet,
vilka stått under episkopatets beskydd eller
direkta ledning . . . Historiskt får filmrörelsen anses som en utlöpare av den s, k.
katolska aktionen, denna hela katolicismen
omspännande lekmannarörelse, som sedan

det förra världskriget varit det

kanske

mäktigaste instrument för Roms strävan
att irifluera på och behärska kulturlivet
i alla dess former. I allmänhet torde också
filmarbetet organisatoriskt ha nära anslutits till den katolska aktionen.> (Det är

nog inte så mycket Rom som vill härska,
utan katolska kyrkan vill insätta alla sina
krafter för att Kristus kommer atr härska!)
Den katolska kyrkans konkreta insats
har gått fram på fem linjer. Man vänder
sig till och söker påverka publiken, biografbranschen, distributionsväsendet, producenterna och staten (lagstiftningen). Förf.
ger många belägg för att detta arbete inte

arbetet.> Även Pius XI:s efterträdare i
ämbetet, Pius XII, >har dokumenterat sig

varit förgäves. Vad enskilda detaljer beträfar hänvisas de intresserade till dessa

som en energisk tillskyndare av de katolska

hans artiklar.

filmsträvandena:

Ett par officiella

skrivelser, som han såsom kardinal Pacelli under

1930-talet riktade

84

till dels en ärkebiskop,

katolska insatsen på filmens omfått en sådan omfattning>,
avslutar förf,, ))att man skulle kunna tala
>>Den

råde har redan
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om ett särskilt 'filmfack' inorn den 'stridande kyrkan'. De speciella uppgifter som
det här är fråga om, har lagts i händerna
på ett icLe ringa antal förstklassiga krefter
bland präster och lekmän, som representera

l

4

en betydande sakkunskap i filmfrågor.
Till tiänst åt den interna diskussionen och
för propagandan utåt fanns före kriget en
hel katolsk filmpress, som omfattade inemot ett tjugutal periodiska publikationer,
tidskrifter, veckotidningar och censur. . . Med tanke på det kraftiga

-bulletiner

stöd som filmrörelsen

fätt

man hunnit förverkliga programmet: 'varje

stift sin filmstyrelse, varje församling sitt
filmutskott' . . . Vad som gör, att man inte
tvekar att tillmäta den katolska filmrörelsen glänsande framtidsutsikter, år inte
minst den positiva och öppna anda, i vilken
den gripit sig an med sina uppgifter. Som

rad principiella frågor rörande filmen, och
särskilt dess förhållande till kyrkan, som
behövde från tid till annan underkastas förnyad prövning>. Kanske skulle man här
först och främst vilja efterlysa överhuvud

någon klar och enhetlig inställning beträffande de principer, som kunde utgöra

grundvalen för moraliska censurnormer.
Men också om

sedan publicerat principuttalande

på kompetent kristet håll.
Förf. hoppas till slut på möjligheten att
här i landet skapa >>något slags forum för

talande belägg härför må

om kyrkan och filmen inleddes: 'Vilken är den
äkta katolskr inställningen gentemot filmen?
Först och främst, vi älsÄ.a filmen.
- den, därför att den är en av den
Vi ätska
mänskliga andens mest överdådiga uppfinningar, därför att den såsom ett barn av
vår egen tid bäst motsvarar vårt behov,
därför att den är en del av den moderna
värld, som vi själva och trots allt lidelse-

fullt älska.' Om den katolska filmaktionen går till verket med ett sådant patos,
är det verkligen inte att undra på, att den
också förmår att nå betydande resultat.>>
I en fjärde *tikel Kyrhan och Filnen
(Vår Kyrka 1944: ttt 39) tillämpar så Bo
Runmark det katolska föredömet på sven-

+

arna>>. En särskild öm men viktig punkt
beröres, när förf. kommer att tala om >en

till slut anföras de ord med vilka ett för ett par år

ett

+

på filmens område>. Vidare kan det
>>ifrågasättas, om man inte skulle kunna
mera direkt utnyttje filmen i kristet arbete>, bl. a. skulle man väl kunna >göra
aktuella filmer till föremål för särskild

frä'n ledande håll , upmärksamhet inom de kristna förening-

inom kyrkan är det inte otänkbart, att
den kommer att bli världsomspännande.
Den dag är kanske inte så avlägsen då

I

anmärkningsvärd brist, som om han vore
helt utan intresse och kunskap om litteraturen, folkrörelserna eller politiken>. Vidare efterlyses en kristen filmkritik som
>>en permanent institution>> och utövad av
>>män, som med omdöme och auktoritet i de
kristna styckena förenar verklig sakkunskap

ska proresrantiska förhållanden. Också den
artikeln är läsvärd. Han kräver först större
intresse från kyrkfolkets och prästerskapets

sida för det som sker på filmfronten; ty
))om en präst
framför allt i städerna
fullständigt- saknar orienteringen om
-film, så må det kunna anses vara en lika

de.

skulle finnas, fattas ännu

allt för mycket sakkunskapen i filmfrågor

behandlingen av hela problemet om'kyrkan

och filmen' . . . ett särskilt organ inom kyrkan, som kunde på en gång verka för att
främja filmintresset bland de kristnr och
utåt tillvareta de kristna intressena på filmens område

i stort>, I

Schweiz har redan

bildats ett protestentiskc {ilmsamfund med

uppgift ,tt va,ra ett slags central för de
kristna filmsträvandena. >Även om det
schweiziska filmsamfundets lyckade start
kanske i viss mån berott på behovet av en

motvikt till den katolska filmaktionen, så
visar den dock, att förutsättningarna finns
för en kristen filminsats även inom protestantismen. Sverige torde därvidlag inte
bilda något undantag, utan snarare tvärtom.
Vi ha visserligen inte någon katolsk aktion
att hålla en sidoblick på, men i stället är
vårt folk ett av de mest filmintresserade

i

världen.>>

Det är då synd, att denna sidoblick inte

8t

I

/
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är behavlig. Ty nog kunde det vara till

og natlige Gader. Pigen fra Landet

stor gagn för den religiösa och moraliska
förnyelsen här i landet, om en kristen filmaktion skulle komma till stånd. För oss

i en

Haandevending at smitte sin Kereste
en robust Pojke fra samme Landsby --,
-som det dog i sidste
@jeVl;t lykkes at redde

svenska katoliker borde då denna brist vara

ud af Dyndet, mens hun selv ender i

för att

till att

göra det lilla
framkalla denna >protest)).

ännu en sporre

vi

kan

Dansk kommentar till svensk film.
I Katolsk Ugeblatl ("f ,, 441 skriver signaturen S, V.:
Storkgbenhavns 39 Biografteatre har altid noget at byde paa. Det er maaske ikke
altid det, Direktionen helst vilde bringe,
og Publikum helst vil se. Krigens pansrede

Neve kom

ogsaa

til at hvile paa de im-

pregnerede Celluloid-Strimler. De krigsfprende Parter er nemlig i h/j Grad intresse:
rede i, hvad Folk faar at se og hgre. Men

samtlige Teatre har dog som sagt stadig
noget åt kgre med. De hjemlige Produkter
har her faaet en Chance, og de svenske er
steget i I(urs, Det er som oftest ikke store
Sager, men Folk i alle Aldre vil nu en
Gang gerne se levende Billeder, som det
hedder, og Direktionen er endnu mere interesseret i at indkassere Entr6, Flvem, der
er kresen, maa studere Biografernes Repertoire Le,nge, 16 han beslutter sig til at
gaa ind.

Jeg var fornylig ude at se to Films,
nemlig >>Kungsgatan> og >Erotikkens Ofre>.
Det var mere for Emnets end for Kunstetls
Skyld. Kunst er det navnlig for den sidstes
Vedkommende smaat bevendt med. Det er
mest Foredrag af bekymrede Overlager og
realistiske Billeder af Kpnssygdommene i
de forskellige Stadier. De enkelte Baloptrin
og lvtigt Udstyr slaar kun lige til for at
skaffe Legen og Hospital det forngdne
Materiale. >>Kungsgatan> staar filmsmassig
set et godt Stykke hpjere. Her fremtreder
det stockholmske Str6g i sit fortryllende
Skar. Flimrende, funklende og forheksende,

naar

Mprket under et Nattog.
Heller ikke dette er den store Kunst,
som kunde prrsteres ved en mere intens
Udnyttelse af Filmens Midler. Det er for
det meste en p€n Oprulning af gode Fotogtrfier, der lader en se, hvad der fore-

gaar. Suggestionen, denne

hemmeligheds-

fulde Magt, der ophaver ens Tilverelse og
fortrenger alt det, man gik og tenkte og

dgmte, er der ikke meget af. Til Gengeld er Moralen god. For saa vidt man
da kan kalde det for Moral, at Folk advares mod letsindigt at indlade sig med den
fgrste den bedste og endnu mere indtrengende opfordres til at spge Lege, fgr

har naaet et fremskredent
Stadium. Det maa vist stemples som Erstatningsmoral. Men den er ikke ovefil4dig med Henblik paa det vist ikke uanseIige Proncenttal af moderne Mennesker,
for hvem Gud og det 6. Bud er afdankede
Begreber. Det drejer sig her ikke om at
standse Udskejelser, men kun om at bremse
Kgnssygdommen

Lastens fysiske Fplger.

Jeg vil da ogsaa haabe, at mange unge
fra Kate Flerons Galleri vil trge Lerc rf
disse to svenske Films. Men samtidig
kunde jeg gnske, at en Del Mennesker blev
tvangsindlagt til at se den mest triste rf
dem >Erotikkens Ofre>, Jeg tenker paa
dem, der som Skribenter af de saakaldte
>kulprte Blade>> og Producenter af mere

litterer Pornografi har veret med til at
styrte deres Medmennesker i den svare Ngd.
For den

Sags Skyld burde ogsaa Biografdirektprer og Filmsoperatlrer tages med.
De har i Filmens Lpmmelalder ikke holdt

den

sig for gode til paa Lerredet at forherlige
den evindelige Kissemissen, i Flang-Kysseriet og al den erotiske Hamstring, som jo
er blevet synonym med Film, og som nu
viser sig et Ave s^a stor en Ravage i Be-

og optages af en Klynge af sminkede HunFlajer, som her driver deres Spil paa Barer

folkningen, at der endog skal udskrives
Konkurrencer om en Kgnssygdommenes-

En fristende Felde for det unge Blod fra
Landet, der da ogsaa lige
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Plakat.

Det skulde da vere en mild

- dem
Straf for

at blive sbbt til
Aastedet og konfronteres med et Udsnit
af den Elendighed, de har vrret saa ivrige
til at fgre deres Kunder ud i.

+

saaledes

Protestantisk-frikyrklig anmälan av
"katolsk" film.
Efter den

svenska premiären av filmen
>Sången om Bernadette> skrev signaturen
E. Hi. L. följande sympatiska anmälan i
Suenska Morgonbladet

i

f

(*/n 7944)l

i krigets början på flykt undan nazisterna,
när han kom att tillbringa cn tid i Lourdes under väntan på att komma vidare
västerut, FIan avgav ett iöfte att om han
någonsin kom i fria och lugna förhållanden
igen, så skulle han skriva >sången om Ber-

och han höll sitt löfte. Enkelt
och med en intensiv känsla för vad den
ovanliga händelsen kan ha inneburit för
den olärda mjölnardottern själv, för hennes familj i form av oro och bekymmer,
nadette>>,

>>Sången om Bernadette>>, Frans Verfels
berömda roman om den undergörande källan i Lourdes och dess första upptäckt
genom den unga flickan Bernadette Soubirous, har överflyttats till film och hade
sin premiär på måndagen på Palladium i
Stockholm. Källan i Lourdes och vad därmcd sammanhänger är otvivelaktigt en av
de största händelserna inom katolicismen
under 1800-talet och har haft en oerhörd
betydelse för katolsk fromhet. Men från
början ville kyrkan inte alls ha med saken
att skaffa. Vad Bernadette beträffar, hade

Franz Verfel förhlarar själv att filmen
blivit något av ett under, eftersom den
gått fri från filmprodukternas vanliga ba-

hon inga märkvärdiga anspråk. Hon påstod sig bara ha sett en underbart vacker

nalitet, Han klagar alltså inte på återgivningen. Man måste ge honom rätt. Film-

Dam vid en stor avstjälpningsplats utanför
staden. Damen hade bett henne komma
tillbaka femton dagar i följd. Flickan återvände trots motstånd och hån till platsen,
blev så småningom trodd av stadsbefolknilgen, men misstrodd av myndigheterna,
som energiskt bekämpade vad de ansåg
vara en skadlig vidskepelse. Strax intill
platsen där hon brukade knäböja sprang
emellertid en dag en källa fram; genom
källans vatten skedde några högst märk-

bolaget (2Oth Century Fox),

liga helbrägdagörelser, och snart var den
föremål föt vallfart från när och fjärran.
Detta skedde år 18i8. En stor kyrklig

4

Denna märkliga historia har Franz Verfel återberättat i en skildring, som hör till
de stora i vårt tidevarv. Han befann sig

undersökningskommission kom till det resultatet att undren måste vara äkta och
att Bernadette inte var någon bedragerska

själv blev hon klostersyster,

eftersom

-en förmedlerska av så märkliga ting

givervis inte kunde leva som en vanlig människa,
1933 blev hon helgonförklarad.

för myndigheter och kyrkliga dignitärer,
med oändlig varsamhet och små stänk av
humor och ironi, men utan ens det svagaste tonfall av löje har han återberättat
den märkliga historien, vars anda bäst åter-

speglas
>>För

av några ord han själv

präglat:

dem som tror på Gud behövs ingen

förklaring. För dem som inre tror
Gud är ingen förklaring möjlig.>>

på

regissören

(Henry King) och en lång stab av

skåde-

spelare med den unga och okända Jennifer
Jones (som Bernadette) i spetsen har gått

till verket med ett förundransvärt allvar
och med den djupaste pietet, I denna film
finns verkligen poesi, och fastän hela händelseförloppet är ganska svåråtkomligt för
en protestant, är det inte svårt att se skön-

heten i den enkla och brinnande tro som
bär de stackars sjuka pilgrimerna, och inte
heller i den tillsynes orimliga men bergfasta övertygelse som gäng pF' gång driver
Bernadette tillbaka till den plats där hon

möter sin Dam. överhuvud gestaltas här
på ett sätt som skulle ha glatt Kaj
-Munk
<let rumor som uppstår i vårt
sekulariserade samhälIe, när Undret plötsligc gör sitt inträde i varda5;smänniskornas
liv och inte utan vidare låter sig resoneras
bort.
87
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Bernadette själv är en sång, ett poem'
sådan hon här framställes. Man kommer
sent att glömma det rena ungflickansikte,
som berättar den för alla åhörare så stötande historien och som vidhåller den ännu
in i döden. Miljöskildringen är på en gång
realistisk och varsam, livet i den lilla franska staden nära spanska gränsen blir påtagligt och troligt, motsättningen mellan
skeptiker och troende eller rättare, mellan
de uppriktiga och de beräknande blir livlig

och rum. En sammansmältning av skönaste
natur och mest utsökta kultur . , .
Sonen av'städernas

stad'... går i cy-

parken till Castel Gandolfo (det var nog snarare i Vatikanens
trädgård), 1äsande ett stort manuskript,
g å r med så ovanskligt och älskvärt behag,
så lätt och skön rytm att redan detta blir
till en stormande skönhetsupplevelse. Pius
XII gestaltar och förmedlar en så rik och
överströmmande kärlek, prelaternas, nunnornas, schweizergardisternas, korgossarnas,
det fattiga folkes och de förnäma släktingarnas kärlek, Ungerns, Argentinas, Anpressernas skugga

och skarpt belyst. Klara bildföljder, säker
berättarkonst, utsökt fotografering utmär-

ker denna film, som emellertid har en
Den heliga
skönhetsfläck: >>Damen>>
jungfrun
som Bernadette ser är till- Hollywoodmodell, schablonskuren efter

i

nams och Nordamerikas kristtrogna kärlek, och den kärlek han själv är fylld av,
att han blir som en vaxljuslåga, en melodi
Pergolese, en syn av Rafael: fast och
b<;jlig, älskvärt leende, av en yttre och
inre skönhet som är oemotståndlig.

av

vacker och utan innerlighet. Kanske finns

det också i Bernadcttes liv i klostret ett
par inslag av filmschablon, men i övrigt
lyser den med sin frlrrvaro. Hur ofta kan

film kan jag inte

just
I några scener ljuder hans röst
som den måste vara: melodisk och malmrik,
allvarlig och gyllengod, allomfattande och
ändå personlig, stingande uppfordrande och

in

evangeliskt mild.

sådant egentligen sägas med sanning? Om
>Sången om Bernadette>> är en stor religiös
säga, den når nog inte
till skeptiska nutidsmänniskor, men den är en vacker film, som
med klokhet och pietet gestaltar sitt motiv,
mecl något budskap

Vi få, i den mästerliga berättelsen om
påvens dag och om hans liv, i bildtexterna
tillräckligt många prov på hans tankes stor-

dess motiv är tron. Har den någon
förkunnelse, så förkunnar den, att Gud

och

het och kraft. 1939, den 2l augusti, manade han de hotfulla stormakterna att be-

utväljer vem han vill och på vilket sätt
han önskar för sina uppdrag här i världen.
Katoliker torde finna filmen inträngande

sinna sig innan det blev för sent: 'Intet
allt förloras genom
förloras genom fred
Må de starka ej bli svaga
krig
- - orättfärdighet!'
genom
Germaniens tyrann
kan nu ställa sig den frågan: Varför lyssnade jag ej till den Förste Biskopens ord
då jag rullade tärningarna i min pansrade

och gripande i många avseendenl på protestantiskt.område torde den i första hand
framstå som en estetisk filmseger, en klok
och mänsklig framställning av gripande och
svårförklarliga händelser.

näve.,.

Nu upprepar jag: de mänskomassor i
denna stad, som förmena sig förmånen att

En svensk idrottsmans recension av
påvefilmen.
Torsten Tegndr skriver i Idrottsbladet

/' 1945 ) entusiastiskt om påvefilmen
>Pastor Angelicus>>, som han kallar >>den
skönaste och värdefullaste film som någonsin framställts>>, bl. a. följande: >>Ett upp('"

lyftande, hänförande dokument om en
fläckfri godhet och en tro utan gräns i tid
88

bliva bekanta med den eminente mannen
.

på Petri stol, Folkens Herde; med hans
allenastående infattning av de praktfullaste symboler och av hans omgivning
liuvliga 'bambinos', tröstade invalider och

innerliga 'I(risti-brudar'

^tt

vlr för

sig

märka och tacka
dessa fördomsfulla och
slöa nordiska människomassor förstår alls

ej sitt eget

bästa.>>

+
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å

D. J. B o e t si Troen alene? St.
80, z8 sid. Kristiansand S 1944,
Läran om rättfärdiggörelsen är och förblir den teologiska kärnfrågan i kontroversen mellan katolicismen och protestantismen. Det är där som vigarna djupast sett
går i sär. Men det är också angående denna
fråga som okunnigheten om den katolska
låran åt stor på protesrantiskr håll. Åter
och åter igen måste man konstatera detta
i samtal och diskussioner. Därför har D. J.
Boers

utgivit

denna

skrift. Han framläg-

ger lugnt och sakligt och med stor kun-

nighet också om protestantisk åsikt och
åsiktförskjutning just i denna punkt inte
blott den katolska kyrkans lära om rättfärdiggörelsen, utan han talar också ingående om Kyrkans sakramentala och religiös-moraliska verksamhet; ty det är på
dessa praktiska områden som läran om

t

rättfärdiggörelsen gör sig mest gällande
och den har avgörande betydelse.
Framför allt är det, som sagt, glädjande,
art förf. klart ver, att katolsk och proåtminstone nu för ti- sig mera i ord än i
ofta skiljer

testantisk teologi

den

-

själva saken. Det protestanterna menar med
>rättfärdiggörelse> kallar vi >syndaförlåtelse>, >Protestantene forstår ved rettfer-

diggjprelse: syndsforlatelse. Den katolske
Kirke forstår ved rettferdiggjprelse samtidigt helligjprelse. Rettferdiggjprelse er etter
katolsk oppfatning det omfattende urtryck

for

I

frelsens hele subjektive virkeliggjprelse,
Strides nå protestantene og katolikkene om
rettferdiggjdrelsens forhold til nåden og til
troen, uten å bemerke at der ved de samme
uttrykk tenkes på forskjellige ting, da fekter man i luften. Og der er i tidens lgp
fektet overmåte meget på denne måte. Vil

man vite hvorvidt der i selve saken er
noen forskjell, da må man npdvendigvis
sammenligne den protestantiske

lare

om

rettfertliggjgrelsen med den katolske Iare
oro syrdsforlatelsen. Denne er etter katolsk

lere en domsakt (Actus judicialis, jfr. Tridsess, 14 c^p. 6) hvorved synderen frikjennes fra skylden og fra syndens adekvate
straff, d. e. den evige d6d. Her har vi
alts| saklig det som av protestantene kalles
rettferdiggjprelse. 'Leres der da fra katolsk
hold at denne syndsforlatelse (protest.: rettferdiggjprelse) har noe annet utsprint ertn
Nei. At den har noen
Guds frie nåde?
fortjenende
annen basis (causa meritoria
Nei.
årsak) enn Kristi fyldestglpring?
At den har noen annen subjektiv betingelse
enn den angerfulle synders omvendelse?
Nei. At der overhoved forut for syndsforlatelsen (protest. : rertferdiggj4relsen) går
noe som helst hvorved vi skulle kunne fort.iene oss syndsforlatelsens (protest.: rettferdiggjgrelsens) nåde?
Nei. Erindres

- eller et helligdet nå att helliggjprelsen
gjort liv, likesåväl som syndsforlatelsen
(protest.: rettferdiggjgreisen) i nutidens

protestantiske teologi opfattes som sallgikke mindre fra protestantisk
betsailLf.r
hold enn fra katolsk, kun att protestantene
hva
ikke kaller det rettferdiggiprelse
blir der så tilbake å strides om innenfor
denne artikel, >med hvilken kirken står

eller faller?)> (Sml. Krogh-Tonning: En
Konvertits Erindringer, p, 214-75)' En
må få lov til å henvise til en uttalelse av
prof. Chr. Ihlen i en artikel om 'Den
lutherske kirke og frelseveien': 'Hvis ikke
ordet om syndenes forlatelse skal bli et
vekt og vassent ord innenfor den lutherske
kirke, så gjelder det, . . at syndsforlatelsen
ikke bara forkynnes som en frihet for
straff og dom, men vesentlig også som inngangen til et liv med Gud'. En uttalelse
som denne fra så kompetent luthersk hold,
gir en i denne forbindelse litt å tenke
ovef>) (sid. 14-16).

>En stilla reformation>> har på protestantiskt håll också skett i uppfattningen
om de goda gärningarnas betydelse, Man
inser att >den tradisionelle lutherdom har
89
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sine stprste eksegetiske synder på sin sam-

av påträngande art, givetvis utan att bli

vittighet nettopp ved den 'evangeliske'
bortfortolkning av de alvorlige ord om
gjerningene og dommen ved trgsten med
syndenes forlatelse slik at den gjlr dem
(de alvorlige ord f. a.) ugyldige . . . Når

föremål för någon yttre medveten påverkan. Det var främst Kyrkans auktoritet

de gode gjerninger efter luthersk lere står
i et indre organisk forhold til dennesidige
frelse, så fplger derav i grunnen også at
de er en
objektiv
betingelse for det
hinsidige>- (så lhlen. Boers
sid. 20). Allt{tu ofta förbises från protestantiskt håll
också det, att den katolska kyrkan inte
känner till någon >naturlön>> för goda gär-

ningar, utan blott en >nådelön>>.
himmelske salighet er altså en

>>Den

frukr av de

gode gjerninger som Gud selv ved rettferdiggjprelsens uforskyldte nåde har gitt
oss krefter og impulser til, slik ar Gud,
når Han endelig gjpr oss delaktig i sin
egen salighet, 'bare setter kronen på sine
egne gaver' (St. Augustin)> (sid. fZ).
Kanske atr förf, hade kunnat ännu kla-

som han ägnade sina studier, då han däri
anade och såg kärnproblemet. Efter en
långvarig och metodish undersökning av
Kristi och I(yrkans auktoritet enligt Evangeliet och historien förs han fram till att
erkänna den katolska kyrkan såsom instiftad av Kristus, och beslutet mognar hos
honom att i praktiken omsätta sin teoretiska övertygelse. Det var inför den oförståelse som därvid mötte honom från kände
och okända som han skrev boken, vilken

dirffu pL grund av hans bemötande
Kyrkan blivit en värdefull

Romarbrevet, aldrig kan återges med

översättningen är god, men man frågar
sig varför den är gjord i andra hand efter
den danska upplagan och efter en förkortad

sådan'

Det vore mycket önskvärt att D.

J.

Boers bok lästes också i Sverige både av
katoliker och protestanter.
J. Gerlacb.

Vernon Joh nson: En Herre
en tro. 8", 110 s. Stockholm
-1944, Credos förlag. Kr. 2: t0.
I

denna bok skildrar en känd anglikansk

präst sina studier för am vinna klarhet i
{råga om den fullständiga religiösa sanningen. Vid några besök vid den heliga Thiav Lisieux grav hade han blivit ställd
inför den katolska kyrkan som en realitet
röses
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Arne

Oscar

Rönnbäck:

Rask.

Polar-

hens hjältar.

>>tro>>

analys av rättfärdiggörelsens process.

apologetisk

skrift.

rare framhålla att den nlorrg, som den
helige Paulus talar om, framför allt i

i Luthers mening. Det finnes överhuvud
inte ett enda ställe i Skriften som talar om
en sådan fides fiducialis i samband med
rättfärdiggörelsen. Denna rro hos S:t
Paulus innefattar fastmer hela det nya
Gudsförhållandet i Kristus, just sådant
Tridentinum beskriver det i sin mästerliga

av

icke-katolikers vanliga invändningar mot

M

a

I t e H o I I e r tzz Den blincle

ljussfridaren.

Yn gve Lindblom: Segraren
!å Hanftons redd.
Yn gve Lindblom: Den aita
ängeln.

IJr

serien Bragd och bjäItedåd. Stockholm, Flarriers, ä kr. 7: 50/2t 25.

De ideal, som den

svenska veckopressen

skänker ungdomen, börja nu allmänt

anses

otillräckliga. Ett försök att nå upp till
en högre standard har gjorts av Flarriers
bokforlag genom att utge en serie ungdomsböcker över berömda män och kvin-

nors liv. De äro inte skrivna med något
religiöst patos, åtminstone inte de fyra som
kommit i min hand. De berätta lugnt och
sansat om de stores liv och gärning. Det

är ju klart att ungdomsböcker måste

vara

tillrättalagda och försedda med åsyftade
effekter och slutklämmar, men så länge sådana tendenser hålla sig inom det rimligas
gränser förhöja de blott bokens värde som

t
4
Litterat ur
läsbar

litteratur. Och

som motto

för

hela

serien kunde man sätta de Andrdes ord,
som citeras i boken om honom Polarisens

bjältar * Oscar Rönnbäck: >Det
finns enligt min mening endast ett sitt

att

:l

JJ

behålla tron på ideella strävanden, och

det är att själv idka dem. Man skall vara
rädd om hälsan men ej om livet, om man
sätter det som insats i spelet om ett högt
måI.>>

I Den blincle lju.ssfridaren skriver M a I t e
Hollertz
om Gustaf Dal6ns liv och
stora uppfinning: agafyren. Liksom de
flesta stores var hans liv fyllt av storslagna tankar, djärva id6er, vågade försök,
livsföraktande insatser och en daglig kamp

med sig själv, tvivel, problem, oförstående
människor o. s. v. Den höga furan skakas
häftigare av storma.rna, skrev redan Ho-

stora gestalter: Sankt Bernhard av Clairvaux, err man av direkt betydelse även för
Sverige genom de munkar från hans kloster
vilka grundade Alvastra. Författaren skall
hållas räkning för att han icke låter sin
framställning, i den mån den gäller Sankt
Bernhard personligen, präglas av de tyvärr
ännu förekommande schabloner om >medeltida mörker>, vilket dock icke 'ät lallet
i fråga om skildringen av dennes omgiv-

ning. Väsentligare dock är att författaren
helt missuppfattat Sankt Bernhard, vilken
framstår såsom ett helgon icke tack vare
utan trots den katolska kyrkan och hennes
fromhetsliv.
Stilen kan icke sägas vara
en adekvat uttrycksform
för ämnet. Dessutom vimlar boken av tryckfel och felaktiga utländska

citat'

Arne

Rask.

ratius,

Yngve Lindblom

I

f

I

har skrivit

om

John Ericsson med propellern och Monitor
och striden med rebellernas berömda pansarskepp Merrimac i Segraren på Hamptons
recld., Skildringen är åskådlig och levande

och det skulle förvåna mig, om inte

så-

La Cour:

Vilhelm

Mellem

Brpdre. Dansk-norske Problemer i
tlet 1L Aarbundredes Helstat, 8",
292 s, Birkergd 1943. Eget Forlag.
I kommission hos C. A. Reitzels Forlag. Kr. 12:

-.

dana böcker skulle bli lästa och omtyckta
av en framtidsdrömmande ungdom.
Han skriver också om Florence Nightingale i Den aita ängeln. Den engelska adelsdamens kamp mot gamla, inrotade fördomar för att nå sin livsuppgift: att hjälpa

Boken, som i manuskript förelåg redan
1936 såsom meritarbete för en historieprofessur vid Köpenhamns universitet och som
nu tryckts på uppmaning av nordiska historiker, är en framställning av förhållan-

sjuka och nödlidande. Och liksom det sä-

170O-t^let.

ges om henne på en minnestavla: >>Må hennes gärningar tala för henne.> Så kan detta

till vida en förbättring för Norge atr

sägas

om alla dessa store,

ty när allt kom-

mer omkring, så är det inte så mycket
fräga om allt vackert och stort vi tänkt
och trott, utan vad vi verkligen gjort.

Curt

Roeger.

Eric V ärens t,am:

Munlzen

som bebärskade Europa. 8o, 160
Jönköping 7944,Harriers. Kr. 4:

J:7J.

s.

-,

Så vitt anmälaren har sig bekant, är
Värenstams bok det första försöker att på
svenska populärt skildra en av medeltidens

det mellan Danmark och Norge

under

Enväldets införande 1660 medförde

så

der

gjorde slut på den danska adelns ofta exploaterande länsstyrelse. Några större hänsyn till lokala intressen kunde dock givetvis ej tagas av en regering, som strävade
efter att skapa en utpräglad centraliserad
>F{elstat>. IJnionen kunde enligt författ*
ren bestå så länge städerna och bland dessa
unionens hjärtpunkt, Köpenhamn, förmådde
behålla ledningen inom rikena. Intressant
är att se vilken betydelse för unionens utveckling La Cour tillmäter de norska bönderna, såsom den samhällsgrupp som socialt,
ekonomiskt och andligt mest awek från
den motsvarande danska. Samtidigt som
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författaren påpekar att unionens upplösning icke var uttryck {ör någon bestämd
vilja hos de båda folken, understryker han
dock, att det norska folket var moget för
denna händelse såväl ekonomiskt sorn poli-

tiskt och nationellt.

Arne

Pär Lagerk vist:

Rask,

Duörgen.

8", 281 s. Stockholm 1944, Bonniers.

Kr.

9:

inb.

12:

-,
-.
Utan tvivel f ramstår Pär
senaste

Lagerkvists

bok, Dvärgen, som en av fjolåreti

bland svenska nog den märkligaste. Detta beror inte så mycket på den
målande miliöskildringen. Genom sin visuella stil -- som även språkligt blivit mera

märkligaste

fulländad än tillförne
tecknar Lager- italienskt furstekvist renässanslivet vid ett
hov med alla dess skiftningar. Man får
stort upplagdx scener såsom bataljskildringen och fredsbanketten, man får intimare scener såsom den med den botgörande furstinnan och den mellan riddarna
och kurtisanerna, a.lla sedda med ordmålarens ögon. Stundom får man även ett
rent musikaliskt intryck, något som inte
är ovanligt då det gäller Lagerkvists stil
och komposition. De moriska dansörernas fackeldans kommer en att tänka på ett
dystert och ödesmättat scherzo.

Bokens märklighet beror heller inte
främst på människoskildringen. Som så

ofta hos Lagerkvist möter man stiliserade
typer, ågnade
tagr'a tillsammans som

^tt,

ett helt, ge en bild av mänskligheten. Även
furstinnan, hos vilken man kan finna en
utveckling från ytterligt lättsinne för att

inte säga lastbarhet till syndaånger och
sträng botgöring, är i båda dessa sina skeden lika stiliserad. Icke ens fursten, bokens mest nyanserade och därigenom mest
levande människa, är något annat än en
typ: den fullt genomförde machiavellisten,
en förfinad konstälskare samtidigt som en
rå cyniker.
Men det har tydligen inte varit Lager-

kvists mening ett ge ett kulturhistoriskt

tvärsnitt. Valet av miljö och människor
92

är i sig likgiltigt; dessa spelar endast en
roll som nödvändigt staffage till bokens
huvudperson: dvärgen.

Denne är ett unicum. Han tillhör en
ras, som ofruktsam låter sina medlemmar
födas av människorna och födas såsom
gamla och fårdigr varelser. Han är därför
alldeles ensam, och än mer, han vill våra ensam, ty han hatar lika mycket sin egerl
ätt som människornas. Även om han är
nyanserad, är han dock och förblir alltid
den samme, oförmögen till någon utveckling. >Bara jag 'ir>, säger han om sig själv;

alla människor stora som små, endast leker, endast förställer sig. Han kan därför
inte förstå de många och stota motsättningarna i människonaturen. Blott de
egenskaper som vi kallar fel och brister vinner hans uppskattning, medan mänsklighetens positiva sidor i bästa fall ,blir föremål för hans förakt och fullkomliga oförståelse. Kärleken

är för honom intet

an-

nat än liderlig drift, där den inte är tråkighet. Givetvis saknar han varje förutsättning

till att förstå en

sådan människa

som Bernardo, vilken sysslar med något

så

onödigt som konsten och till yttermera
visso är ineffektiv och aldrig kan fullfOlia
något. De enda människor han skulle kunna

förstå är, utom den kalla och beräknande.
Fiametta, kondottierern Bocarossa, som lever av och för kriget. Kriget är nämligen
dvärgens naturliga liv, men inte vilket krig
som

helst. Försvarskriget tråkar ut honom

liksom den >>eviga freden>>, vilken han finner vafa rena vanvettet, Hans reaktion inför det snöpliga slutet på L.riget är att
gråta av grämelse, till dess att morden på
de främmande fredsförhandlarna kommer
honom att förstå hur stor hans furste är.
Det vilar något oerhört snusförnuftigt
och småskuret men samtidigt diaboliskt genomfört och konsekvent över dvärgens
ondskefullhet. FIan är helt och hållet inomväddslig; detta dock icke på något grovt
eller i populär mening materiellt sätt; ty
intet väcker så han vämjelse och avsky
som människornas liderlighet och sensualism. Betecknande nog kan han likväI, trots

t
I
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sin goda nattsyn, icke se stjärnorna. FIan
förkroppsligar det ondas idi, han är det
onda eller varför inte: den Onde. Därför
är han även for all tid förbunden med det
lägre hos människan. Också bidar han i

f

fängelset lugn och trygg sin befrielses
timma; en gång skall hans furste åter behöva honom, som så väl förstått art urföra
sin herres hemligaste och till och med outtalade önskningar.
Det är synnerligen intressant att studera
Lagerkvists uppfattning av det onda och att
jämföra den med den teologiska definitionen därav såsom frånvaron ev ett nödvän-

digt gott,

>>malum

enim est defectus boni

quod natum est et debet haberb>. (S:t
Thomas, S. Theol. I q. 49 a. I concl,)
Torr och liten är dvärgen, dvärgaktigt och
förkrympt är också det onda. Det finns
intet storslaget däri, intet som kan komma
oss att glömma och därigenom överse med
dess förfärliga realitet, vers verkan ingalunda förringas av dess upphovs småskuf
r

rö

l

renhet. Det onda är dock framför allt liktydigt med det kroppsligt liga, det år 'tåsentligen avsaknad av ande och andlighet.
Den svåraste synden är inte concupiscientia
carnis utan superbia vitae,
Redan tidigare har Lagerkvist varit inne
på det ondas problem, särskilt i Bödeln.
Där syns det dock mera vera mänsklighetens ondska än det ondas idd, som han upp-

tar dll behandling, inspirerad därtill, då
liksom nu, av l0-talets våldsideologi, vars
konsekvenser han varit en av de första att
inse och varna föt.
Hos få författare är som hos Lagerkvist
litteraturen ett uttryck för inre kamp om
klarhet, vilket skänker han produktion
djup och bestående värde.
Arne

Gunnar

Edman:

Rash..

Georg

Diktaren. Stockholm 1944, Diakonistyrelsen. 8" , 48,2
762

-.

s, Kr.

12: i 0,

Gunnar Edmans roman är prisbelönt av
en jury, vars blotta sammansä*ning borde
borga för att boken vore ett kvalitetsarbete.

Då man ej utan vidare vill erkänna den
som ett sådant, återstår intet annat än att
draga sina slutsatser om de övriga fyrtioen
tävlingsskrifterna.
Georg Diktaren är en bok med religiöst
motiv, och den behandlar onekligen etr problem. Från att ha varit en gosse med

ytterligt svärmisk religiositet utvecklar sig
bokens centralfigur via en panteistisk puberte*period till en hätsk ateism och därifrån till grotesk graal-övermännisko-reli-

gion samt genomgår slutligen en omvänfram till kristendomen.
d. v. s. vad beträffar själva
motivet, har man ingenting att invända.
Men utformningen av detta motiv måste
delse som leder

Så långt,

sägas vara beklagligt. Först och främst ger
Gunnar Edman sin >hjälte> en psykologisk

gestaltning som är minst sagt pinsam.
Under sin första religiösa period upplever
han mystiska tillstånd av absolut osmaklig
art, utan att författaren tar någon ställning till dem.
Den panteistiska perioden
är mer acceptabelt
skildrad, men åt den
ateistiska drar läsaren nog på munnen
mången gång, då han med säkerhet inte
kan undgå att påminna sig sämre Strindbergsfraser ä la Götiska rummen och En
dåres försvarstal. Det vansinne som legat
på lur genom hela boken bryter fullt ut

i övermännisko-stadiet, då hjälten

rusar

omkring bland klipporna, iklädd föga mer
än långt hår och skägg. Vad man häpnar
över är att denne storhetsvansinnige yngl
ling ständigt omgives av en beundrande
svit av förskräckta och menlösa herrar, som
aldrig vet vad de skall svara på hans högtravande kvasifilosofiska haranger, vilka
tycks omöjliga att bemöta endast av den
anledningen att de är så förtvivlat virriga
och långrandiga,
knappast någon ens

^tt
orkar att följa med.
Stilistiskt är boken rent bedrövlig, Det
innehåll, som förvisso kunde sobert ha
framställts på ett mindre antal sidor, är
inbäddat i en svulstig stil, som dessutom
måste utsäga subtiliteter till varje pris. Anmälaren vill inte undandraga sina läsare
nägtt citat, som otvivelaktigt har sitt spe93
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ciella intresse, >Sipporna blossande av levande eld, och mellan stenarna ringlade
gräsets smaragdflammor . .

. Havet låg

och

tuggade på silver mellan träden . . . Dessdurpurpurns gnistrande förlossningsjubel . . .
Jag satte världskrafterna i mina hälar mot
världskrafterna i havet
och de samman-

jublade i modermitten- och bar mig dit
på elektriska spänningshinnor, grovt tapåt förtroendesulor, om ni bättre förlat
står- det!
tills j4 iter stod på klipp-

ut

-

mark . . .>>
Spontant tränger sig

till slut ett sista
citat fram: >Vad har jag nu framsuckat
I varje fall inte
i dessa rader? In1s1.>
mYcket'
Gunnel Vallquist.

Bengt

E. Nyström:

derna sjunga. Stockholm 7944,

konistyrelsen. 8o,76

FIo-

Dh-

s. Kr.3:75,

5: 25.

Bengt E Nyström hOr till de
få
- dikter
av våra nuvarande skalder, vilkas

man alltid läser med verklig behållning.
Hans diktning rör sig alltid om väsentligheter; han har dessutom förmågan att

se

det väsentliga i varje situation. Poetiskt
är han fri från pretentioner och undgår
därför de fallgropar som många andra hemnar i. De högsta topparna når han heller
inte. Och vilken av våra nu levande skalder gör väl det? Men hans dikt är pr'åglad
av en enkel, manlig och varm religiositet
och av en människokärlek som talar direkt
till läsaren. Den som inte redan stiftat bekantskap med Bengt E. Nyström tillrådes

att göra detta i

denna

lilla

dikter med dels erociskt, dels religiöst motiv. Formellt är dikterna ingalunda märkIiga, men såväl tankarna som känslan där
bakom fängslar genom sin ton av äkthet
och sitt direkta, osökta uttryck. En situetion som den i dikten >>Ett tack> är skildrad med en värme och rörelse som meddelar sig till läsaren, ångeststämningen i
>>Gatan

religiösa dikterna slutligen äger också en
otvetydig äkthet i känslan, och boken kan
som helhet rekommenderas.
Maskinen och blomman är en prosavolym av blygsamt format. Men om Vera
Alexandrova gäller att hennes prosa är
ungefär lika mycket poesi som hennes poesi
är prosa
de båda stilarterna har hos
henne endast ringa skiljaktighet.
Maskinen ocb blomman är en märkvärdig
bok. Den är alldeles givet sympatisk

den är otroligt, ohämmat öppen, på ett sätt
som väl vore omöjligt för en rent svensk
produkt. Kanske är stilen för svensk uppfattning bitvis en smula effektbetonad,
dock utan att någonsin stöta den goda
svenska
smaken.
Boken är en skildring av -Tobaksmonopolets
arbeterskor och

författarinnans arbete som kroppslig och
själslig gymnastikledare bland dem. Sympati och intresse väcker boken som sagt,
och dess stora originalitet gör den ytterlipare läsvärd.
Gannel Vallquist.
d:r
Der Bilderkteh. Utg.
^v im
Heinrich Lötzeler, Freiburg

volym,

Breisgau, Herder,

Gunnel Yallquist.

Vera

Denna vackra serie små konstböcker, som

Alexandrova:
Fetnina sutn, 8", 74 s, Kl 4: 2J.

vi redan flera gånger anmält och rekommenderat i Credo (senast 1944: 4f f,) har

Maskinen ocb blomman, 8o, 129 s.
Kr. 7:
10: i0. Stockholm 1944,
-, förlag.
Lindfors

under sommaren utökats med ännu fyra

Vera Alexandrova har samtidigt utkommit med två små volymer, båda präglade
av stil och originalitet.
Femina sum är är en samling lyriska
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idag>, >>Neuros> och >>I cellen>

påminner nästan om den unge Pär Lagerkvists uttryck för samma upplevelse. De

band:

22. Das Veltgericht av F'einhold
hn e id e r, som visar oss hur detta stora

Sc

ämne så ofta skildrats av konsten med glödande fantasi och dramatisk kraft, för rtt

uttrycka den omutliga sanning och

den
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oryggliga verklighet, som ligger bakom allt
som sker i världen.
23. Die Jahreszeiten av Johannes

Kirschweng,

där diktaren låter oss vid

betraktandet av stora konstnärers verk uppleva den hemlighetsfulla harmonien mellan
årstidernas och vårt inre livs växlande
stämningar,

24. Die Gestalt

des Heiligett.

av H

e

i n-

rich LiJ.tzeler,

som analyserar de heligas säregna drag och åtbördor, sådana de
ter sig för konstnärens skarpa ögon,

2f/26. LicbtimTode av Friedrich
G e r k e. Pl 25 v'iggmälningar i katakomberna lyser löfter om uppståndelse och evig

frid från anleten av människor, som fulli döden'
Gerracb.

komnas

J.

tvivelsmål inför mängden av liknande och
samstämmande skildringar. Mera

än vid

detta fäster man sig dock vid den klarsynta

teori, För att förstå
är det nödvändigt att göra sig

analysen av nazismens

ideologien

fri från varje nedärvd

traditionsbunden

uppfattning av vad slag den vara må. Men
det är även lika nödvändigt
för den
intelligente nämligen
att -genomskåda
men samtidigt av psykologiska skäl nyktert
propagandistiskt
acceptera allt
trams. Det
är inte främst fråga om en social eller politisk revolution utan om en biologisk sådan,
som skall skapa den rätta arvsmassan och
småningom den rätta miljön för den nyr
härliga herremänniskan vilken, befriad från

intelligensens traditionella kulturkrimskrams, kommer att bli materiellt enastående effektiv,

Arthur Koestler: Donens
dag. 8o,268 s. Srockholm 1944,
Tiden. Kr. 8: i0.
En ung revolutionär rymmer från sitt

även, och detta kanske i främsta rummet,
skall vara ett ställningstagande till psyko-

nazistiskt kontrollerade hemland efter att

värde till en viss gräns såsom medel att

för misshagliga pelsoner
sådana länder vanliga polisbehrndlingen.

klarlägga motiven till människans komplexbetonade handlingar och därigenom göra
henne fri från sådana. llos huvudpersonen

ha genomgått den

i

Han finner en tids tillflykt i landet Neutralia, medan han väntar på inresetillstånd
till England för att därifrån kunna kämpa

vidare. Under tiden har han en kärlekshistoria, så allvarlig atr han, då den oförutsett brytes av motparten, blir ett skolexempel för en psykoanalytiker. Sedan denna
gjort rent hus med hans tidigare liv är han

färdig att, fri från sitt förflutna, icke

nytt

begå samma dumhet som

på

förut

utan
att i stället fara till Förenta Staterna, som
då ännu inte kommit med i kriget. I sista
stund ångrar han sig, och boLen slutar med

att skildra honom såsom fallskärmssoldat
svävande mellan himmel och jord.
Detta äf i Lorta drag bokens innehåll.
Författaren har tydligen velat den dels som
en uppgörelse med nazismen, dels som ett
ställningstagande till psykoanalysen. I det
första fallet undgår man inte att taga djupt
intryck av skildringen av de nazistiska eller
nazistiskt inspirerade våldsmetoderna, en
skildring vars riktighet man icke drar i

Men författaren vill tydligen att boken
analysen. Utan tvivel erkänner han

ligger ett klart skuldkomplex bakom

dess

hans

anslutning till kommunistpartier, hans ständiga sökande av farofyllda situationer, hans
ståndaktighet under tortyren.. Denna ana-

lys

synes hos honom ha nedrivit tron på
alla moraliska värden, men trots detta blir
han icke fri från dessa; han ansluter sig till
dem som kämpar vidare mot våldet. Själv
vet han inte varför, det sker inte >emedan>
utan >trots att>>. Hos författaren anar man
dock kanske inte så mycket en förklaring
till huvudpersonens handlingssätt som accepterandet av något inom människan som
driver henne att ofrta sig för sådana idder
och värden som rätt och rättfärdighet,
även om >>den som erbjuder sig att offras

blir

antagen>.

Domens dag är som helhet ett intelligent
prov på Koestlers redan tidigare dokumen-

terade förmåga till skarpsynt analys
moderna människor

tider.

i

av

våldsamma brytnings-

Arne

Rask.
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Elfriede

M^tzraeri

Das

Kinil in tler Kircbe Chrhti. 8', XVI
och 160 sid. 2:a uppl. Freiburg im
Breisgau 7943, Herder. RM 2:20/

Rösten, dess
Knut Vikrot:
skolning. och aård. 8o, 128 sid.
L.und 7944, Gleerup. Kr. 6: Jo.

exempel

Boken är främst avsedd för sångare och
det är därför framför allt sångpedagogernas
sak att ta ställning till det här förelagda
systemet för röstens skolning. Men också

domsfostran (Cretlo l94f ': I ff.), nämligen
att gestalta religionsundervisningen för de
unga på så sätt att den på samma gång
blir en verksam fostran till ett kristet liv'
Därför står också här Kristus i medelpunkten så långt det låter sig göras vid under-

talaren kan ha stor nytta av att studer4
en sådan bok, i synnerhet om den som
denna ingående behandlar röstens anatomisk-fysiologiska förutsättningar och ger
en god inblick i dess rätta funktion. Särskilt ett kapitel i bokens praktiska del fortjinar talarens uppmärksamhet: Avspän-

3: 40.

Denna religionshandbok är ett gott
för de strävanden, vi talat om i
vår artikel om ungdomskunskap och ung-

visning av barn. Författarinnan behandlar
med erfaren anpassning till barnens tankeoch känslovärld och i ständig anknytning
till deras upplevelser och verksamhetsdrift

nings-, andnings- och artikulationsövningar,

utvalda delar ur Kyrkans lära, fördelade
på 19 religionstimmar och inställda i bar-

bifogade ramsorna, som skickligt samman-

nens konkreta religiösa

i

liv:

i bönen,
mässan, i sakraBarnet

Guds hus och den heliga
menten och i kyrkoåret.
>De föreliggande lektionerna>>, skriver
författarinnan i förordet, >>vilja ej ge nlgra
f;rdiga recept, utan blott stimulera till att
finna egna vägar och att gestalta den religiösa undervisningen personlig. Denna verk-

bok har vuxit fram ur praktiskt arbete.
Därför skall den också vara tillägnad alla
praktiska uppfostrare, på det att KristusKonungen alltmera måtte leva

i

barnens

rike.>

J.

96

Gerlacl:.

ty med hjälp av sådana övningar kan han
lära sig att tal,a tydligt och högt och länge
vta,n att överanstränga sitt röstorgan. De
ställts av Sigfrid Lindström, är inte blott
nyttiga utan också roliga, som t. ex. denna
med klerikalt inslag: >Den demoniske dominikanerdiakonen Domenico Delmonico
dominerade helt vid demonstrationen av
premonstratenserpriorns provkollektion av
praktmonstranser i provinsmuseet i Monte
Procopio. Penibelt för prelaten, påtagligen!>
Börja genast övningen med denna ramsa
och köp snart hela

boken.
l.

Gerlach,

I

i
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