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SEDAN SIST

Disputationefl. oTtc drottning Kristinas Maximer

som ägde rum på Uppsala universitet den 22 maj, uppmärksammades
av den svenska dagspressen och radion som en sensation av första rang.
I vida kretsar landet runt var den ett allmänt samtalsämne i flera veckor
i förväg och vid själva den högtidliga akten >fick man ta till den stora

universitetsaulan för att kunna bereda plats åt alla som ville vara med.

Större delen av det akademiska Uppsala hade infunnit sig. Möjligen>,
fortsätter Seu.D. sin skildring (231t l9r9), ,sammanhängde det enorma

intresset för disputationen med att det denna gång var 54*äÅge f&fat-
taren, fil. lic. Sven Stolpe, som disputerade för doktorsgraden.r>

Det särskilt publikdragande låg nog till inte ringa del i författarens
person, men uppenbarligen ännu mer i just denna sällsynta kombina-
tion av respondent och disputationsämne: en av de mest kanda svenska

konvertiter i våra dagar ville framlågga resultatet av sina mångåriga
forskningar beträffande den mest kända och omtalade svenske konver-
titen på 1600-talet och kasta nytt ljus över ett gammalt problem: >in-
trycket av splittring och bristande sammanhang i Kristinas personlighet
och utveckling>, det förbryllande i hennes ofta chockerande beteende

både före och efter konversionen.
>Få historiska personligheter ha blivit föremål f<;r så skiftande om-

dömen som drottning Kristina>, skriver Oscar Vieselgren i samma num-
mer av Sv.D. >. . . Då nu litteraturen om Kristina genom Sven Stolpe

riktades med ett nytt bidrag kan man således knappast vånta att förf.
uppnått någon definitiv lösning av hennes väsens komplicerade proble-
rnatik. Men redan framdragandet av tidigare obekant material och tilläm-
pandet av hittills ej anlagda synpunkter är tillräckligt för att tillförsäkra
det nya arbetet ett intresse som sträcker sig långt utöver fackforskningens
område . . . På en punkt har Sven Storpe ett bestämt och betydelsefullt
övertag över tidigare svenska Kristinaforskare. . . Själv personligen för-
trogen med konvertitens psykologi har han kunnat med skarp och klar
blick fc;lja den process som Kristina genomgick, innan hon tog det defini-
tiva steget.>>

En anmälan av avhandlingen inflyter i ett följande häfte av Credo.

l-sgsozz Credo,4o:eårg. Nrz. 1959 49



Sedan sist

Kyr kans bållning mot kom.neunismen

som för tio år sedan sensationellt tillspetsades då påven Pius XII den

I jlrli 1949 förbjöd alla katoliker att vara medlemmar i kommunistiska
partibildningar, har ytterligare skärpts genom ett markant avstånds-

tagande från den nye påven Johannes XXIII:s sida (jfr Osseruatore

Romano t3 l4 t919).
Sacrurn Ofricium, den högsta rådgivande kyrkliga instansen i tros-

frågor 
- 

liksom det påvliga departementet för lärospörsmål 
- 

tog i
mars 1959 ånyo upp frägan beträffande kyrkans inställning till kommu-
nismen. Resultatet blev att katolikerna världen runt varnades för att
understödja denna politiska riktning. Ingen får rösta för kandidater eller
partigrupper 

- 
de må visa sig öppet kommunistiska eller inte eller

t. o. m. kalla sig för kristna är beredda att pä något som helst
sätt samarbeta med kommunisterna. Ingen fär gynna deras syften. Kar-
dinal Ottaviano, Officiets prosekreterare, framlade dokumentet för påven
som officiellt gillade och bekräftade det.

Den konkreta utgångspunkten för denna ätgfud var det då förestående
valet på Sicilien. Men det utfärdade dekretet lämnar denna ram och
vänder sig till hela kyrkan. Det anknyter till 1949 ärs förbud, men går

- 
betecknande nog 

- 
ett steg längre. Pius XII uteslöt all direkt med-

verkan i en kommunistiskt orienterad politik: genom att vata parti-
medlem, genom att agiteru för partiet, genom att vara funktionär i
någon kommunistisk organisation. Johannes XXIII fastslår, att det likaså
strider mot det kristna samvetet att indirekt stödja kommunistiska
tendenser. Ty kommunismens representanter visar sig både i lära och
praktik vara religionens och i all synnerhet Kristi kyrkas fiender. Ett
eventuellt taktiskt tillmötesgående från deras sida kan inte dölja deras

verkliga avsikter. Det kommunistiska är oförenligt med det kristna.
Möjligen framkallar detta nya dekret besvikelse hos sådana som under

de senaste månaderna trodde sig kunna skönja en ny linje i påvestolens

hållning gentemot kommunisterna. Vägen från Pius XII till Johannes
XXIII har här och var beskrivits som en kurva. I den nuvarande påvens

förändrade personliga stil ville man spåra nya principer, kanske t. o. m.
större >smidighet> gentemot regimer och attityder öster om järnridån.

Men nu är situationen klar. Den nye påven håller fast vid sin förgångares
linje, ja, han ogillar inte endast ett omedelbart samarbete med kommu-
nisterna, han brännmärker även mera dolda sätt att gynna dem.

Den gamla trägan, vad kyrkan egentligen har att göra med politik'
fär når det rör sig om kommunismen en klar och lättfattlig belysning.
Förvisso är den politiska sfären som sådan statens område. Men när ett
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Sedan sist

politiskt system med sina maktmedel och sin propaganda vill behärska

sina undersåtar in i deras mest intima personliga liv, måste kyrkan upp-
rätta en barriår. Så snart statsmakten och statsapparatefl överskrider sina

naturgivna gränser och ställer totalitära anspråk samt tillämpar totali-
tära metoder, bör den institution träda fram som har ansvaret för män-
niskornas andliga frihet, särskilt friheten för de kristna att leva efter
sin kristna tro.

DEN NYA KATEKESEN

T-\.t var för något mer än 400 år sedan som >>katekesen> kom till.
I-/ y;5r..ligen uppfann inte Martin Luther denna litteråra genre, men
han utarbetade en ny katekes, han gav den lilla boken dess namn 

- 
som

dittills uteslutande hade betecknat själva undervisningen - och han
använde denna kortfattade översikt över kristendomens viktigaste läror
som ett avgörande instrument för ^tt sprida och befästa den reforma-
toriska tron. I denna mening kan han anses vara katekesens skapare. En
kateketisk sammanfattning blev sedan reformationstiden en fast bestånds-

del bland de skrifter, i vilka de kristna samfunden framlägger sin tro.
Katekesen skisserar läroinnehållet i programmadsk knapphandighet. Ge-

nom att förmedla lätthanterliga begrepp ger den ett välkommet stöd,
när det gäller att ädagalågga feltolkningar och att försvara tron mot
missförstånd.

Katolska katekeser med samma målsättning författades redan under
reformationens tid. I Frankrike var det Edmund A ugerius (1i30
-lr9l), i Tyskland framför allt Petrus Canisius (1521-L597),
som skapade kateketiska framställningar över tron. Liksom Luthers upp-
levde även Canisius' katekes hundratals upplagor. Ända in på tSOO-talet
hade boken det bästa rykte. Hos folket betecknades den helt enkelt som
>vår Canisius>.

De motreformatoriska katekeserna hade ett polemiskt drag. De gick
framför allt ut på att avvärja främmande trosuppfattningar. Upplys-
ningstidens katekeser blev påverkade av tidens naturliga teologi och
etik och blev därigenom mera harmonistiska. För att fylla sin uppgift
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KarI Erlingbagen Sl

måste en kateketisk framställning \rara tidsbetingad. Den vill ju hävda
tron under en bestämd epok.

Är 1847 utkom en katekes, som till och med blev epokgörande. Den
härstammade från en tysk jesuit, Joseph Deharbe (1s00-1871),
Boken bekämpade materialismen och en naiv framstegstro, den gjorde
front mot ateismen och mot människoförnuftets oinskränkta autonomi.
Dess första f.räga gålIer livets mening: >Varför är vi på jorden?> Svaret
lyder: >Vi är på jorden för att få kunskap om Gud, f.ör att älska och
tjäna honom och därigenom komma till himmelen.> >Vad måste vi>> -
så fortsätter Deharbe - >göra för detta ändamåls skull?> Svaret är tre-
delat och meddelar hela katekesens disposition: >Vi måste tro pä allt
vad Gud uppenbarat, - hålla budsorden, - använda nådemedlen, dvs.

sakramenten och bönen.> Deharbes bok var en mönstergill handbok
över katolsk teologi. I 710 precisa, korta och systematiskt ordnade frägor
och svar fick man klart besked om allt viktigt. Språket var enkelt,
stilen väl tuktad.

Deharbes katekes kunde endast >fungerar> i en sluten katolsk miljö.
Den förutsatte en obruten tro. 1900-talets katekeser, bland dem framför
allt den tyska enhetskatekesen (som utkom fu l92J och var avsedd att
ersätta de dittills genom stiften varierande katekeserna), tog i viss mån
hänsyn till vår tids förändrade levnadsvillkor. Men i stort sett höll man
fast vid den väg Deharbe slagit in på. Invändningar kunde således inte
utebli. Under en tid, då psykologien utvidgades och sociologien utveck-
lades som vetenskap, då i samband därmed pedagogiken gjorde viktiga
framsteg och då samtidigt fromhetslivet i flera hänseenden förnyades,
ställdes nya krav även på kristendomsundervisningen.

Kritiken mot katekesernas traderade utformning visar tidens behov.
Pedagogerna var angelägna om att katekesen skulle ha barnkaraktär
(Kindertilml;cbkelt1, att den inte skulle använda frigor och svar, att
åskådligheten skulle gynnas, fromheten främjas. Teologerna avböjde en

ensidigt apologetisk och antropologisk inriktning. Visserligen skulle inte
någon viktig troslära utelämnas, men boken behövde darför inte bli en

encyklopedi eller ens ett uttömmande kompendium. Tidigare katekeser

var framför allt påverkade av dogmatiken. Nu ville man ge bibeln och
liturgien ett större utrymme. Bibliska och liturgiska texter skulle inte
endast på ett mera ytligt sätt komplettera föregående dogmatiska för-
klaringar. De skulle fastmer organiskt byggas in i framställningen. Sam-

tidigt gällde det att upprätthålla kraven på ett noggrant tänkande så-

dant det i den efterbibliska, dogmatiska utvecklingen gjort sig gällande.

Klart preciserade begrepp förblir ju ofrånkomliga i en tid, som är fylld
med slagord och dimmiga känslor.
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Den nya kntekesen

På grund av tidens nya krav har i Tyskland sedan är 7915 i mångårig
samverkan mellan praktiker och lärda fackmän en helt ny katekes ut-
arbetats. Den utkom är LSJI för första gången och föreligger numera
även i svensk översättning.l Den har övertagits av Stockholms Stift.

Stoffet blev ordnat på ett nytt sätt. Frälsningshistorien togs som den

btuande principen för uppläggningen. Som bokens >byggnadsstenar>
framstår enskilda afiiklar, vilka var och en har gestaltats som en över-
skådlig helhet. Utom berättelser ur kyrkans historia är officiella texter
invävda: Skriftcitat, ord ur liturgien, uttalanden av helgon. Yarje ar-
tikel handlar om en bestämd sanning. Man kan så att säga ta del av den
i bild och händelse. Under lektionen skall läraren leda eleverna till att
efter förmåga ringa in artikelns innehåIl i begrepp. På det viset vill den
nya katekesen framkalla ett självständigt omdöme och samtidigt över-
vinna memorerandet - de gamla katekesernas skräckmoment. Ändå är
,>läsandets> betydelse inte förbisedd. Artiklarna mynnar ut i samman-
f.attande formler, som ges i fr&gor och svar. Dessa kan anses vara hela
bokens skelett. När varje artikel bildar en i sig sluten enhet, så betyder
detta icke, att dess stofi ovillkorligen får pressas in i en enda lektion.

En gammal litterär genre har således moderniserats. Till innehållet
och tonen är boken i sitt nya skick mera lättillgänglig än vad äldre
katekeser varit. Barnen slipper ett rent mekaniskt läxplugg. Förutom
förståndet känner sig även hjärtat tilltalat. Illustrationerna - vid
första påseendet kanske en smula främmande - tjånar samma ändamåI.
Katekesen kan även utanför skolrummet rekommenderas, den är kallad
aft bli en hus- och levnadsbok, liksom katekeserna för 400 år sedan.

Föräldrarna har med denna nyskapelse ett utmärkt hjälpmedel att
genomgå trosfrågor med sina barn, och varför inte även med varandra!

Reformationstidens både protestantiska och katolska katekeser fram-
lade i allmänhet stoffet i anknytning till vissa rader av föremål. Tidens
predikningar och uppbyggelseböcker togs till mönster för detta. Det
fanns uppställningar över de sju huvudsynderna och de motsvarande
dygderna, den kroppsliga och den andliga barmhärtighetens verk, Fader

Vårs sju böner. Man hade listor över trosbekännelsens artiklar, över
sakramenten och över åtskilligt annat. Katekeserna samlade sitt stoff
under sådana schemata. Det har blivit en beprövad vana att på det viset
gå till väga, och även den nya katekesens skapare ansåg sig inte kunna

a Den kristna trosläran, Katekes för Scockholms Stift. Katolsta bokförlaget, Stock-
holm 1918. översatt från tyska orginaltexten av Dr. Lechard Johannesson. AB Dacia
Tryck 191s. - Förutom i svensk översättning finns katekesen nu på franska, italienska,
spanska, portugisiska, engelska, holländska, danska, ungerska, slovenska, kroatiska, ser-
biska, japanska, indonesiska. översättningar till sju andra språk är under förberedelse.
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överge den. Men en trosbok för unga människor behöver en enhetlig
grundsyn. Både minnet och förståelsen kräver en >röd tråd>. Dessutom
ville man inte längre ordna stoffet kring människan. Inte människans
uppgifter och förplikt€lser, utan Guds frälsningsverk skulle komma att
stå i centrum.

Så kom man fram till den lösningen att bygga katekesen på frälsnings-
historien. Kristus står sålunda i medelpunkten. - Gud har skapat män-
niskan till sin avbild. Han har lovat och skickat det åt synden hem-
fallna människosläktet sin Son Jesus Kristus som frälsare. Att leva i
Kristi kyrka, detta är den väg, på vilken Gud vill föra människan till
hennes fullandning. Döden, vilken pålades människan som strafi för
synd, blir i Kristus porten till livet.

Därmed framträder frälsningsverket i Kristusgestalten, både i den
historiske Kristus och i Kristi kyrka. Använder man katekesen, så är
det lätt att utgå ån frän Gud, Skaparen och den allsmäktige Fadern, än
frän Nasarden, sådan han vandrade genom Palestina, än frän den
kyrka, vilken han har instiftat och i vilken han förblir närvarande.
Katekesen låter sig sålunda anpassas till olika åldersklasser och miljöer,
utan att schematiska upprepningar blir nödvändiga. Bönen och sakra-
menten presenteras inte längre endast som >nådemedel>. De framstår
fastmer som det de är: sätt att möta den personlige Guden i Jesus
Kristus.

Kateketen kan enligt behov välja olika teologiska accentueringar och
därmed ge hela stoffet en växlande profil. FIan kan lägga märke till
den gudomliga befallning, under vilken kyrkan står, han kan se framåt
på människans eviga fullandning, han kan sätta sitt stofi i omedelbar
förbindelse med fundamentet, med Jesus Kristus, vår Frälsare, den alls-
mäktige Gudens Son. FIan kan variera.

Illustrationerna kräver ett särskilt ord. I 1600- och 1200-talets kate-
keser ansågs bilder vara ofrånkomliga. Den nya katekesen återupptar
denna goda metod. Vår tids människor vill se och tycker om bilder.
Dessa i sin tur gör materialet åskådligt och stöder minnet. I den nya
katekesen ger illustrationerna en inblick i hela stoffet. Redan med ledning
av bilderna kan man följa frälsningsverket. I sin konkreta utformning
anknyter teckningarna till en i katekesens ursprungsland sedan länge
pågående utveckling inom den religiösa konsten. I Sverige kan illustra-
tionerna till en början framkalla förvåning. Konstnären, professor Albert
Burkart, har undvikit allt episkt och allt naturalistiskt. Fantasien skulle
å ena sidan väckas och å den andra inte klavbindas. Bildernas symbolik
skulle framlocka mediterande och därmed på sitt sätt tjäna katekesens
egentliga ändamåI.
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Den nya katekesen

En katekes bör ju föra läsarna till ett levande förhållande till Gud i
bön och tro. Den nya katekesen svarar mot en sådan målsättning. Den
är värdig i ordval och stil. Många av dess texter kan lätt förvandlas till
böner. Boken håller sig på en htig intellektuell nivå och är fylld av
kristen anda, Den framstår som en god presentation av katolska kyrkan.
Den förtjänar höga lovord.

Karl Erlingbagen Sl

S:TÄ RAGNHILD I SITT TIDEVARV
Del II

RUNRI STNINGARNAS VITTNE S BöRD

\ /t älarbygderna och Sörmland med sina färgskimrande runstenar,
IYlprydda med kristna symboler, drak- och skriftslingor - det var
en landskapsbild som drottning Ragnhild ofta såg på sina f.årder genom
hemtrakten. Hur det förhöll sig med detta just i hennes tidsålder hastigt
uppblomstrande och lika hastigt försvinnande runstensmode visste hon.
Hon kände till sammanhang som forskningen först i vår tid lyckats upp-
täcka igen.

Enligt vår främste runolog prof. O. von Friesen är de svenska runste-
narna missionshistoriskt betingade, dvs. genom övergången från hedniskt
gravskick med likbränning och bisättning på ättebacken till begravning
på ett fridlyst, invigt område kring sockenkyrkan. På stenen vid Boge-
sund (U 170) säges det rent ut: >Gunne och Åsa läto resa denna sten . . .
Han dog på Ekerö. Han är begraven på kyrkogården. Fastulv ristade
runorna. Gunne reste denna stenhäll.> Det var en övergång som med-
forde konflikter för de kristna. De kunde dock anknyta till ett hedniskt
bruk. För dem som diltt i främmande land eller av andra skäl inte
kunde bisättas på den egna ättebacken, var det sed att kasta upp hög
eller resa sten med en minnesristning. Detta skedde på hemmabyns grav-
fält eller på en allmän plats, vid fardvag eller tingstad. Sådana minnes-
märken är kända långt före missionens bOrjan. De kristna som bisatte
sina döda vid kyrkan gjorde likadant.
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På detta sätt ges >en otvungen förklaring till att seden att resa runste-
nar i skilda bygder helt plötsligt framträder för att efter ett par tre
generationer lika plotsligt upphöra, sedan man funnit sig till rätta i det
nya och ovana och åt varje by ordnats en ättebacke på den vigda marken
runt kyrkan. Runstensskicket blir, så betraktat, ett samtida vittnesbörd
om det pågående missionsarbetet, tiden för detta och dess förlopp i has-
tigare eller långsammare tempo i skilda trakter.>>l En del stenar har
naturligtvis rests i hednisk tid men av 2 086 svenska runinskrifter är en-
barc fem2 på grund av bön eller symbol bevisligen hedniska: tre med

Torshammaren, de andra med texten >Skydde Tor> resp. >Tor vige>>.

På ingen sten förekommer blandning av kristen symbol med hednisk
text eller omvänt, inte heller i Järfälla socken.s

De i SuRua beskrivna 2 086 runinskrifterna fördelas på följande sätt,
siffran inom parentes anger antalet stenar med kristet kors eller kristen
bön: Småland-Sm 46 (24), öland t8 (23), Västergötland-Vg 201 (90),
östergötland-ög 2as (118), Sörmland-Sö 383 (212), Uppland-U 11t0
(678).

Det i SuRtt. föreliggande, mycket omfattande materialet har hittills
bara delvis blivit bearbetat, bl. a. behöver det närmare studeras ur teo-
logisk och missionshistorisk synpunkt, med enbart historiska kategorier
kan den miljö som möter i runristningarna inte till sitt rätta värde be-
stämmas. Den förberedande undersökning, som härnedan framläggs, byg-
ger på en granskning av samtliga i SuRu upptagna runinskrifter men
inskränker sig i den närmare beskrivningen till runminnesmärkena med
kristen symbol eller bön. Pä detta sätt möjliggörs en inblick i tidevarvets,
Ragnhild-tidens, trosliv. Angående forskningsresultat som tillhör den
allmänna kulturhistorien hänvisas till andra arbeten, ställning tas heller
inte till runforskningens övriga problem.

Det är sant, de kristna runristningarna förefaller i någon mån stereotypa, men det
faktum att runstensseden helt är missionshistoriskt betingad, torde visa att de kristna
runristningarna täcker en kristet religiös verklighet. I samma mån som kristen tro
kunde förtränga hedendomen, kunde också runorna byta innebörd och i stället för det
rent magiskt hedniska återge den kristna trosuppfattningen. Att så skedde belyses genom

de helt nya orden och symbolerna på runstenarna. 
- 

Var runbeställarna i de flesta fall
analfabeter så att bara runmästaren förstod runorna, och deras värde som vittnesbörd
för kristen tro borde ifrågasättas? Knappast. Beställarna torde i regel ha tillhört stor-

' O, von Friesen: Noril, Kultur 1933,6 s. 169 fr. Se också S. U. Palme: Kristendomens
genon.brott i Suerige s. 1,44.

' Sö 86, 111, l4o, Vg 113, lto.
" T. Schmid: Sueriges krhtnanile s. 108 f.
' Sueriges Runinskrifter meil beskrianingar ocb flanscber uniler åren 1900-1918 i

9 bd. utgivna av Kungl, Vitterhets Historie och Antikvitets Akademi.
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mannaklassen, och för den dåtida läskunnigheten krävdes endast några elementära
kunskaper, det rörde sig bara om få skrivtecken och mycket korta rexter, ofta av samma
ordalydelse.

Om trosliuet i ranstenstiden

I 370 runristningar förekommer en kristen text och detta i form av
bön eller omnämnande av en god gärning för en avlidens sjäI. Innehållet
i de enskilda inskrifterna är magert, men i sin helhet visar de variationer
som ger flera viktiga teologiska upplysningar om missionspredikan och
allmogens trosliv under 100O-talet.

Bön direkt riktad till Gud förekommer blott några enstaka gånger,
i de flesta f.all år det en önskan att Gud måtte >hjalpa, bärga . . . ge
Iättnad> åt den avlidnes sjäI. Några fä gänger - se nedan - anropas
Kristus. Hans namn ersärter då Gud i böneformuläret, han anses således
jämställd med Gud: >Gud göre misskund> - >Kristus göre misskund>.5
I runskriften kallas han Kristr. Det har påpekats am med detta namn
inte avses Kristus personligen :ut^n d,e hristnas Guil - i så fall skulle den
övertygelsen komma till uttryck att all kunskap om Nya förbundets
Gud meddelas enbart genom Kristus. Det fulla namnet Jesus Kristus
förekommer i de äldre ristningarna endast två gånger. Så läses på en
östgötsk stene den i flera avseenden märkliga texten: >Jesus Kristus
som allt förmår gör Äsas själ säll. I den förkunnelsen dog hon.> Trefal-
digheten är omnämnd i en längre, latinsk ristning på en blyrulle, hittad
i en gravkista i närheten arr Alvastra.T På rullen står en bön för >vår
Herre Jesu Kristi tjånarinna Benedikta> att hon >som de Sju heliga
sovarne måtte vila>. Denna fromma önskan var för tusen år sedan väl
kand hos de kristna som ett uttryck för tron på de avlidna troendes vila
i Kristus och på deras kommande ärorika uppståndelse ur graven.s Bönen
avslutas In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Arnen. Säkert en döds-
runa över en framstående kristen kvinna. I sin trosstarka utförlighet ger
den en fingervisning, hur de så ordkarga stenristningarna egentligen bör
tolkas.

Ristningar som >Signe oss, Gud, människornas härskare, helige drotten>e

- >>Gud, drotten, hjälpe alla kristnas ande>1 - >Gud, drotten, hjälpe

u u lot9.
u ög 49.
? ög 248.
" De heliga sju Sovarna, för sin tros skull

både i östern och Västern mycket vördade
texten nämnda troslärorna,

'u 942,
'u 1143.

f.öfiöljd^ under kejsar Decius, var fordom
som ett slags skyddshelgon för de wå i
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hans ander>2 vittnar om att svearna som bara böjde sig för makt och
styrka visste att de i de kristnas Gud hade mött en hOvding som var
mäktigare än Tor och Oden och visade sin allmakt mest genom fräls-
ningsnåden.

Kristen kunskap om tro, synd, syndaförlåtelse genom Kristus spåras i
runorna, t. ex. >på sin Gud den gode trodde>3 

- 
)>en kristen man. . .

han hade god tro på Gud>a 
- 

>>Livsten låt göra broarna till själabot för
sig och sin hustru>5 

- 
>Gud tillgive honom brott och synder.>6 

- 
>Gud

hjalpe hans ande och själ bättre än han förtjänade> förekommer 13

gånger. Det subtila skiljandet mellan ande och själ som i en och samma
bön flera gånger förekommer på sörmländska och upplandska stenar är
ett eko från Nya testamentets skrifter. Ande står för den övernaturliga,
av Gud genom nåden givna livsprincipen (pneuma), med själ däremot
avses en rent natudig, psykisk företeelse (psycbe).

Flerrens bön lästes av folket, den kallas i runristningarna märkvärdigt
nog Pater noster, aldrig Fader uår. Så står på två östgötska runhällar:7
>Bedjom vårt Pater noster 

- 
palasy f nostf aer 

- 
för deras själar.> Lik-

nande ord möter pä fyra västgötska runstenar.s Formuleringen låter oss

förstå att i allmogens undervisning kontakten med Kyrkans liturgi spe-
lade en stor roll. Ordet Pater noster är säkert en reminiscens från försam-
lingsgudstjänsten. Vårt Pater noster är möjligen sagr i motsats till hed-
ningarnas besvärjelseformler. Fullödig liturgisk klang har den redan ovan-
nämnda runristningen: >Signe oss, Gud, människors härskare, helig ko-
nung.> Möjligen hade man hört den i munkarnas kompletorium, som än
i dag avslutas med >Signe oss den allsmäktige Guden. . .>>

Runstenstidens kristna hade en stark tro på det eviga livet, inte längre
i det mytologiska Valhall utan i >ljus och paradis>e i >himmelriket>, som
kallas >den bästa värld för kristna>.l Jordelivet sågs i ljuset av evighets-
livet, och de goda gärningarna i något sammanhang med frälsningen.
Man gjorde sådana för de avlidna eller för sig själv. >Han gjorde denna
bro för sin själ>2 

- 
rde gjorde en bro till Guds behagr.s Ofta möter

liknande uttryck, man lät göra >vadställen>, >tingsplaft>, >härbärge,r,

" u 627,7s9, yg 127.
" Sm 37.
n vg ii.
u u 347.
" u 323,
7 ög 35, 39.
" vg 76, gl, 97, 141.
' u 16,0.

' tJ 719.
'u lz7.
" u 1033.
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>>träväg>, >själastuga> (för välgörande ändamål avsedd byggnad, sär-
skilt i skogar och ödemarker till vägfarandes tjänst uppförda härbärgen).
Bakom dessa karitativt sociala aktioner låg en övernaturlig syn på arbetet
men framför allt ett kyrkligt initiativ från de kringfarande missions-
biskoparnas och prästernas sida. De såg sin närmaste uppgift i att bryta
den genom sjöar, vattendrag, myrmark m. m. förorsakade isoleringen för
att mellan de nyvunna kristna möjliggöra den kontakt och sammanhåll-
ning som behövdes för regelbunden gudstjänst, undervisning och själa-
vård, just innan socknar och församlingskyrkor fanns.a

Att man i början av 1100-talet övergick från träkapell till gråstens-
kyrkor visar sig i runinskrifterna: >Bose högg kyrkan (kirkiu). Bose

högg stenen till Skattelövbornas kyrka.>5 Värdet av församlingsguds-
tjänsten uppskattades, på en upplendsk sten i Sika (Frötuna)o är en
sådan framställd: kyrkbyggnaden med korset på takåsen, två rader för-
samlingsbor, framme vid altaret två personer, antagligen prästen med en
altartjånare. På runstenen i Harg7 finns klockstapel med klocka och
ringare. Allt detta tyder på att kyrkans liturgi på kyrkoårets bön- och
helgdagar, med mässan och Altarets sakrament i mitten, i andra hälften
av 1000-talet borjade slå rötter i folklivet. Ett aktivt församlingsliv kunde
växa sig starkare tack vare gudstjänster, där menigheterna hOrde bibeln
utläggas och hela trosläran förklaras. De brottstycken som av detta blir
synliga i runristningarna fär vid bedömningen inte ryckas loss från sin

rot. Att församlingskyrkorna redan tidigt blev en ofta besökt mötesplats
framgär av en lagbestämmelse om kyrkorummens fredande, given i bör-
jan på 1100-talet, bevarad i runinskriften på Forsa-ringen.

>>Forsa-ringens inskrift innehåller vårt äldsta skrivna lagbud, tillika vårt äldsta
kända kyrkorättsliga stadgande. Att landstinget på detta sätt skänkt lagens skydd åt
kyrkofriden och kyrkornas inventarier visar att kristendomen i Hälsingland vid början
av ll00-talet ägt en stark ställning.>

>>Där den hängde i kyrkodörren, bevarade den som en urkund kunskapen om lands-
tingets beslut om rättsskydd för kyrkan, innebärande kyrkans rättsliga erkännande inom
Hälsingland. Detta beslut måste för dåtidens kyrkomän ha tett sig utomordentligt be-
tydelsefullt,>" Kyrkoorganisationen förutsättes genomförd, ty biskopen och prästerna

åberopas i texten.
Det som undertecknad tidigare skrivit i Från Ansgorius till Kailn Olsdotter, s. 11:

>Det finns många runstenar med mitran (biskopsmössan)> håller nog inte. Men Jarle-
bankastenen i Täby (U 164) 

- 
en ster med stort kristet kors i mitten, omgivet av en

text som hör till de utförligare kristna runorna 
- 

visar två starkt markerade sirater

n SuR'u, bd. 6 s. 214 f.osm6.
" u t29.
'tJ t9t.
' J. Sandström i Kungl. Humanist.-Samf. ; tJppsala Ärsbok 1948 s. 97.
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som exakt återger en biskopsmitra. För konstnären var den uppenbarligen ett känt
kyrkligt motiv. Biskopsmitran i den formen infördes mellan 800-1 100-t.

Den nämnda stenen i Hargs skog htir till de kulturhistoriskt märkligaste runstenarne
i hela Uppland. Texten lyder: >Gudlev och Sigvid, Aldulvs arvingar, läto hugga stenen
efter sin fader och (efter) Sigborg, hans moder.> De många bildristningarna är delvis
svårtolkade. Flera försök har gjorts. Den närmaste, mest osökta tolkningen är följande:
det rör sig om en själaringning för de i ristningen omnämnda två döda. Högst uppe i
tornet syns kyrkklockan. Ett långt rep hänger ner, och en eller två håller på att ringa.
Ristningens mittfigur t. v. om ringaren står i ett annat perspektiv och är inte som
påståtts en krönt madonnabild utan etr högt berg, från vars krön en människogestalt
upplyfter sina händer mot höjden, liknande den bedjande mannen i Bohusläns hällrist-
ningar. T. v. direkt vid berget, lika högt som det, står runreckner {ör K, uppenbarligen
förkortningen för namnet Kristr (Kristus), inte för kirkiu (kyrka), Ville runristaren
för 9oo år sedan med denna centralfigur framställa någon händelse ur Krisri liv, hans
bön på berget, hans färd till himmelen >med upplyfta händer>> (L.uk. z4z i0), eller de

två avlidnas längtan efter >ljus och paradis> som det flera gånger läses på runsrenarna,
eller 

- 
med avsikt 

- 
bägge saker på en gång i en enda symbol?

Mittbilden på högra kantsidan inom en stor rund ring (helgongloria) torde fram-
ställa Maria med Jesusbarnet, i så fall Sveriges äldsta Madonnabild. Nedan{ör denna syns
mycket tydligt i en välanlagd symmetrisk framställning två människor arbetande med
ett slags stort kittel som längre ner hänger över tre eldlågor: en framställning av de två
avlidnas jordiska hantering, de var klockgjutare. Utan denna tolkning, som sponranr in-
ställer sig, när man i skogen granskar stenen från alla håll, är det inte möjligt att se något
sammanhang i de olika motiven. Och ett sammanhang föresvävade säkert den skicklige
runmästaren. Han ville uppenbarligen hugfästa sin tids övertygelse att kyrkligt liv och
vardagens arbete utgör en enhet.

Sex gånger 
- 

snd2ss på uppländska stenar 
- 

år det kristna dopet
med dess hOgtidliga ceremonier omnämnt: )>. . . som dog i >vita vådor>e
(dopkläder), ett då för tiden allmänt nordiskr, högtidligt u*ryck för
det just mottagna dopet. Av runrisrningarna framgir att det rörde sig
om unga män. I två fall säges det att de hade mottagit dopet i utlandet,
ett faktum som belyser den livliga missionsverksamheten och kontakten
mellan de olika folken.

Vördnaden för Jesu moder och trosövertygelsen om hennes särställning
som förespråkerska för de avlidna, givetvis också för de levande, kom-
mer flera gånger till uttryck. >Gud och Guds moder hjälpe hans ander>

förekommer 24 gänger på uppsvenska stenar, dessutom fem gånger i
Sörmland, två gånger i vardera östergötland, Västergötland och på
öland. Aldrig nämns hon i dessa sammanhang ensam, alltid heter det:
>Gud och Guds moder. . .> Ord ur der latinska Aue Maria, ängelns
hälsning enligt Lukasevangeliet 1:28, förekommer pä fyra västgötska
stenar.l Hela hälsningen srår 

- 
ej korrekt stavad 

- 
på skålen till en

' LJ 243,364, 6t3, 699,896,1036.
' Vg 88, lot, 122,164,

60



S:ta Ragnbild I sltt tideuaru

delvis förstörd småländsk dopfunt frän början av 1200-talet.2 Dessutom

förekommer >Maria sri mildaste>.3 Milda var ett vanligt attribut till
Maria, t.ex. >Maria the milda mö>. I orden >Margha frwor äre milla oc

ängin swa mild swa som Maria>> skymtar Maria som förebild och ideal.a

På en dörring i Delsbo medeltida kyrka finns fr. 1200-talet en kort run-
ristning som avslutas med orden Saluk Maria 

- 
Hell dig, Maria.

Anropandet av helgon förekommer annars inte. LJtom de ovan cite-
rade Sju helgonen nämns bara en gång Simon och Judass, Petrus och

Nikolaus6. Dess mera påfallande är på de annars så fåordiga stenarna den

fastpräglade formuleringen >Gud och Guds moder>. Ett sådant ofta
förekommande sammansatt uttryck kräver en särskild teologisk ftirkla-
ring. Var någonstans hade det sitt >säte i livet>? I allmogens trosöver-
tygelse, baserad på missionärernas predikan, liturgiskt firad under advent,
jul och på de äldsta Mariadagarna. Frälsningen sågs klart i sitt samband

med inkarnationsläran, dvs. läran om

Jungfru Maria.T
Att Maria i runristningarna aldrig

Sonens mandomsanammelse ur

kallas Jesu eller Herrens tnoder
utan uteslutand,e Gud,s rtoder torde vara ett eko från missionärernas
predikan som höll sig till det av det ekumeniska kyrkomötet i Efesus 431
dogmatiserade uttrycket. tbeotokos - Guds föderska. Mycket sannolikt
spåras här överhuvud taget ett inflytande från den österländska kyrkan.
I österns främsta metropol, Konstantinopel, och dess åt alla håll vid-
sträckta område upplevde Jorsalafatarna och många andra svear vid
stora församlingsgudstjänster, i bild och ord, sång och ceremonier den där
dåförtiden gällande Krysostomos-Basiliosliturgien. I den kom inkarna-
tionsläran, med bl. a. ett anhopande av stora hederstitlar för Guds moder
starkare till uttryck än i den romerska liturgien.s

" Sm 38. Under medeltiden lästes b*r Aue Maria-bönens första hälft. Bästa exemplet
på denna tidigare form med tillägg av Amen fnns bevarad på en medeltida dopfunt av
brons i Strängnäs domkyrkas högkor. Det nuvarande tillägget gjordes först på 1t00-
talet.

" Sm 18,
n SuRu, bd. + s. zl.
" Vg 81.
u sö 78.t En parallell företeelse 

- 
möjligen med inre historiskt sammanhang 

- 
möter i

inskriptionerna på svenska mässkalkar och -patenor fr. 1300-t., där inkarnationsläran
är dominerande. >Die Botschaft des Engels an Maria ist eine der häufigsten Inschriften
am schwedischen Abendmahlssilber.> Andersson, A.: Silb. Abentlmahlsgeräte in Schtte-
den aus dem XIV. l. s.230 f. Jfr också Marie bebådelse-dagens traditionella betydelse i
Sverige.

t R. Storf-T. Schermann: Griechische Liturgien (Kösel, Miinchen) s. 198-278. I de
nämnda två liturgierna förekommer ofta som ett fastpräglat uttryck: >Vår i allt heliga,
syndfria, högtlovade och ärorika Fru Maria, Gudsföderska och alltid Jungfru.>>
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En gång nämns i förbönen ftrr de döda ärkeängeln Mikael: >Mikael
tage vård om hans ande.re En liknande bön förekommer på en dansk
runsten på Bornholm: >Mikael give dem ljus och paradis.> Dessa böne-
ord påminner tydligt om orden i den katolska själamässans uråldriga
offringsvers >...Iåt din bandrförare, den helige Mikael, föra dem fram
till ditt heliga ljus>.l En relief på en västgötsk gravkistaz av sten visar
ärkeängeln Mikael med vågen. Namnet >Gabreael> står i runskrift i en
kyrktakmålning fr. 127r-1300 i Dädessjö kyrka.s >Alla Guds änglar>>

nämns på en Husaby sten i en bön för en avliden.a
Som antytts i början var det just den nya kristna synen på den en-

skildes människovärde, på dödens innebörd och livet efter detta som
grep djupt in i samhällslivet. Man tog avstånd från den hedniska lik-
bränningen, i stället blev det jordfästning på kyrkogården. Enligt run-
ristningarna ansågs den nya seden som en liturgisk hedersbevisning från
Kyrkans sida: >FIan blev begraven på kyrkogårder), ). . . han är be-
graven i kyrkan>.5 De kristna hade lärt sig att de heligas samfund inte
vet om någon gräns eller skilsmässa genom döden. Bisättningen vid
kyrkmuren var ett uttryck för tron att de avlidna fortfarande hör till
{örsamlingens gemenskap, i varje mässa ihågkoms de vid altaret. Varje
gång man gick till kyrkan, besökte man säkert också sina anhörigas
gravar och läste där en bön för dem. Den hedniska, äkta mänskliga
övertygelsen om ättesammanhanget utöyer döden bibehOlls i kristendomen
men med helt ny innebörd.

Det var på kluniacensiskt initiativ 
- 

rörelsen hade nått fram till
Mälardalen (se Credo l9J9 nr 1 s. 33) - som det liturgiska firandet av
Alla själars dag pä 900-talet hade införts i Kyrkan. Denna dags trosinne-
håll igenkännes på en östgötsk runsten: >Bedjen vårt Pater noster för
alla kristna själar.>B överhuvudtaget återspeglas i det myckna som på
runstenarna står att läsa om förbön och goda gärningar för själarna i
skärselden kluniacensisk fromhet. Om AIla belgon som på 800-talet in-
fördes i Kyrkan som liturgisk dag, förekommer ingenting i runristning-
arna.

Tanken pä alla kristnas enhet förutsättes i bönen: >Gud hjälpe hans
ande och alla kristna (alum kristnum).>? I den några gånger mörande

n v 478.t De l)anska Runinskrilterna Nr. 167.
'Yg s4.t Sm 23.
n Vg fo.
u U l7o, sö 47, t9, öland le.
u Ög 39.
'u 4t7.
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ristningen >Här bör envar läsa Pater noster> ligger tron på en bönens
gemenskap, där envar är innesluten i den andres förböner.

Det som i kapitlet lorsala på grund ay runinskrifterna sagts om vall-
färderna till det Heliga landet, får tolkas så atr runstenstidens Kristus-
fromhet hade en sund och livfull historisk orientering. I sin tro kände
de en förandligad förbundenhet med Kristi folk och land, dess landskap,
berg och sjöar, byar och städer. Ännu så senr som på 1200-talet mindes
man detta djupt kristna inslag i svensk folkfromhet på den tiden: >Folk,
som intet kunnat bära \Zapn och likafullt härifrån besökt de heliga
Orter, öfwertyga oss widare därom, att många Swenske, som intet warit
Krigsmän, farit til österländerna, blott såsom Palmarer eller Pelegrimer.>8

Jerusalem ansågs som >dän högsta och N:kunogaste orrh och Gudz stadr>.e
Vördnaden för den spåras i olika benämningar: Jorsalariki - Palesdna,

Jorsalahav - Medelhavet, Jorsalaf.ari - pilgrim till Jerusalem.l Enligt
en länge levande tradition gällde stenar med ristningar om Jorsala som
särskilda vårdtecken manande till bön: >1. Förr att dätt skulle allom
kunnogt vara och alla bidia för dem, om Välfärdh. z. efrter hemkomsren,
tacka Gud för sådana lyckeliga f.ärd.>2

Också de dåtida pilgrimsfärderna till Rom får ses mot större perspek-
tiv, En västgötsk runsten bär inskriften: >Benedikt romfarare lät göra
denna gravvård över Magnus en god ung man. . . Och han dog under
natten före Simon och Judas mässafton. Envar bör. . .us Att Roms be-
tydelse för kristenheten dåförtiden hos svearna var erkänd, framgär av
de tidigare i artikeln omnämnda relationerna mellan kung Inge och påve
Gregorius VII. Från Husaby t.rakt är en srenreliefa bevarad som före-
ställer Petrus med >himmelrikets nycklar> (Matt. 16z l9).Italien före-
kommer flera gånger i runristningarna och kallas dår Langbardaland.

Mycket oftare än kristen bön förekommer korssymbolen på runste-
narna. Korset är vanligtvis inflätat i djur- eller bandslingor och intar,
med få enstaka undantag, en påfallande starkt dominerande ställning -som ett triumfkrucifix. En förväxling med Torshammaren är inte möj-
lig som de tre stenarna med Torshammaren visar. Den medvetna kristna
bekännelse som här föreligger har naturligtvis också den sitt >säte i

" N. n- Sroocman: Sagatt om Ingutar'V'icltfarne (1762) s. 16l.n St,Ru, bd. 8 s. z.t oru frömnande lönders ocb orters namn i suensha runinskrif ter, särtryck tr ort-
nam.nsällskepets i Upfrsala årskrif t t9t4 s. 43.

2 Se not 9,
" vg 81, Att pilgrimsfärder från sverige till Rom mycket tidigt förekom bevisas

också av namnen sankt Romfar och Romfartuna; den närmare historiska kärnan bakom
Romfarsägnen är ännu inte klarlagd.

n vg i4.
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livet>. Folk i Svitjod hade tydligen genom missionspredikan fått >>Jesus

Kristus målad för sina ögon såsom korsfäst> (Gal.3:1). I ritualen för
dopet och i mässans liturgi var korstecknet den ceremoni som folket
oftast såg. Därifrån tog de korstecknet med ut i vardagen 

- 
nog gjorde

tolk korstecknet då för tiden 
- 

och in i runstenskonsten.
I runristningarna spåras också några glimtar frän tros- och bönelivet

hos de mera helgjutna kristna. Eftermälen som >på mat ej karg, mild
i ord>5 

- 
pl(si5111s älskade han alltid> eller >vår Flerres Jesu Krist tjä-

narinna må såsom helgonen. .. vila> är möjligen i sin lapidara pregnans

ert utrryck för en genom karlek fullendad Kristusmystik. Den många
gånger förekommande karakteriseringen såsom >en fader god 

- 
en

kvinna god 
- 

en mycket god ung man> 
- 

>han var bäst under him-
melenr, 

- 
bäst bland människor>o o. a. torde också ha en kristen inne-

börd, då ju största antalet runstenar var kristna minnesmärken. I varje
fall, den intensitet av troskampen som visade sig i Uppland och Sörm-
land 

- 
se nedan 

- 
kunde bara växa fram ur intensiteten hos troslivet.

Namnet Ragnhild (Raniltr, Ranhiltar, förkortat Ragna) förekommer
på runristningar från 1000-talet, fyra gänger i Uppland, två gånger i
Sörmland och en gång i vardera öster- och Västergötland. Om drottning
Ragnhild är nämnd kan ifrågasättas. >Själva namnet var äldst ett furst-
ligt, sedermera adligt och däre{ter allmänt namn.>>7 På en upplandsk
sten förekommer namnen Erik, Håkan och Inguar med modern Ragn-
hild. Enligt förklaringen till runristningen >kan det inte räda nägot
tvivel om att det här rör sig om en kungaätt>.s

Ett korståg i Uppland
Av de omkr. 2 000 bevarade svenska runristningarn'a 

- 
nästan alla

på stenar 
- 

finns märkvärdigt nog de allra flesta, dvs. 11i0, i Uppland
och alla dessa härrör från tiden 1060 till framemot slutet av 1000-talet.
619 av dem bär, ännu i dag klart igenkänneligt, korssymbolen. I verk-
ligheten var antalet större, ty en stor del av de bara fragmentariskt be-

varade stenarna får antas ha varit korsmärkt.
Runstenstätheten växer i samma mån som avståndet till hednatemplet

i Gamla Uppsala minskas: Småland 46, östergödand 248, Sörmland 383,

Uppland 11i0. H. Ljungberg söker en förklaring till denna påfallande
skillnad. >>Genom massanhopningen av människor till hednatemplet blev
det möjligt for de hedniska ledarna att utöva en stark påtryckning på

u sö lio.
u sö 136.

' A. Jtnz6n': Nord. Kultur 1947,7 s.727 f.,

' SzRa bd 7 s. 426.
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Runstenen i Hatgs shog (sid. 59f)' Foto Ä'I'Ä.
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Runstensfragment frän Gamla Uppsala
masten (clel I, sicl

i<ytLa. Jotsalafararnas sl{epp tolcle ha haft ctt iiors p:'r

3o; clel lJ, sid. 63). Foto A'fA.

Fllllristningerr i Sike - Frötuna (sid. 59). Lroto ÄT.4.



Täbv Risbvle sten. Foto ATÄ.

f texten förekornnrer bi)rrerr: Gud och Guds nocler hjiilpc hans

nonr ljus oclr patadis (sicl. 6of). I baltgmnden
ande och själ och fi'rrl?ine ho-
Vallentunas jiin.
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x

En av clc tre si)trnlinclska stenarnl mecl hristusbilclen, cnligr tolliningcrr (sitl. (r7;

holnnril, Stcrtkvistr sr, Frito ÅJ'Å.
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de kristna. Dessa å sin sida gjorde allt, vad som stod i deras makt, för
att befästa kristendomen, och som ett synligt tecken på kristendomens
framväxt läto de rista runstenar och sätta upp korsmärkta symboler för
den nya tron. Som en protest mot Uppsalatemplet och den därur här-
rörande förödande inverkan på den kristna tron synas runstenarna som
massföreteelse böra bedömas.>>e

L:s antagande torde ej kunna avvisas, i varje f.all ger det en god fOr-
klaring till det säregna och sällsynta som historiskt föreligger i de upp-
ländska runstenarna som helhet tagna. En sådan prestation kan bara

skapas av en större enhet inom befolkningen, både vad angår konstska-
pandet och än mer trosövertygelsen. Det var en massföreteelse, en be-
kännelsefront som växt fram, inte ur en övergående demagogisk upp-
hetsning utan ur en personlig, varaktig tro. Den kampberedda hållning
som här förelåg torde liturgiskt innerst inne kunna tolkas så att många
kristna lät rista stora kors på stenar såsom offentliga besvärjelsetecken
(exorcismer) i den treenige Gudens namn mot den Onde i offerlunden
vid kungshögarna 

- 
ju närmare dessa, ju fler. En välordnad härskara,

bakom varje korsprydd häll stod minst två eller tre samlade i Vite Krists
namn, mot hedendom€ns hogborg i Gamla Uppsala. Mitt emot den i
östraAros (detnuvarandeUppsala) låg >Vår Herres berg>, med
sin lilla kyrka, den äldre Trefaldighetskyrkan. Dess namn hade kan-
handa valts i opposition mot den hedniska >treenigheten> Tor, Oden,
Frö. - Vid början av den kyrkohistoriskt svårtolkade, tvåhundraäriga
korstågstiden tog således i Uppland korstågsmentaliteten gestalt i en

kristen aktion som är utan motstycke i svensk kyrkohistoria, kanhända
i kyrkohistorien överhuvud taget.

Enl. S. U. Pelrl;'e (Krhtend.omens genotnbrott i Suerige s. lll) har Gamla Uppsala
som hedendomens befästa kultplats och dess förstöring inom det avslutande missions-
skedet inte någon avgörande betydelse. 

- 
Epoken är svår att bedöma, men de argument

som andra forskare anför för den motsatta åsikten torde stå sig. Riktigt är att heden-
domen övervanns mindre genom politisk makt än genom kristendomens inre kraft, bägge

torde ha förenats hos Inge d. ä. (se del l, Credo 1959 m 1, s. 24).

Den på runstenarna, särskilt de upplandska, starkt framträdande av-
sikten att rista korset som ett segertecken fick, när runstenstiden var
över vid början på ttoo-talet, en levande, jämbördig fortsättning i
triumfkrucifixen i kyrkorna. Till Sveriges äldsta räknas de uppländska
från 110O-talets mitt.l I de medeltida templens triumfkrucifix fortlever
således den bästa av runstenstidens trostankar.

n H, Ljungbergt Den nordiska religionen ocb hristenilomen s.269 fr,
' A. Andersson: Ktistusbililen i Danderyd ocb tle älilsta upPländska triuttlkrucilixen

s. 3 J.

5-se3o72 Credo. 4o:eårg. Nr 2. tgsg 6t
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Till de stora sevärdheterna på statens Historiska museum hör en runsten från Kalmar
i Uppland. Bilden på den är utan motsvarighet på de övriga svenska runstenarna. >>Run-

srenens största intresse anknyter till den först helt nyligen upptäckta ristningen. Den

framställer två människofigurer, den ena genom klädedräkten karakteriserad som man,

den andra som kvinna. De har ansiktena vända mot varandra och håller varandra om-
famnade. . . Figurerna är stadda i rörelse mot vänster i den riktning som anges genom

det framåtsträckta korset. De är inramade av linjer som bilda ungefär en fyrkant 
-

möjligen ett hus, en ram eller ett rum. . . Då det gäller bildens tolkning är korset givet-
vis det i främsta rummet meningsfyllda och avgörande. Med det framåtsträckta korset

visar mannen den väg som de båda är beslutna att tillsammans följa. Bäst passar fram-
ställningen, förefaller det, till en pilgrimsfärd. Bilden är på samma gång enkel och

rörande. Den uttrycker både känsla och handling, Det är en i hög grad talande fram-
ställning. Den har utan tvivel uppfattats och förståtts av sin samtids människor. Rist-
ningen är märklig som en av de äldsta människoframställningarna i vår konst'>>'

I missionshistoriskt avseende vittnar stenen om att kristendomen i Uppland har

trängt fram till familjelivet, till kärleken mellan man och kvinna. De är båda som en

enhet gripna av Vite Krists religion, vars segertecken de bär som en standar, De lämnar

Semensamt hemmet för *t ute i livet bekänna sig till korset. Därifrån har de för-
nummit ett budskap och ser i Kristi segertecken en säker vägvisare till ett högt måI.

Här återspeglas tidsålderns trosliv.
Vad Stockholmstrakren angår är Bromma-Spånga ett riktigt runstensområde, Stock-

holm själv som stad fanns då ännu inte, Det runstensfragment som är inmurat i grunden
på huset Prästgatan 17 och de två stenar som funnits i Riddarholmskyrkan och vid Sluss-

planen >har med största sannolikhet icke stått på holmen utan i likhet med allt annat

byggnadsmateriel ditforslats från någon plats på'fastlandet'>. (Stockholnstrah-tens Forn-
rninnen av K. A. Gustawsson s, !3.) Här återspeglas väl det äldsta skedet av bebyggelse

och trafikleder. Upplands runstensrikaste trakt är Täby.
Ängbystenen vid Runstensgatan mellan nr 10 och rz hör >till de vackraste minnes-

märken i huvudstadens grannskap> (Dybeck). Två ypperliga exempel på runristningar i
fast berghäll finns vid Drottningholmsvägen några 100 m öster om Brommaplan'

Bemärkta runstenar i Sörmland

Näst efter Uppland är det Sörmland som intresserar runforskaren,
Antalet stenar är mindre där, men sörmländska ristningar visar i allmän-
het rikare mönster med djärvare former och ett livligare linjespel.
Själva Södertälje-trakten bjuder inte mycket men runinskrifterna vitt-
nar om att Tälje redan under vikingatidens slutskede som hamn var en

viktig knutpunkt för vägar ät alla hå11.3 Rikast på runstenar är Söder-
törn och de angränsande häraderna, franr,för allt Rönö härad. I Bogsta,

Ludgo, Korpbron, Runtuna, Kungsberga, Grinda och Tystberga 
- 

dess-

utom i Axala, Björnlunda socken 
- 

står de ätta stenar, på vilka enligt
ordalydelsen inte Gud utan Kristus anropas, i den vanliga formen bialbi

" SuRu bd. a s. 70 v 631.
* Sven B. F. Jansson: On Södertäljetraktens ranristningar s. 10, särtryck ttr Tälje-

bygden 7952.
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Kristr 
- 

beilbi Kristr (hjälpe Kristus, helige Kristus).a Som förklaring
hänvisas till att därifrån förbereddes färderna till Englands, levande kris-
ten kontakt förmedlades 

- 
med den verkan att här i trakten andakten

till >Kristus, den Helige)) var särskilt levande i tros- och bönelivet. Mest
om detta förhållande säger runstenen om Hidin i Grinda, Spelviks socken.
Inskriften avslutas i versform och utgör en halvstrof i fornyrdeslag:
>>Kristus, hjälp anden. Kristus älskade han alltid.> Stenarna härrör från
den period, då med S:t Eskils död i Strängnäs 1080 eller något tidigare
den kristna trons seSer i Sörmland var vunnen. Bön till Kristus förekom-
mer dessutorn bara en enda gång i Västergötland samt i Uppland åtta
gånger. Detta är relativt betydligt mindre än i Sörmland, och dessutom
är de ifrägavarande stenarna spridda över ett stort område - nuvarande
Stockholms och Uppsala län 

- 
således enstaka fall som inte kan tjäna

som underlag för en sammanfattande bedömning.
Ett liknande vittnesbörd om ett starkt trosliv i Sörmland vid samma

period torde utgöras av runstenarna i Landshammar, Slöbro och Kolunda.o
På dem finns av en {örfaren konstnär hugget i sten ett mansansikte med
allvarliga, majestätiska drag ,av för den nordiska konsten helt främ-
mande, endast någon gång på krucifix förekommande karaktär. Sanno-
likast förefaller att det på de tre stenarna är en Kristusbild och sålunda
utgör en kristen symbol i likhet med korset.>? I varje fall kan det inte
vara någon Torsbild. Också den finns i samma trakt på en runsten8 men
som en hånleende grimas ovanför en Torshammare, uppenbarligen ett
hån åt det kristna korset.

Om en tidig blomstringstid i dessa trakter vittnar dessutom flera
praktfullt ornerade och även runskrivna kalkstenshäller som ingått i
ovan jord uppresta gravkistor, hellar med talrika färgrester. De upp-
täckta fynden pekar särskilt på det forna biskopssätet (Eskils)Tuna.e

På goda historiska grunder får den här antydda blomstrande missions-
perioden sättas i förbindelse med de tre sörmländska trosvittnena Eskil,
Botvid, Ragnhild.

Den i detta kapitel givna översikten ger inte någon restlös helhetsbild
av tidevarvets trosliv. Flera saker fattas, både positiva och negativa. Av
det övergångsstadium från heden till kristen tro, vilket har funnits, blir
på runstenarna ingenting synligt. Dessutom är materialet inte längre

' sö 2, lzt, 134, 139, 14J, 149, l6t, 172.
u TeoL Ärsbok 1937, Sven Lodin s. 82.
u sö 112, 167, 367.
7 SuRu bd. 3 inled. s. xrv/xrvr.
" sö 86.

" Sö ,6t, S. Lindqvistr Den helige Eshtls biskopsdöme s.49 f..
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fullständigt, en hel del stenar är spårlöst borta, och de många fragment
som finns kvar, utgör intet underlag f.ör en bedömning. Men, materialet
rnä vara ofullständigt, det föreligger dock än i dag i en sådan myckenhet
och är ifräga om vittnesbördet så enhälligt i alla landskap att det tillåter
flera säkra slutsatser angående de kristnas trosliv på tOOO-talers andra
hälft och vid början av 1100-talet. Här skall inte generaliseras eller ideali-
seras, Vite Krists missionärer mötte motstånd och hade säkert ett hårt
arbete, med bakslag och misslyckanden, men att deras insats var synner-
ligen kraftig och framgångsrik och hos allmogen fann en motsyarande
genklang 

- 
därom vittnar än i dag runstenarna, i synnerhet de upp-

svenska.

Sammanfattningsvis tär vi säga: runstenstidens kristna trodde pä en

Gud och Jesus Kristus, Frälsaren och Domaren 
- 

på frälsningen som en
gåva, i vilken Gud ger sig själv: Sonens mandomsanammelse genom
>Guds Moder> stod i förgrunden. Den scora yördnaden för korset som

ett triumfens tecken vittnar om en levande påsktro på den Uppståndnes
segervisshet. Dopets värde sattes mycket högt. Man trodde på själens
odödlighet, på det eviga livet hos Gud, på bönens och den goda gärning-
ens värde, på en reningsort, där de avlidna kan hjälpas, inte som fordom
med mat, dryck och vapen som de fick med sig, utan endast genom Guds
nåd och de troendes förböner. Det samfund var känt, där medlemmarna
utgör en högre enhet. Denna enhet hölls redan då samman genom kyrko-
organisationen med biskop och präster, förkunnelse och kyrkolag, den
blev utåt mest synlig vid kyrkogång och mässa i de sockenkyrkor som
då bcirjade byggas. Till det nämnda samfundet räknades också helgon
och änglar. Som kristenhetens heliga städer, dit runstenstidens kristna
under botgöring och bön gjorde pilgrimsfärder, nämns i runristningarna

Jerusalem och den Eviga staden Rom, vars betydelse var erkänd (se

Cred.o 1959 nr 1 s. 32 ff.).

SEGERN UTBYGGES

Ragnhild uppges ha dött pä ttZO-taler. Hon fick uppleva hur ett mer
fin sekellångt, lika kraftigt som hårdarbetat missionsförsök kröntes
med en framgång som ledde till att Svea rikes utveckling kom in på
helt nya banor.

Tack vare kung Inges insats hade kristendomen vid utgången av
1000-talet befäst sin ställning, Svea rike var inlemmat i Kyrkan. Mälar-
dalen kunde, nu i kristen mening, bibehålla sin sekelgamla betydelse
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som religiöst centrum för hela landet. Förutsättningen var given för det
genombrott av kristendomen som på ttoo-talet försiggick i alla land-
skap. Stenkyrkorna byggdes, domkapitelinstitutionen infördes, kloster-
väsendet överflyctades på svensk botten.

En ny morgon borjade för hela Norden. Tanken på >Skandinavien
en enhet> vaknade, naturligtvis väsentligt betingad ay samarbetet med
Kyrkan. Kung Inge, som hade bidragit till att östra Sverige fich fyra
nya biskopsstift, medverkade också till att Norden är ll04 i Lund fick
sitr första från Hamburg-Bremen lösgjorda ärkesäte. Därom torde ko-
nungarna Erik Ejegod av Danmark, Magnus Barfot av Norge och Inge
kommit överens vid mötet i Kungahälla 1101. Biskoparna gjorde fram-
ställning därom i Rom, och tre år senare, 1104, stadfäste påve Paschalisll
den nya kyrkliga utvecklingen i Norden.

Dessa och de nu följande händelserna kan karakteriseras som ett hier-
arkiskt och arkitektoniskt beseglande av Vite Krists seger vid kungs-
högarna. Vid mitten av 1130-talet flyttades biskopssätet från Sigtuna
till Uppsala. Som rikets hamn vid östersjön med kungsgården, flera
kyrkor och gillekapell hade Sigtuna alla förutsättningar för en biskops-
scad, men Uppsala fick företräde. På 1li0-talet ersattes där den äre-
vördiga träkyrkan med en domkyrka. Den blev ståtligare än sin forebild
S:t Per i Sigtuna, byggd som denna i anglo-normandisk stil, treskeppigt
långhus, torn, tvärskeppsarmar med absid och kor. Domkyrkan var na-
turligtvis betydligt större och mera praktfullt utstyrd än själavårds- och
gudstjänstbehovet på platsen krävde. Den imponerande byggnaden, möj-
liggjord genom allas offervilja och samarbete, var tydligen avsedd till
att Iör både kristna och icke-kristna åskådliggöra Ecclesia Sancta Dei

- Guds Heliga Kyrka (Ef. 1:23; I Petr.2: I). I en sådan katedral
kunde en bedjande församling se och höra all den förkunnelse som ligger
i en fullt utvecklad altarets liturgi med dess dräkter, ceremonier, koral-
melodier m. r., en behövlig motvikt mot det religiösa tvång som hedna-
trons rituella, granna offerfester hade utövat på allmogen.

Genom två moment fick kyrkan vid kungshögarna ytterligare helgd
över sig, den blev den helige Eriks gravkyrka och den första katedralen
för det nyupprättade ärkesätet Uppsala.

Konung Erik Jedvarssont lät enligt traditionen f.zrdigbygge. kyrkan, Därifrån fortsatte
han kung Inges verk för den inre och yttre missionen. Där blev han också efter sin
död 1160 bisatt och sedermera högtidligt skrinlagd, vördad som nationalhelgon och mar-
tyr. Hans kvarlevor vilade där, inte under en kungshög utan under valven av en kristen
katedral. Erik blev aldrig o{ficiellt helgonförklarad och är inte martyr i den gängse

' Erik ilm Helige, strdier utg. av B. Thordeman, art. Erik den helige och hans tid av
Knut B, '\Zestman.
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meningen men har ändå av folket accepterats som en kristendomens förgrundsfigur i
Sveariket. Redan 38 år efter sin död antecknades han i Vallentuna kyrkas kalendarium
som helgon med l8 maj som liturgisk dag.

Lr llJ2 besöktes Norden av påve Eugenius III:s sändebud Albano Nikolaus Break-
speare. Tolv år senare, 1164, sammanslöt påve Alexander III de svenska biskopsstiften
till en egen kyrkoprovins. Att Sverige i det avseendet kom sist av de nordiska länderna,
berodde på svearnas och götarnas oenighet om platsen för ärkesätet, Linköping eller
Gamla Uppsala. Med rätt blev det slutligen Gamla Uppsala. De fyra lydstiften var
Skara, Linköping, Västerås, Strängnäs. (Eskils)Tuna som inte längre nämns hade förenats
med Strängnäs, Till förste ärkebiskopen utnämndes av påven cisterciensmunken från
Alvastra, Stefan, vigd i Sens i Frankrike. I honom fick landskapsmenigheterna en för
hela landet gemensam kyrklig myndighet. Hans katedral i Gamla Uppsala stod som

ett vårdtecken för den kyrkliga enheten i hemlandet och med Rom. År 1l8i den J

november utfärdede Lucius III en påvebulla till förmån för Gamla Uppsala domkyrka
och dess egendomar.

Omkr. år 7245 blev kyrkan vid en eldsvåda till stor del förstörd, Oersättliga värden
gick till spillo. Templet återställdes, dock aldrig -"r iill sin forna storlek. Men det
som är kvar, mittkvadraten med sin uråldrige, höga gråstensmur och en absid, vittnar
än i dag om ett katedralbygge som ställde sveahövdingarnas högar i skuggan.

Gamla Uppsala kyrka står än. Den reser sig nu sen niohundra är över
Uppsalaslätten. Ingen annan medeltida kyrka i Sverige gömmer märk-
ligare minnen än den. Utgrävningarna syns ge vid handen att den står
på det forna hednatemplets grund. Den vittnar om Vite Krists slutgiltiga
triumf i Svealand och därmed i hela landet. Dår läg det kristna Svea rikes
urcell, en cell, i vilken tvä krafter samarbetat: katolska Kyrkan - då
en redan 1000 årig beprövad organisation - 

och nationalstaten som
ännu låg i sin linda. Samarbetet resulterade i Svearikets inlemmande i
det västerländska kristna kultursammanhanget.

Till följd av den fortgående landhöjningen blev det så att Gamla Upp-
sala inte längre var sluthamnen för båtar från östersjön. Fyrisåns myn-
ning drog sig tillbaka till östra Aros, det nuvarande Uppsala, som sam-

tidigt med (Söder)Tälje vid början av 1000-talet, hade vunnit i bety-
delse som handelsplats. Köpenskapen och människorna följde med. Den
övergivna byn ansågs inte längre lämplig för ett ärkesäte. Den nämnda
kyrkbranden gjorde sitt till att en flyttning tillbaka till staden Sigtuna
övervägdes. Rom gav sitt tillstånd. Emellertid blev inte Sigtuna utan
östra Aros arvtagare och därmed ärkesäte. En ny domkyrka byggdes

där på platsen för den äldre Trefaldighetskyrkan. Tydligen skedde detta
för att man skulle stanna inom Gamla Uppsala synfalt och råmärken.
De båda katedralkyrkorna ansågs på grund av sitt säregna historiska
värde som en enhet.

Detta manifesterades också utåt genom den årliga processionen med S:t Eriks reliker
som år 7273 eller 1276 had.e förflyttats till den påbörjade nya domkyrkan. De bars
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varje år på Eriksdagen den 18 maj i högtidlig procession genom de vårliga ängs- och
åkermarkerna ut till Gamla Uppsala. Skrinet ställdes där på en sten mitt i kyrkan, Enligt
fromt antagande är det samma sten, som i dag står i mittgången: >S:t Eriks vilosten.>
Denna procession hölls under nära 300 år. Först på Gustaf Vasas tid inställdes den. Som

en slags ersättning lät Johan III göra det stora förgyllda silverskrinet, där martyr-
konungens kvarlevor än i dag förvaras, på en hedersplats bakom domkyrkans högaltare.

Den minneskrans som svenska katolska män årligen lägger net där och som under hela

året får ligga kvar, erinrar som stora ting som har skett i forntiden.

En sommar besökte underteckna, , ,rOO*, a fleradagar i rad Tre-
faldighetskyrkan och domkyrkan. Ständigt nya grupper alr människor.
De kommer 

- 
vandrar runt 

- och går. Man undrar om inte kärnan i
Uppsalas kulturtradition för de flesta av dem är fördold, möjligen finns
inget intresse för den. Och endå, det som den historiska forskningen har
fätt fuarr', lever och är värt en religionshistorisk meditation. Bäst gör
man den på den uråldriga vallfärdsvägen från Uppsala domkyrka till
Gamla Uppsala forna domkyrka. T gemenskap med gångna släkten kän-
ner man sig stå inför Honom, för vilken >tusen år är som en dag>. Av
Flans verk för nåra tusen år sedan finns minnen kvar. Och det är det
märkliga med Uppsala: vore det bara ruiner med några stenar, skulle
vi älska dem (Ps. 102:II), men nu finns minnen i mängd, av arkitek-
tonisk kraft och skönhet: kyrkan vid kungshögarna nära den forna
offerlunden - 

>Vår Herres berg> är kvar med Trefaldighetskyrkan och
domkyrkan. Dess höga valv är som en evig hymn i sten över Vite Krists
avgörande seger i Svealand. Historiens stormar har hårt svept fram över
alla dessa minnestecken, men deras budskap förblir.

Meditationen avslutas i Gamla Uppsala kyrka inför dess äldsta inven-
tarium, den uråldriga Kristusbilden, ett av de få 

- 
i611i115gene delvis 

-bevarade äldsta uppländska triumfkrucifixen.2 Det fanns redan i den

forna ärkebiskopliga katedralen och har nu i samma tempel fått heders-

platsen på evangeliesidan vid altaret. Man tror sig stå framför ett krucifix
som talar.

TVÅ KRUCIFIX
Bägge h<;r till den forna ärkebiskopsstaden Gamla Uppsala. Av det

ena 
- 

nyss nämnt 
- 

som fu f.rän 1100-talets mitt, är bara en torso av
Kristusbilden kvar, också denna mycket illa medfaren. Armarna och
benen är avslagna. Huvudet är kvar men kungakronan borta. Det har
lyckats för konstnären att läta oss få förnimma något av den innerlighet

' A. Andersson, a, a. s. 32 fr.
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och den smärta som låg över det höga, ädla ansiktet. Han har skulpterat
en Korsfäst som väl känner historiens alla stormar.

I offerlunden bredvid kungshögarna ansågs varje träd för heligt, dar-
för att offren hade hängt där och ruttnat. Den Korsfäste har helgat kor-
sets stam och därmed pä nytt planterat Livets träd. Det var ytterst Han
som vid kungshögarna hade avskaffat människooffer som kulthandling

- 
som vände bladet i Svearnas historia och gav tidevarvet dess kristna

prägel.
Bredvid Kristusbilden i Gamla Uppsala kyrka står på altaret, textade i

stora bokstäver, orden ur Psaltaren: >Sänd ditt ljus och din sanning.
Må de leda mig, må de föra mig till ditt heliga berg, och till dina bo-
ningar, sä att jagfär gä' in till Guds altare.> Enligt dessa liturgiska psalm-
ord ur mässans trappstegsbön står vi, trots alla tidevarv som gått, allt-
jämt vid en ny början. I den uråldriga Kyrkan ville man enligt tusenårig
ritual börja mässan till ära för världshistoriens Herre.

År 1891 gjordes i Gamla Uppsala i närheten av kungshögarna ett
silverfynds som dateras till slutet av 1000-talet. Det består i huvudsak
av kedjor, halsringar och ett krucifix. Detta påminner, på samma sätt som

det gyllene hängkors från 1000-talet som utgrävdes i Valbo, om den äldre
typen, där Kristus på korset bar livklednaden och står. Fyndet år i flera
avseenden belysande. Det tillh<;r S:ta Ragnhilds tidevarv och låter oss

veta, vilken form krucifixen på hennes tid kunde ha. Kanske hon själv
har burit ett sådant. Kristna fanns i varje fall i Gamla Uppsala långt
innan kung Inge övervann den uppländska hedendomen, och till de sil-
versmycken som då bars, hörde också krucifixet, en kristen motsvarighet
till hedningarnas Torshammar. Kristendomen hade nog, som sådana före-
mål bevisar, trängt in i folklivet. Flandeln med Bysans syns då ännu ha

varit i gång, såvida inte silversmyckena är gjorda av finsmederna i den

forna biskopsstaden Sigtuna, där också de första svenska mynten slogs

med inskriptionen Si(tuna), Dei:Guds Sigtuna.

Vid en återblick på tidevarvet vid det tusenårsskifte som enligt run-
ristningarna och andra vittnesbörd var svenskt, kristet och kosmopoli-
tiskt, vill man instämma i T. Schmids ord: >Verkligheten i Sveriges
kristnande är rikare och mycket mera underbar än dikten om den.>a

R.Vehner Sl

" S. Lindqvist: Gamla Ulfsala fornminnen s. 32 f. Silverskatten finns på Statens Hist.
Museum.

' T. Schmid a. a. s. 118. - PS. Angående Ragnhilds latinska epitafium i Södertälje
kyrka, se Credo 79J9 nr l, s.2f. Enligt Bernhard Bischoff, prof, i medeltida latin vid
Miinchens universitet, kan det inte dateras före mitten av 1200-talet, Han anser det
sannolikt att de två versifierade styckena har en och samme författare (brev av den
19lt 19t9).
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Tro: >Ske din vilja.>
Att långsamt,pä alla omvägar som behövs, inringa mig själv och tvinga

mig att se - så atr jag till sist befinner mig i ett läge där iag, hur jag

än vänder mig, inte kan undgå att se: där allting är allvarligt och verk-
ligt.

Bön - väsendets tystnad inför en annans varande.
Att lära sig tystnad. Att, låra sig att locka, lirka, tvinga, uppfostra

jaget till tystnad. Att lägga allting som är jagets uttryck - åtrå, behov,

önskningar - i tystnad. Att avstå. Att avstå från sig själv för att en

annan ska vara till i mig, i allt jag är.

Den yttersta närheten till honom måste också innebära varelsens yt-
tersta avträdande av sig själv - sträckt så långt från sig själv som möj-
ligt, tömd på sig själv.

Att vara av jaget 
- att vara sig själv sådan man vill, att skapa sig

själv sådan man önskar sig. Drömansiktet jag, drömansiktet död. (En
öken av hud: detta * jagl. jag omsluter världen för mig, fängelse av hud,
öken av jag.)

Att lösgöra sig ur egenviljan, önskningarna, kompensationsbehoven,
önskebildernaär att skilja ut den jag verkligen är Iån den jag ville vara.
Vaska fram min verklighet, korn för korn, brist för brist.

Det yttersta avtrådandet i förhållande till honom som inte är jag själv:
att under f.ården mot honom som är osynlig och oförnimbar avstå från
att söka stöd i bilden av min längtan, i förnimmelsen av min hunger.

Johannes av Korset:
>Att älska Gud för hans egen skull innebär att för hans skull beröva

sig all annan tröst.))
>Den visar att han verkligen älskar Gud som vägrar att lät^ sig till-

fredsställas av någonting som är mindre än Gud.>

Inkännande, bilder: oväsentligheter.
En bild av någons närvaro döljer hans närvaro - det år alltjåmt jaget

som döljer honom.
Den enda framkomliga vägen: att lämna jaget, allting som är av jaget,

förlora det ur sikte. överlämna mig åt allt som inte är av jaget. Vad det
än är, vilka drag det än bär, blir det så av honom - därför att inte av
mig.
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Undan sinnenas tillfredsställelse ;

undan tillfredsställelsen av konkreta handlingar, resultat;
undan känslornas tillfredsställelse ;

undan tillfredsställelse.

Att göra sig till material för någon arulans liv - på samma sätt som
han har överlämnat sig åt mig med kropp och liv; för att skapa mitt liv
ur sitt överlämnande, sitt avträdande.

Bevara känslan w austånd, Inte lättvindigt försjunka i en intimitet
som är längtans intimitet med sig själv, känslans tillbedjan av sig själv.

Att underhålla känslan av avstånd. Att underhålla det genomträngande
medvetandet om uad jag i uerkligbeten är.

(Klargöra det som kan klargöras, definieru vad som kan definieras,
hålla fast vid det vidrörbara så länge det finns något vidrörbart. Först
så kan det i verkligheten gåtfulla, det oförklarligt överskridande andra
som inte är av människan avslöja sina linjer i renhet.)

Att leva i lögn är att tro sig ha ett jag av sig själv: en tillräcklighet.
Att döda den falska jagföreställningen ut i rötterna, så att materialet

ligger blottat, såret oskylt sådant det år. Att se och veta och leva att
jag inget annat jag har än honom.

Detta ansikte, denna kropp, dessa behov, denna längtan - d.etta år
jag. Du, den andre, är du.

Att lära sig att sa avgrunden mellan den som är och den som inte är -se den och vara vid den och inte lämna den.

Att inte vilja vara något annat än sig själv, just dessa arma fakta.
Att uthärda att vara i sig själv, att inte vika från sitt mörker hur nära

dOd det än kan te sig.

Från människans håll innebär religionen ingenting annat än att se sig
själv som verklighet, trånga fram till denna verklighet. Leva den. Den
vikande grunden som är jagets innersta, botten av nöd, {lak av intighet:
ingenting annat än ett skri efter en annan än jag själv.

Att avstå från sig själv för att nä. fram till den botten, till >otillfreds-
ställdheten> som är min rot.

>Ske din vilja.> Att inte söka flyktmöjligheter, låttnader, befrielse un-
dan mig själv - att 'vara trogen mitt mörker, mörkret som är jag.

(Ett landskap. Stockholm 19i9, Bonniers. Kr. 14:71.)
Birgitta Trotzig
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HUR LEDES DET pÄvrrcÄ
CEREMoNIgvÄSENDET?

r lI88 upprättade Sixtus V i samband med sin kuriereform en

gregation, som fick till uppgift att rcglera de liturgiska och
moniella förhållandena vid påvehovet. Den utövar alltjämt samma
tion och har sålunda till sin uppgift att reglera och övervaka de

giska och profana ceremonier, i vilka påven själv deltager.
Beträffande ceremonialkongregationen och dess verksamhet, som till

det väsentliga består i att utforma de ceremonier, vilka tillh<tr kyrkans
utåtriktade verksamhet, har många missförstånd yppat sig, framför allt
inom de kyrkosamfund som mer eller mindre anslutit sig till den puri-
tanske kyrkouppfattningen. Man har ofta velat göra gällande, att det
praktfullt utformade ceremoniel, som den romerska kyrkan av gammalt
utnyttjat vid gudstjänsten och särskilt vid större kyrkliga högtider, varit
och är av rent världslig beskaffenhet och föga ignat att. samordnas med
kyrkans andliga verksamhet. Ofta har också framhävts, att enligt Skrif-
ten Kristus och apostlarna levde och verkade i den yttersta enkelhet
och att följaktligen också den kyrka, som fullfoljer deras verksamhet,
borde iakttaga samma stränga återhållsamhet i fråga om de yttre for-
merna. Härpå svarar kyrkan genom att hänvisa till de av Gud givna be-
stämmelserna om gudstjänsten i tabernaklet och de ceremonier som var där-
med förbundna (jfr 2 Mose: 3t ft.). Därav framgär, att gudstjänsten
skulle följa vissa bestämda former och bära en sådan prägel att envar måste
förstå dess imponerande högtidlighet. Prästerskapets dräkter, tabernaklets
utstyrsel och de heliga föremålens uppställning skulle ordnas på det mest
omsorgsfulla sätt, och inga dyrbarhecer var för stora för att användas till
helgedomarnas behöriga utsmyckning. Allt vad som kunde åstadkommas

av rikt och skönt användes till prydandet av det allra heligaste, som Guds
folk skulle dyrka och vörda. Prästernas dräkter, som utförligt beskrives
i den Heliga skrift (jfr 2 Mose: 39) är i högsta grad praktfulla och
dyrbara. Kostbara vävnader i blått, purpurrött, rosenrött och vitt har
använts för att, åstadkomma en dräkt värdig den präst som skulle fram-
träda som represenrant för sitt folk inför Guds ansikte.

Med anknytning till dessa föreskrifter, upptog den romerska kyrkan
redan tidigt bruket att läta prästerskapet framtråda i högtidlig liturgisk
skrud och i sådan dräkt utföra sina kulthandlingar. Den teologiska speku-

kon-
cere-

funk-
litur-

7t
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lationen kompletterade den liturgiska praktiken genom att förklara de

vid gudstjänsten brukade dräkterna pä ett djupsinnigt symboliskt sätt.
Varje del av den liturgiska dräkten hade sin särskilda betydelse, och när
prästen iförde sig stolan, casulan och manipeln hade han att erinra sig
vad de symboliserade och allvarligt betänka den höga funktion han inför
altaret hade att fylla.

Men därtill kom också en annan, mera allmän synpunkt. För hela den
kristna medeltiden var kyrkan och gudstjänsten inte bara något som
hörde denna världen till. Tvärt om gällde det som en huvuduppgift för
den kristna gudstjänsten att läta den troende församlingen {å en aning
om vad den triumferande kyrkan innebar. Alla visste att kyrkan här
på jorden var en kämpande, ofta hårt ansatt institution. Så hade redan
kyrkofadern Augustinus lärt, då han beskrev ciaitas terrena, den världs-
liga maktstaten, som alltid formar sig så att den blir till ett hinder för
och en fiende till ciuitas Dei, den rätta Gudsstaten. Dårf.ör måste den
kämpande kristenheten för atr ej förlora hoppet här i tiden ibland få
en aning om den gudomliga harlighet som en gång, sedan kampen full-
bordats, skall bliva dess lott och del, alltså omsider d.ä ciuitas terrena
äntligen berövats sin förmåga att hämma och skada dess verksamhet.
För att för de kristna framställa en åskådlig bild av denna härlighet,
har den katolska kyrkans gudstjänst utformats. Medeltidskyrkans prakt-
fulla ceremonier, fortsatta i nyare tid, har aldrig avsetts som världsliga
skådespel. Deras avsikt har varit att här i timligheten ge de kristna en
föreställning om den harlighet som en gång i evigheten skall komma
dem till del. Katedralen, som skönast utformades under gotikens dagar,
avser att vara en jordisk återspegling av paradiset. Denna uppfattning
motiverade det starka betonandet av det ceremoniella elementet, vilket
dartill genom den symboliska tolkningen av kultens handlingar fick den
positiva religiösa betydelse som det alltfort{arande har inom den katolska
kyrkan. Medeltidens människor levde i symboler och uppfattade guds-
tjänstens symbolik som en av Guds godhet given ledning framät på fräls-
ningsvägen. Det var därför rätt förklarligt, att utsmyckningen av guds-
tjänsten och med densamma mer eller mindre nära sammanhängande
ceremonier gjordes så rika och praktfulla som möjligt. Kyrkan ville där-
med ingalunda förhäva sig på något orättmätigt sätt, utan endast peka
på den himmelska saligheten, dit hon på Guds eget uppdrag visade vägen.

Att Skriften själv berättar om denna prakt och glans gav ytterligare
motivering för kyrkan att inrikta sin liturgiska praxis åt samma håll.
Gudstjänstens prakt inställdes sålunda i det kristna evighetsperspektivet
och gav ökad styrka åt den kristna menighetens salighetshopp.

Till denna religiösa betydelse kommer även en annan som ävenledes är
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synnerligen viktig. Congregatio ceremonialis organiserades och fick sina

befogenheter under Sixtus V, dvs. under en tid dä alla hov i hela Europa

utvecklade ett rikt och praktfullt ceremoniväsen. Mönstret för alla dessa

hovordning ar var den som kejsar Karl V utformat och som sattes i bruk
vid det spanska hovet år 1!48. Denna hovordning hade, liksom över

huvud taget det mesta i det sextonde århundradets kultur, religiös bak-

grund och gick ut på att betona monarkens enastående ställning ör'er

alla andra jordiska makter och hans majestätiska avskildhet från män-

niskornas vanliga massa. Då han intog sina måltider skedde detta med

det hc;gtidli ga allvaret a]r en kyrklig ceremoni, och då han framträdde

för sina undersåtar tedde han sig som ett sändebud från en högre värld.
Att hovet alltigenom präglades av en stram och stel prakt omvittnas

av alla samtida källor, som talar om Ia grauitå spagnaola - 
den spanska

värdigheten. Helt naturligr kunde inte den påvliga kurian undgå att
taga intryck av denna sig i Europa allmänt utbredande hovstil. Påven

u"r j.t inte bara överstepräst utan också en suverän monark, och hovet

i Vatikanen var en mötesplats för dignitärer av alla slag, prinsar' stats-

män, diplomater m. m., vilka alla ställde krav på att bli bemötta på

det sätt som det internationella ceremonielet fordrade. Att bortse från

detta krav var otänkbart, helst under barocken och 1700-ta1et, då som

bekant rvisrer om etikettens detaljer kunde medföra allvarliga och lång-

variga diplomatiska konflikter med konsekvenser av besvärligaste slag.

Med hänsyn hartill fann kurian nödvändigt att utforma sitt ceremoni-

väsen med stor omsorg och noggrannhet. Man fann också hos aposteln

paulus (1 Kor. L4:40) en allmän föreskrift som bjöd: Allt må tillgå

på ett hederligt och efter regler avpassat sätt. Denna syntes auktorisera

der ceremoniväsen som tidens allmänna skick och bruk fordrade' Att
det särskilt under barocktiden tog utomordentligt praktfulla former

sammanhängde med tidens allmänna böjelse för utveckling av ståt i
dräkter och utstyrsel. Påven som betraktade sig som höjd över alla mo-

narker - 
att utdela kejsarkronan låg iu teoretiskt i hans hand 

- 
kunde

icke i fråga om prakt och glans stå tillbaka för exempelvis Frankrikes

konung, vilkens hov i Versailles ju var ryktbart för sina lysande fester'

Genom dessa ornständigheter fick ceremonialkongregationen tidvis en

mycket avsevärd betydelse. Även i vära dagar, då Vatikanen upprätt-

håiler livliga kyrkliga och diplomatiska förbindelser med större delen

av den civiliserade världens stater' har kongregationen ofta betydelsefulla

uppgifter att lösa.-Få..rroln 
de regler, som således berör fOrhållandena vid det påvliga

kapellet och palatset, avgiver kongregationen även föreskrifter som rör

kardinalernas liturgiska funktioner utanför det påvliga kapellet samt vad
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dessa har att iaktta på det formellas område under en sedisvakans. Vi-
dare åligger det den att avgöra alla f.all av precedensfrågor mellan kardi-
nalerna bl. a. i deras olika befattningar som påvligalegater och kongrega-
tionsprefekter. Kongregationen har att uppgöra ordningen för hov-
tjänstgöringen i Vatikanen och för audienser av olika slag och till sist
skall den tjänstgöra som protokollbyrå i alla etiketts- och precedens-
frägor, som berör kyrkans diplomati samt de vid den Heliga Stolen
ackrediterade sändebuden.

Kongregationens beslutande organ är desamma som i de andra kon-
gregationerna, men den har en mycket mindre personal än dessa, då
dess arbetsuppgifter fu vida mindre omfattande. Den har således ingen
särskild prefekt, utan kardinalkollegiets dekanus beklader alltid de jure
denna befattning. Plenarkongregationen i övrigt omfattade 19lI sjutton
andra kardinaler, varav endast fyn var kuriekardinaler. Till prefektens
förfogande står vidare en sekreterare, en undersekreterare och en skrivare.
Konsultatorerna består av en grupp prelater samt de påvliga ceremoni-
mästarna, som å ämbetets vägnar alltid är konsultatorer i kongrega-
tionen.

lon Peter'Vieselgren

Ehuru Kristus sade: >mitt rike är icke av denna världen>, finner man lätt vid ett
närmare studium, att den kyrka som stiftats av honom har lånat många drag från den
värld vi lever i.

Av den anledningen har också redan från kyrkans äldsta tid mycken kritik riktats
mot kyrkan och kyrkans män för påstådd världslighet, samt att dessa åsidosatte viktiga
religiösa krav i sin omsorg att anpassa sig efter denna världen.

Men även om det visat sig, att något av denna kritik, särskilt under kyrkans mörka
perioder, varit riktigt, så betydde Kristi ord ingalunda att hans kyrka, som ej vore under-
kastad de mänskliga verkens förgänglighet, skulle vara förbjuden att använda sig av

denna världs skapade ting, som ock är verk av samme Skapares hand, för att uppnå sitt
höga måI.

Sålunda är väl kyrkan icke av denna världen men verkar i denna värld och har 
-med iakttagande av nödig urskiljning 

- 
att fullfölja sitt verk efter sin upphovsmans

bud ocn befallning. Därvid är det yttre omhöljet, som under århundradenas lopp betyd-
ligt växlat och förändrats, ur trossynpunkt av mindre betydelse.

Jon Peter Vieselgren: Påae ocb kuria, Manus. 1956.
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KÄTOLSKA PERSPEKTIV

Yngve Brilioth in memotiam

Förre ärkebiskopen Yngve Brilioth avled

den 27 ryril 67 år gammal efter flera års

vacklande hälsa. Som en betydande kyrklig
ledare och en stor kristen personlighet har
han karakteriserats av sina främsta efter-
löljare i den lutherska kyrkan. Sveriges

katoliker har anledning att minnas honom

med tacksamhet både för hans ekumeniska

kringsyn och för hans storartade historiska
arbeten om den svenska medeltidskyrkan.

Redan år 19li framlade den di z+-årrige

kyrkoherdesonen från Västra Ed i Kalmar
1än sin förnämliga doktorsavhandling om

Den påfliga beskattningen af Suerige intill
den stora scbismen vid Uppsala universitet.
FIan gav där en klar översikt över den

kyrkliga förvaltningen, grundad på forsk-
ningar i dittills obearbetat material. FIan

började sin framställning med Peterspen-

ningens införande i Sverige, vilken sanno-

likt genomdrevs av kardinal Nicolaus
Breakspear på ett möte i Linköping lt 1152,

och följde därefter påveskattens allmänna
utveckling. Medan den ännu på 110O-talet

erlades av varje husfader oberoende av yrke
och samhällsutveckling, erlades den efter
digerdödens år l3J0 endast av jordägande

bönder, medan borgare och frälsemän tycks
hr gätt fria. Av särskilt intresse var den

skildring han gav av de främmande påvliga

uppbördsmännen i Sverige liksom också de

utmärkta porträtt han tecknade av de

svenska andliga, som representerade Sverige

vid den påvliga kurian i Avignon.
Efter docenttiden i Uppsala utnämndes

Brilioth till professor i kyrkohistoria i Åbo
fu 1925 och i praktisk teologi i Lund år
1928. I hans följande arbeten kan man se

hur han från påvestolens ekonomiska för-
bindelser med den svenska kyrkan låter sina

forskningar svälla ut att omfatta hela den

svenska kyrkoprovinsens historia. Ffan skrev

om Ansgar och om Birgitta som religiös

personlighet, han gav en inträngande bild
av mässfromheten i medeltidskyrkan, och
han sökte teckna förhållandet mellan kyr-
kan, kungadömet och påvekyrkan under
den stora drottning Margaretas tid.

Den lysande sammanfattningen av sina

grundliga kyrkohistoriska forskningar gav

hxt är 7941, då han publicerade sitt stora
verk om Svenska kyrkans historia under
senare medeltiden 1274-lJ2l 

- 
den mäk-

tiga religiösa tid, då kyrkoväsendet slog ut
i full blomning och Sverige inlemmades i
den kontinentale kulturvärlden. Vid denna
tid hade Brilioth redan i fyrc är suttit som

biskop i Växjö, och kanske spårar man

här och var den lutherske kyrkomannens
avvisande syn på den katolska kyrkoorgani-
sationen. För sitt arbete hade han utnytt-
jat både Vatikanarkivet och den stora sam-

lingen av medeltidscodices i Uppsala uni-
versitetsbibliotek. Han behandlade forhål-
landet mellan medeltidsstaten och kyrkan
men hade också klar blick för religionens

skiftande uppenbarelseformer och för de

andliga ordnarnas betydelse för kyrkofrom-
heten. Av de många personteckningarna
fängslade främst bilden av den heliga Bir-
gitta, som här för första gången fick röna
tillbörlig uppskattning av en luthersk
kyrkoledare. Fint skildrade han också det
djupa fromhetsliv, som fanns ute i sock-

narna under medeltidens sista århundraden.
De stora arbeten som Brilioth efterlämnat

har blivit den naturliga grunden för fort-
satta forskningar i vår kyrkas medeltida
historia. Själv måste Brilioth efterhand
lämna fackhistorikerns lugna och lyckliga
arbete för att överta höga kyrkliga upp-
gifter. År 19i0 kallades han till ärke-
biskop. De åtta åren som kyrkans främste
ledare under en svår kristid var uppslitande,

och själv sparade han sig inte, Han kon-
fronterades med ett av kyrkans svåraste

problem, förhållandet till staten, ett pro-
blem som han med historisk sakkunskap
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behandlade i sin sista bok, Yården om

kyrkan, men som varken han eller någon

annan svensk kyrkoledare mäktat lösa.

Genom sina arbeten on Nyanglihansk
renössans och Nattaorilen i euangeliskt

gudstjänstliu blev han internationellt be-

römd. Som sekreterare hos sin svärfar,
ärkebiskop Nathan Söderblom, och genom

sina många utländska kontakter blev han

förtrogen med den ekumeniska rörelse, där
han som primas skulle göra några av sina

främsta insatser, Lten 1947-19i6 var han

ordförande i Faith and Order-kommissionen
inom Kyrkornas världsråd, den ena av den

ekumeniska rörelsens båda huvudgrenar,
vilken har till uppgift att syssla med tros-
och kyrkoordningsfrågor. Hans andliga res-

ning, historiska perspektiv och absoluta fri-
het från sekterism gjorde honom varmt
uppskattad inom hela den ekumeniska rö-
relsen.

Sjukdomen bröt ner hans krafter i för-
tid. Med hans stora ansvarskänsla inför
ämbetet måste situationen ha varit oerhört
påfrestande för honom under dessa sista

år, med sina svåra brytningar utom och

inom kyrkans murar. Som lärd humanist,

ödmjuk människa och vidsynt kyrkoledare,

som led med sin kyrka, skall Yngve Brilioths
minne leva bland vårt kristna folk.

Alf Åbers

Biskopsstiftet Essen

Sedan den I jan. 19i8 existerar i Tysk-
land ett nytt katolskt biskopsstif t med
storstaden Essen som biskopssäte. Som första
biskop fungerar dr Franz Hengstbach, förut
hjälpbiskop i Paderborn. Han står inför
många och svåra uppgifter, som det nya
stiftets säregna prägel äligger honom.

Ruhrstiftets historia går tillbaka till år
lszl, dl påven Pius VII i bullan De salute

aninarutn förordnade, att Ruhrområdet
skulle delas mellan ärkestiftet Köln och

stiften Miinster och Paderborn. Den gången

hade industrialiseringen just tagit sh bör-
jan, men ingen kunde förutse den gigan-
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tiska utveckling som skulle förvandla denna
del av Tyskland till det största industri-
området i Europa. Industrialiseringen loc-
kade dit en invasion av arbetare som mest

kom från västra Tyskland. Den inflyttade
arbetarstammen förlorade allt mera kon-
takten med sitt religiösa förfiutna, till den

grad att redan den andra generationen i
religiöst avseende tedde sig som rotlös.
Kyrkan hade nämligen inte lyckats att
följa med i utvecklingen.

I synnerhet hade den snabba och oupp-
hörliga expansionen av städerna som följd
att man 1'ämt blev efter vad nödvändiga
nybyggen av kyrkor bettäfrat. Knappt var
nya kyrkor byggda var de redan för små

eller med avseende på tillväxten av stän-
digt nya stadsdelar för avlägsna för en

stor del av den därtill hörende försam-
lingen. För själavården och den kyrkliga
förvaltningen uppstod understundom egen-

domliga situationer på grund av områdets
tillhörighet till tre olika stift, vilkas grän-
ser här och var gick rakt igenom städer

och samhällen, så att olika stadsdelar till-
hörde olika stift.

För att råda bot på denna orede vände

sig efter första världskriget ett antal ka-
tolska lekmän till Rom med önskan att ett
nytt biskopsstift för Ruhrområdet måtte
upprättas. Den dåvarande påvlige muntien
i Tyskland, Eugenio Pacelli, 

- 
sedermera

påven Pius XII 
- 

hade understött deras

begitan, men saken blev inte avgjord den
gången. Efter det andra världskriget, då

det kyrkliga läget hade blivit ännu mera

komplicerat genom den stora invandringen
av katolska flyktingar östetifrån, gjordes

en ny frarnstöt i Rom.

Upprättandet av ett nytt stif t mötte
stora hinder. Där fanns ekonomiska pro-
blem: ett litet stift har det inte lätt att
balansera sitt budget. En annan invecklad
fräga var prästrekryteringen. Inte så som

om man behövde vara särskilt rädd att inte
få ett tillräckligt antal församlingspräster

för ett särskilt Ruhrstift, ty de flesta präst-
kallelser förekommer numera inte som ti-
digare på landsbygden eller i småstäderna
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utan i storstädernas arbetar- och medel-
klassfamiljer. Det var snarare de tre stift,
till vilka då ännu Ruhrområdet hörde, som

befarade prästbrist ifall de förlorade detta
sitt bästa rekryteringsområde.

Men utvecklingen kunde inte hejdas,

och så upprättades äntligen ett särskilt
stift. Det omfatter blott i,3 % av landet
Rheinland-'W'estfalen men l8Y" av dess in-
vånaretal. Med 1 t60 invånare per kvadrat-
kilometer är det det tätast befolkade stif-
tet i Europa. Det räknar tolv stora städer:

Bochum, Bottorp, Duisburg, Essen, Gelsen-

kirchen, Glasbeck, Flerne, Liidenscheid,

Mnlheim, Oberhausen, Vanne-Eickel och

Vattenscheid, med tillsammans nära 3 mil-
joner invånare, därav 67,2% arbetare.

42,4o/o av alla invånare är katoliker, men

endast 38 per hundra av dem bevistar re-
gelbundet söndagsmässan. På 2 400 stifts-
medlemmar kommer en präst.

Att det alltså finns många problem att
lösa för den kyrkliga myndigheten ligger i
öppen dag. Men stiftets biskop, som åt 47 ir
gammal, syns vara rätt man på rätt plats.

Han åtnjuter allas uppskattning och är om-
tyckt hos katolikerna såväl som hos de le-
dande männen i industrien (som till största

del är icke-katoliker) och i fackförening-
arna. FIan är väl insatt i Ruhrområdets
speciella frågor. Hans relationer till den

evangeliska kyrkan är hjärtliga. En av hans

närmaste vänner är denna kyrkas ombuds-

man i sociala frågor, Klaus von Bismark.

Biskopens vapen visar gruvarbetarnas

hammare, och i hans biskopsring är -
istället för en ädelsten - 

en kolflisa in-
fogad som kommer från gruvan >Flannover-
Hannibal>, som äges av Krupp. Bröstkorset

har han fått som gåva av gruvornas direk-
torer (som är protestanter).

(Documents, Revue des questions alle-

mandes. Mars-april 19 i9.)

Ekumenika
Begref[et ekumeniskt

Enligt officiellt katolskt språkbruk menar

man med ordet >ekumeniskt> i samband

6-sssozz Credo. 4o:eårg. Nrz. 1959
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med ett >ekumeniskt koncilium> inte det-
samma som den i vår tid mycket använda
beteckningen >ekumeniska rörelsen> avser

eller när man i de orientaliska kyrkorna vi-
sar >ekumeniska intressen>. >Ekumeniskt>
är ett koncilium, till vilket kyrkliga digni-
tärer och experter ur hela kyrkan kallas
för att dryfra, och besluta om kyrkans an-
gelägenheter 

- 
alltså ett kyrkomöte som

representerar hela den katolska kyrkan och
inte bara delar av den. Begreppet ekume-
niskt innebär här förutsättningen att kyr-
kan är en juridiskt konstituerad enhet, som

fungerar som levande helhet.
Den så kallade ekumeniska rörelsen där-

emot utgår från det faktum att det finns
olika från varandra skilda kyrkar och
kristna denominationer, som borde samlas

till en allt större enhet i lära och organisa-
tion för att efterkomma Kristi uttryckliga
önskan >att alla må vara ett> och för att
komma fram till en allt effektivare gemen-
sam insats för kristen tro och kristet liv i
hela världen. Den ekumeniska rörelsen syf-
tar till en allkristen enhet, medan katolska
kyrkan utgår från en redan existerande ka-
tolsk enhet jorden runt. Där förutsättes den

ena kyrkan som ett ännu inte uppnått måI,
här anses den vara föreliggande verklighet.

I de österländska kyrkorna håller man

med om att ett ekumeniskt koncilium har
att representera kyrkan i hennes helhet.

Men, säger man, genom den stora schismen

har inte endast kristenheten utan kyrkan
som sådan splittrats och som följd därav ett
verkligt ekumeniskt kyrkomöte omöjlig-
gjorts.

Vad den principiella betydelsen av den
katolska tolkningen angår, framhöIl en
gång den danske, icke-katolske teologipro-
fessorn Kristen E. Skydsgaard mycket rik-
tigt: När Rom påstår, att kyrkans enhet
inte är ett mål som ännu ligger framför
oss utan en realitet som redan framträder i
själva den romerska kyrkan, emedan hon
ensam är den heliga universella kyrkan och
i följd därav ensam Kristi kyrka, och när
Rom vidare framhåller, att den sanna åter-
föreningen blott kan ske i form av ett
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återställande av denna enhet och ett åter-
införlivande i densamma, då rör det sig

inte om ett uttryck av imperialism utan
om en speciell uppfattning av kyrkans na-
tur och hennes enhet.

Av stor praktisk betydelse är det emel-
lertid att de anförda skiftningarna av be-
greppet ekumeniskt inte utesluter varandra

- 
de siktar ju alla på kyrkans enhet, men

ser den från olika synvinklar: som den i
närvarande stund föreliggande eller den för
framtiden åstundade eller den en gång all-
mänt förverkligade. Den ekumeniska rörel-
sen och intresset för upphävandet av schis-

men är inte något främmande för katolska

kyrkan, Den står ju likaså öppen för en

frtl:l'tidz^ återförening som för återvinnan-
det av en förlorad enhet.

Beträffande det av påven Johannes XXIII
bebådade ekumeniska koncilium menxr man
på icke-katolskt håll, att dess framgång är
beroende av i vilken utsträckning det kom-
mer att bli >>ekumeniskt>>. Vi från den ka-
tolska sidan skulle vilja uttyda denna fråga
sålunda: kommer det i romersk mening
ekumeniska kyrkomötet att bli ekumeniskt
även i den ekumeniska rörelsens och de

orientaliska kyrkornas uppfattning av ordet
ekumeniskt? Red.

Det korunanile allmönna kyrkomötet

Den {örsta uppståndelsen, knappast
mindre inom än utom den katolska värl-
den, kring påven Johannes XXIII:s beslut
att semmankalla ett allmänt kyrkomöte
med de kristnas enhet som en av uppgif-
terna har hunnit lägga sig. Och lika gott
ät det.

Dagspressens kommentarer visade att man
ofta, inte minst här i Sverige, hade miss-
uppfattat både utgångspunkt och avsikt.
Man såg gärna beslutet genom politiska
glasögon och talade sålunda allmänt om
>demokratisering>>, förvånad över att det
efter Vaticanum och den påvliga ofelbar-
heten ännu kunde bli tal om ett ekume-
niskt koncilium.

De ekumeniska kretsarnas reaktioner har
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däremot i stort sett varit positiva, Både

inomlands och utomlends präglades de av

en djup glädje över denna oväntade nyhet.
Få är de som fortfarande låtit sig behärska
av den gamla inrotade, och tidigare i viss

mån även förståeliga misstänksamheten mot
Rom i detta sammanhang. över lag ställer
man sig dock avvaktande inför den kom-
mande utvecklingen, man spar sitt defini-
tiva ställningstagande intill dess att man får
utförligare och bestämdare detaljer över
detta kyrkomötes exakta form och uppgift.
Detta har, naturligt nog, varit fallet inte
minst i fråga om personer och samman-
slutningar med officiell k*aktär, så t. ex.

generalsekreteraren i Kyrkornas världsråd,
Dr Yisser 't Hooft, och sammx råds exeku-
tivkommittd (jf.r lrånikon, 1919, s. 38 f.),
Från ortodox sida 

- 
man kan bl. a. tänka

på Theodosios VI, den ortodoxe partriarken
av Antiokia och hela Orienten 

- 
har kom-

mentarerna varit mera bestämda såväl i
fråga om det man accepterar, t. ex, Roms

tått ttt sammankalla ett allmänt kyrko-
möte, liksom då det gäller de krav man

ställer, framför allt diskussion på basis av

de sju första ekumeniska koncilierna (jfr
La Croix Slll 19t9). Det kan dock vara
på sin plats ett här påminna om det ytterst
positiva uttalande som den ekumeniske
patriarken av Konstantinopel, Athenagoras,
gjorde i sitt nyårstal som svar på den väd-
jan till enhet som påven hade gjort i sitt
jultal. >Vi mottaga denna appell i en anda

av broderskap, ty vi tolka den som ett
uttryck för en klar förståelse av att de and-
liga krafterna. . . verkligen böra mötas för
att på nytt bliva ett.> Efter atr ha fram-
hållit sin fasta övertygelse om att v^tje in-
bjudan till enheten måste åtföljas av så-

dana handlingar som >bevisa att våra ord
och gärningar äro i full överensstämmelse>>,

riktade han sina välgångsönskningar till
>>Hans Helighet, den nya påven av Rom,

Johannes XXIII, välkänd, älskad och aktad
i våra trakter>> (jfu lrönikon,19J9,s.91 f.).

Man vet ännu ingenting om vilka som

kommer att kallas och vilka som kommer
att inbjudas till detta kyrkomöte av dem
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som icke är självskrivna som deltagare. Lika
litet har man några exakta uppgifter om
det sätt varpå det skall ta ställning till
problemet om de kristnas enhet. Det enda

officiella dokumentet hittills är påvens tal
till kardinalerna efter mässan i Sankt Pau-
lusbasilikan, den 2i januari (jfu ActaApost.
Sed. zzlz l9t9). Han talar där om >)en

förnyad inbjudan till de troende i de från
Rom skilda samfunden att i kärlek följa oss

i sökandet av en enhet och en nåd, som

så många själar över hela jorden längta
efter>>. I övrigt har man att hålla sig till
tidningarnas referat av andra uttalanden
där påven berör sitt beslut, vilket givetvis
måste ske med all reservation för kom-
mande tillrättalägganden.

Inte alldeles utan intresse är det sätt
varpå desse >>nyheter>> avlöst varandra. Var
och en för sig kan vara något av en >>för-

söksballong>>, avsedd att mäta opinionens
temperetur och vindriktning såväl inom
som utom kyrkan, varvid de också blir tur-
vis beroende av föregående reaktioner. Så-
lunda följdes det uppmärksammade tal till
det romerska prästerskapet, vari påven för-
klarade att det inte skulle bli tal om att
anställa en >historisk process> för att ut-
reda vem som felat, ev ett annat, till hans

forna stiftsbor, i vilket han mycket starkt
understryker identifikationen mellan Kristi
kyrka och Roms kyrka, enligt S:t Ambro-
sii formel: ubi Petrus, ibi Ecclesia. Om det
senare slår vakt om kyrkans ständiga krav
på att vara den apostoliska kyrkan, den
enda sålunda som har och följaktligen också
kan bjuda den enhet som hör till kyrkans
väsen 

- 
och detta är givetvis vad man

måste vänta från påven 
- 

så ger det förra
uttryck åt tankar som hittills mycket sällan
blivir framförd* frirn offentligt håll. Det
innebär ett erkännande rv att, på det histo-
riska och psykologiska planet, i sista hand
på kärlekens, ansveret för all kyrkosönd-
ring är delat och icke endast den ena par-
tens. Man kan i detta sammanhang inte
undgå att tänka på de s. k. icke-teologiska
faktorerna och deras roll i alla kyrkosplitt-
ringar liksom i alla strävanden att återställa
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enheten, faktorer vilkas betydelse från slu-
tet av 40-talet allt mer och mer blivit upp-
märksammade i det ekumeniska arbetet. I
sin predikan i Sankt Paulusbasilikan den 2i
januari gjorde påven dessutom ett intres-
sant uttalande om friheten och enheten:
>den första frukten av denna enhet är
icke endast uppskattningen av friheten
uten även det rätta sättet att bruka och
njuta den, såsom en dyrbar gåva från män-
niskornas skapare och frälsare. Varje gång
ett folk under sin historia misstagit sig be-
träfrande friheten, så har det lett till en

mer eller mindre uppenbar motsättning till
evangeliets principer> (Documentation ca-
tbolique, lt12 l9t9). Rätt förstådda och
sedda tillsammans borde dessa uttalanden
kunna verka i positiv riktning.

En sak är i varje fall utom allt tvivel:
den nuvarande påven är, på ett ännu kon-
kretare sätt än sina företrädare, uppriktigt
och allvarligt sysselsatt med problemet om
de kristnas söndring och möjligheterna till
deras enande. Detta är nu helt naturligt
eftersom hans långa tid som diplomat på

Balkan och i Turkiet givit honom en direkt
kontakt med detta problem. Tanken på >>en

hjord och en herde> dyker gång på gång

upp i hans tal, redan vid den tid han ännu
var apostolisk delegat i Sofia för att nu,
efter hans val till påve, vara nästan ständigt
återkommande.

På grund av denna hans långa, personliga
erfarenhet av österns kyrkor och kristna,
psykologiskt inte minst, tillika med den
kloka realism som tycks prägla hela hans
personlighet, väntar påven sig knappast att
denna enhet nu skall vara utan vidare reali-
serbar. Flelt visst är men nu, såväl teolo-
giskt som psykologiskt, bättre förberedd på

denna de kristnas enhet än vad man kunde
vara för femtio-sextio år sedan. I varje fall
så till vida som kristenheten, inom alla kon-
fessioner, blivit mer och mer medveten om
att dess splittring är ohållbar och emot
Flerrens vilja. Detta hindrar dock inte att
man, mänskligt att döma, på alla håll ännu
har en lång v^g ett gå teologiskt lika väl
som psykologiskt. Och den vägen måste
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gås under bön i >>anda och sanning> om

den Helige Andes ledning.

Dom Clöment Lialine in ntemoriam

Den katolska ekumeniken har ifjol gjort
en svår förlust som utan tvekan kommer

att förbli märkbar mycket länge.

Den 26 april 19t8 avled Dom Cldment

Lialine, munk i benediktinklostret i Che-

vetogne i Belgien, efter ett relativt kort
men intensivt liv i den Lristnr enhetens

tjänst. För de flesta svenskar, katoliker
såväl som protestanter' var han en helt

okänd man. Men detta att hxn var en ev

kyrkans främsta och ledande ekumener är

redan det anledning nog att här minnas

honom. Därtill kommer att han hade per-

sonliga förbindelser med vårt land, inte

minst genom ett besök som han gjorde här

vären 7949.
Visserligen gick hans besök rätt spårlöst

förbi i de katolska kretsarna. Så vitt jag

vet, var det bara AC-gruppen i Göteborg
som hade uppmärksammat det och bett
Dom Cldment om ett föredrag. Främst
hade han väl nu också kommit för att
återuppta gamla ekumeniska kontakter
inom Svenska kyrkan och för att möjligen

finna nya. Han hade sedan länge en djup
respekt för Svenska kyrkans liturgiska arv,

och dess sinne för det sakrala hade givit
honom ett bestående intryck. Däremot ytt-
rade han flera år senare sin besvikelse över
de svenska såväl som andra >katoliserande>

rörelsernas betydelse som ekumeniska fak-
tofer.

Under detta besök kom han även att
hålla ett föredrag i professor Hj. Lind-
roths licentiatseminarium i dogmatik, där
man vid den tiden behandlade problemet
om kyrkans ämbete. Hans föredrag, seder-

mera publicerat i samlingsverket En bok
om kyrhans ämbete, behandlade Ordo ocb
jurisdictio, Prästerlig ocb konungslig äm-
betsmakt mligt romersk-katolsk åskådning,

Man kan utan svårighet tänka sig vilken
verkan detta föredrag, som vimlar av hård-
dragna skolastiska distinktioner, måste haft
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i just den miljön. Det är ett slående exem-
pel på den skolastiska metodens ytterliga
begränsning, hur formfulländad den än
kan vara i sig. Det vore för övrigt otänk-
bart att i dag upprepa en sådan tour de

force: den så gott som enda bibliska text
som citeras är Matt. 28t 18-201 lJtan tve-
kan har Dom Lialine själv varit något
tveksam; han reserverar sig nämligen ge-
nom att säga att han som sin uppgift sett
att >presentera den katolska teologiens
klassiska uppfattning av ämbetet>. Men
det förvånar som tillvägagångssätt likväl
hos en gammal och erfaren ekumen som
han var.

När Dom Liane gjorde sin skandinaviska

resa hade han nämligen femton till tjugo
år av teoretisk reflexion och praktiskt ar-
bete som ekumen bakom sig. Han hade
just lämnat posten som huvudredaktör för
sitt klosters tidskrift lrönihon, den katolska

världens ledande och länge dess enda eku-
meniska tidskrift, som han praktiskt taget
har präglat, stundom kanske en smula
egenmäktigt. Det är nämligen utan tvekan
främst hans förtjänst au lrönikon blivit
den ledande katolska tidskriften på det
ekumeniska området när det gäller såväl
allsidig och korrekt information som ar-
tiklar av principiell och historisk karak-
tår.

Detta hänger på det intimaste samman

med Don Lialines personliga kallelse. Den
var nämligen, skulle man vilja säga, av

nödvändighet en ekumenisk kallelse. Född
190r i Sankt Petersburg och tillhörande
en rysk officersfamilj, befryndad med

Romanoverna, hede Konstantin Nikolaje-
vitj Ljalin helt naturligt blivit uppfostrad
i den ortodoxa tron. Men det första världs-
kriget och den följande revolutionen förde
honom småningom, sedan han förlorat näs-

tan hela sin familj, till Belgien. Som ung
student och agronom blev han där, inte
minst genom sin mer än vanliga intelligens
och sin allsidiga utbildning 

- 
han var

både humanist och naturvetare 
- 

en av
de framträdande bland emigranterna.
Detta gav honom täta och rika kontakter
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med västerländsk civilisation och kultur i
deras katolska form. Efter någon tids in-
tensivt srikande liksom efter ett besök vid
det nygrundade ortodoxa teologiska insti-
tvtet Sdnkt Sergius i Paris, beslöt han att
låta sig uppta i den katolska kyrkan. I
augusti 1926 iörverkligade han detta be-
slut i benediktinklostret Maredsous, där
han hade varit en ofta förekommande gäst.

I likhet med många andra konvertiter ville
han dela med sig av sin nyfunna rikedom.
Men i motsats till många av dem lät han
inte detta gå jämsides med ett ensidigt
och negativt avståndstagande från sin dit-
tillsvarande tro och än mindre från sina

forna trosfränder. Han blev och måste bli
ekumen.

Försynen ville att ungefär samtidigt en

liten benediktinsk kommunitet hade grun-
dats i Amay av Dom Lambert Beauduin,
känd såsom skapare av den även europeiskt
betydelsefulla, liturgiska rörelsen i Belgien.
Detta kloster skulle, på Pius XI:s uppdrag,
som sin speciella uppgift ha att arbeta för
de kristnas enhet, främst genom att söka
närma den österländska och den väster-
ländska kristenheten till varandra. Helt
naturligt kände sig den nye konvertiten
dragen till detta kloster, men han kunde
inte realisera sina planer förrän efter ett
par års väntetid. Efter sitt novitiat och
sina första löften (1 jan. 1930) g1'orde han
de vanliga teologistudierna 

- 
vänteåren

hade han använt för filosofistudier 
-fram till prästvigningen (1933) och ytter-

ligare ett år vid det grekiska kollegiet i
Rom.

Det var vid återkomsten till sitt kloster
som han blev redaktör för lrönikon. Mer'
redan länge hade han som krönikör upp-
märksamt följt vad som rörde sig i tiden,
främst i den östeuropeiska världen. Allt
detta kommenterade han initierat och sak-
ligt. Dessutom publicerade han, under sina

år som redaktör (19t4-1949) en lång rad
av arriklar, som alle penetrerade de eku-
meniska problemen, vare sig det gällde de
speciellt östkyrkliga eller de mångskiftande
protestantiska. Han avvisade därvid be-
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stämt att se de förra, lika litet som de se-

nare, annat än som delproblem av ett stort
helhetskomplex som rörde hela kristenhe-
tens återförening i en och samme kyrka.
Denna synpunkt utvecklade han speciellt
i sin stora artikel De la nötbocle irönique
(Iränikon 1938).

Under ockupationsåren, då tidskriften
inte kunde komma ut i samma omfattning
som förut 

- 
årgångarna 1940-194J är

samlade i en liten volym, åtskilligt mindre
till omfånget än en vanlig årgång 

- 
förde

Dom Lialine ett tillbakadraget liv i sitt
kloster, som flyttat till Chevetogne, Där
föreläste han för studenterne i dogmatik,
särskilt om Treenigheten. Men han var
samtidigt intensivt sysselsatt med studier
över munkväsendets uppkomst och första
period. Utan tvekan hade dessa studier,
som resulterade i artikeln Erömitisme orien-
tal (Dictionnaire ile la Sqiritudlitö) vrxit
fram ur ett inre andligt behov och sökande

hos Dom Lialine, som på en och samma
gång var ryss och benediktin. Men hans

avsikt var dessutom klart ekumenisk, efter-
som han ansåg att kunskaper i detta ämne

var avgörande för en rätt förståelse av de

österländska kyrkorna och deras andliga
och teologiska liv. Efter krigsslutet åter-
upptog han så sitt direkta ekumeniska ar-
bete. Han befann sig mitt uppe i detta,
när sjukdomen överraskade honom för att
snart föra honom över i den stora och slut-
giltiga enheten.

Djupt var Dom Lialine präglad som

människa av sitt levnadsöde. Geografiskt,
kulturellt och religiöst 'rar han en emi-
grant och en konvertit, vilket allt gjorde
honom i hög grad rotlös och orolig. En
kort samvaro med honom var tillräcklig
för art övertyga därom. Men man behövde
heller inte ha känt honom länge för att
vet^ ett under den yttre och inre orolig-
heten låg djupast ned en stark trofasthet
mot gammalt arv och nytt förvärv, en

trofasthet sist och slutligen mot Gud. Utan
tvekan var det spänningen mellan dessa

båda poler som gjorde honom till den rika
och levande människa han var. Förmågan
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att behärska denna spänning och den säkra

kunskapen som teolog skapade den ekumen

som, för att citerr Dom Lialines biografi
i lränikon (3lzl70), mer än någon annan

saknat det dreg av vag amatörmässighet

som i början ofta präglade katolsk ekume-

nik.

Liturgiskt ehumenisAl ilagar i Paris

Sedan några år tillbaka anordnar det
ryska teologiska institutet Sankt Sergius i
Paris varje &r nigra liturgiska studiedagar,
vanligen i början av juli månad. Föredrags-
hållare av skiftande nationalitet och kon-
fession orienterar ur var sin synvinkel del-
t/g^tn^ i forskningens aktuella ståndpunkt
om ett givet huvudtema. Men avsikten är
också klart, om än diskret ekumenisk.
Inte bara föredragshållarna uten även de

inbjudna deltagarna kommer från olika
konfessioner och har under några dagars

otvungen samvaro tillfiille att knyta vär-
defulla kontakter. Värdskapet utövås på

ett perfekt sätt, vilket skapar en atmo-
sfär av lika vänlig öppenhet som hjärtlig
respekt.

19J8 rörde sig dagarna omkring dopets

och konfirmationens sakrament. Biskop
Cassianus, rektor för Sankt Sergius, och
P. Danidlou SJ, behandlade båda ett ny-
testamentligt ämne; den förre: >Död och

perspehtiu

liv i Nya testamentets uppfattning av do-
pet>, den senare: >Det levande vattnet
som symbol för dopet>>. Sankt Sergius vat
dessutom representerat av en av dess öv-
riga professorer, greve Bobrinskoy, som ta-
lade om >Konfirmation och andligt liv en-
ligt Niklas Cabasilas>. Ett par benedikti-
ner från Mont C6sar, Belgien, föreläste den
ene, abott Cappelle, om: >Den kristna ini-
tiationen (invigningen) enligt Theodoros
av Mopsuestio>, och den endre, Dom Botte,
om: >>Några anmärkningar beträffande
dopritualen i Den apostoliska traditionen
av den helige Hippolytos>, En luteran,
pastor Rend Blanc, och en calvinist, pastor
Pierre Ch. Marcel, kommenterade båda sina

respektive kyrkors dopritual.
Det kan här vara av intresse att notera

att professor Riesenfeld deltog i 1957-Lrs
dagar, vilkas tema rörde sig om kyrkoåret,
med ett ytterst intressant föredrag om
>Sabbat och Herrens dag i Nya testamen-
tet och i fornkyrkan>. Docent Bengt
Strömberg, nuvarande kyrkoherde i sven-
ska Sofiaförsamlingen i Paris, har ocLså

varit bland tidigare föreläsare. Men i öv-
rigt saknar man representanter för svensk
teologi och exeges. Kanske skall detta års
tema, som tar upp det kyrkliga ämbetet
till behandling, kunna locka några av dem.

A. Rask

Finns det något mera optimistiskt än de kristnas förtröstan, att Gud kan väckas till
liv även hos den hårdaste och mest trolösa? Men ändå existerar människor, vilka kallar
den kristna tron för desperationens religion! Martyrerna som sjungande går i döden för
Kristi skull varje dag nu, är dock ingenting så billigt melodramatiskt som desperata. De
är helt enkelt pL gott bumör, ty de vet att de är på rätt väg mot det mål varje människa,
av kvinna född, känner som en dunkel aning, ehuru få igenh.änner den.

Anna Lenab Elgströtn
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Psalmodikon

Alla känner vi ju till och beskivar oss

över hur långt ofrihet och automatisering
inom tankelivet gått i diktaturerna. Men
vi tycks ofta knappast vara besvärade av

att t. ex. vissa stora folkrörelser i vårt eget
land alltjämt officiellt bygger på sådana

av verklighetens erfarenheter för länge se-

dan förkastade premisser som >den ideella
överbyggnadens absoluta beroende av den
ekonomiska underbyggnaden>, klasskam-
pens oundgänglighet och majoritetsväldets
helgd osv. Ingen tror längre på dylikt, men
ingen tänker heller längre på det! Det-
samma gäller många andra områden. Ingen
kan komma ifrån att den moderna kul-
turens massfabrikation av färdigtuggad
andlig föda fört med sig en atrofiering av
den egna självständiga åsiktsbildningen.
Hur många fullvuxna människor hämtar
inte utan vidare sina omdömen och åsikter
från de pressorgan de läser och de radio-
framställningar de hör på? Och hur få av
dem tänker på den oerhörda makt över
nationens andliga liv detta ger de opinions-
bildande faktorer, som yrkesmässigt bedri-
ver alstrandet av begrepp, formler och inte
minst fördomar! Stora stycken av tillvaron
blir på det sättet höljda i dunkel och
glömska eller 

- 
medvetet eller omedvetet

(här gäller det inte att utreda vilketdera)
missrepresenterade och instängda i fel
formler. Sådana tragedier som Pasternak-
rffiren, likaväl som på närmare håll de

säkert pinsamma följder för många med-
arbetare omsadlingen från ett parti till ett
annat inom deras tidningars ledning, fört
med sig, borde dock få en och annan av

oss att fråga sig om det verkligen är ett så

oerhört svalg befäst mellan diktaturerna
och demokratierna ifråga om åsiktsfrihe-
ten? Visserligen riskerar ingen författare

i vårt kära fosterland att krype i kurran
för att han eller hon skriver annorlunda
än den ledande moderna kulturopinionen
anser prisvärt, Men tabugränserna är lika
fast dragna för det; begreppen har mu-
rats till fördomar, så oreflekterade och
spontana att de blivit en andra natur hos
läsarna.

Detta faller inte minst i ögonen då det
gäller s. k. religiös diktning. Själva no-
menklaturen föråder ju den dolda fördo-
me* AII diktning är dock religiös i den

meningen att den vill vidga synen, skapa

klarhet och förklaring över vårt arma lilla
liv.

Men istället har begreppet >religiös dikt-
ning>>, evad det gäller lyrik eller romxn-
konst, blivit något misstänkt sekunda, nå-
got som förvisat författaren ifråga till ett
särområde, där han visserligen får gå lös

men betraktas med en viss nedlåtande

diskriminering av den moderna, radikala,
kristendomsfientliga eller åtminstone kris-
tendomsgiltiga kulturfalang, som i kraft av

sina stora resurser utövar en oerhörd press

på opinionsbildningen i estetiska frågor.
Först på sista tiden har en viss opposition
gjort sig gällande 

- 
till erinran om att

en sådan kategoriklyvning även på rent
estetiska grunder är vrång. Diktare som

med andakt och djup känsla rör sig med

vissa stora enkla temata: döden, sorgen,

kärleken, offermodec, kan inte diskrimine-
ras till förmån för mera skeptiska, subtila
och invecklat konstfärdiga talanger utan
att en viss bysantinism blir följden, dikt-
ningen blir en diktning för experter och
invigde, medan den stora massan står på

andra sidan svalget. Med detta föl1et att
även litterärt skolade människor ibland
faller offer för en sorts modefeghet, som

gör att de föredrar 
- 

eller säger sig före-
dre 

- 
det invecklat subtile och skeptiska
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som >)mere konstnärligt>, Liksom inte det
enda kriteriet på verklig konst är att den
förmår att få djup att rope till djup, få
människosjälar och människohjärtan att
känna sin samhörighec, sitt gemensamma

odei

Hela denna ."no"i'"dj" har dragits upp
hos undertecknad genom att en ny dikt-
bok, Harald Schillers Mot kuäll kom i
händerna på en kvinna av den sort man
förr i världen kallade >de breda lagren>,
en autodidakt men en mycket begåvad så-

dan, med en lyhörd känslighet för äkta
diktning, som gör henne välgörande våg-
sam ifråga om att erkänna sin tacksamhet
även inför sådant som modekritiken för
stunden, inte har knäsatt. Ty hur många
läsare vågar väl det?

- 
Var{ör får man inte oftare läsa om

sådana saker som angår en? var denna
kvinnas fråga till mig, som jag nu låter
gå vidare. Ty hur mycket av det som

tryckpressarna varje höst spyr ut angår en

människa, som verkligen djupt och sant
känner för vissa värden, sörjer över att de
undervärderas, vet hur väl människor be-
höver tröst i sorgens och diidens ofrån-
komlighet av rrons och kärlekens stilla
gensvar på deras förtvivlans rop.

I Harald Schillers diktbok talar en så-

dan erfarenhet av både sorg och tro, som

angår en. Hans dikteriska radie är inte
vid; på den förebråelsen svarar han själv
med en dikt i samlingen:

Långsamt skall Herren spela

på ditt psalmodikon
tills på den enda strängen
evigheten får rum.

Så Han för fäderna spelat,

tills deras längtan blev stum.
En enda sträng äger Herrens
helga psalmodikon.

Harald Schiller har alltid tillhört de

författtre, som envist följt sin egen stiärna,
även då den fört honom ut i ensamheten.

FIan är djupt förtrogen med dödens, sor-
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gens och saknadens isiga isolation. Men hans

diktning erkänner ingelunda blott negati-
vitetens anda. Tvärtom, i den ensamhet
med sina döda han självvilligt valt, har
han, det visar inte minst hans sista dikt-
bok, funnit den trons och förtröstans
hemlighet som tiger bakom tystnaden och
skiner bakom skenet. Denna fasta stilla tro
kan få sådana gripande uttryck som i föl-
jande dikt.

Jag talar stilla med min Gud om tiden.
Han svarar lågmältr över den står friden.
Och när jeg talat om de käras bårar
Han viskar tyst: Jag torke,r alle tirat.

Jag klagar bitter: Ändlös är ju tiden.
FIan svarar: Ändlös är blott jag och friden.
Han går. Men skuggan av en korsfästs

händer
välsignande läggs över jordens länder.

Flera av dikterna i denna sista samling
har denna innerligr stilla psalmton, som

faller sig så naturlig för författaren, art
den ger en 

- 
dock blott skenbar 

- 
en-

kelhet åt hans strofer. Men det finns
också bland dem sådana intensivt i ångest

förtätade dikter som denna:

Som en kornblixt
över fälten öde

syns mig livet
och de döde.

Ingen åska,

intet buller.
Bara kalla
tysta eldsken,
flammande
som långa, långa,
djupa, djupa
sting.

Inte alla av dikterna har denna bärande
Llang, men flera av dem har den till-
räckligt för att denna lilla bok, så märkt
av den stilla vemodslyckan hos en som

{unnit ro och nu tryggt närmar sig den
han kallar >Döden, broder, tjänare i ti-
den>, borde få gehör hos alla som igen-
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känner och älskar äkta tonfall om väsent-

liga ting.
Det kanske verkar överdrivet att säga,

att vi behöver flete sådana sångare som

vågar sjunga utanför kategorierna och

kotterierna, sjunga ut sitt innersta mänsk-
liga väsen. Men är det inte just nu mycket
behövligt? Runt omkring oss pågår en

sorts ideernas jordskred; det är som vore

vi en bybefolkning på ett bergmassiv där
toppglaciären kommit på glid och sakta

men säkert drar med sig stora stycken av

föreställningsvärlden utan att byborna på

sluttningen märker att de håller på att fö-
ras ut i tomma intet. 

- 
Eller rättete, de

märker det nog, det syns på oerhört många
symtom! bristen på spontanitet inom lit-
teratur och konst, det krampaktiga, bysan-
tinska sökandet efter nyheter, konstigheter
och sensationer, ungdomens s. k. förvild-
ning och mycket annat 

- 
allt utslag av

den hemliga skräcken, som lever inom
många, skräcken för den hotande rty^ 

^po-kalypsen hos ett släkte, som är bundet av
nyhedendomens ödsliga determinism, utan
Gud och utan fri vilja.

Då kan det kännas gott att höra en

sådan stilla röst som Harald Schillers
sjunga liksom för sig själv:

Det bryter från okända världar
strålar av ljus.
Återglansen kan dröja
över ett ringa hus.

Ingenting kan förklaras,
alh är att prisa för.
Tack för ert barn som födes,
Tack för en människa som dör.

Harald Schiller: Mot huall. Stockholm
19f 8, I/ahlström & Vidstrand.

Anna Lenab Elgström

Thom as Me t torn A seculor
journal. London 19i9, Hollis &
Carter, 1l s.

Prästen och trappistmunken Thomas

Merton har blivit en av den katolska kyr-

kans flitigaste och mest uppmärksammade
lötlattere i Amerika. Flera av hans böcker

har också blivit översatta till vårt språk.

Dit hor självbiografien Elected Silence
(Kallad till tystnad, Lund, Gleerupska uni-
versitetsbokhandeln), som berättar om Mer-
tons upplevelser som universitetsbildad lä-
rare och förfartate fram till fu 1941, dä

han 26 Lt gammal fick inträde i cisterciens-
klostret Gethsemani i Kentucky. Dit hör
också två andra arbeten, Vägen till kontem-

flation och Bröil i ödenarken (bäd,a, Stock-
holm, Daciaföreningens förlag) samt det
praktfulla bildverket Den heliga tystnaden
(Malmö, Allhems förlag;, alla med motiv
från det slutna klosterlivet.

I en annan av sina böcker The Vaters of
Silence låt Merton oss följa en trappist-
munks vardag, redogjorde för sin ordens

fängslande historia och sökte visa meningen

och ändamålet med ett kontemplativt liv
i den moderna atomåldern. FIan har en

åskådlig och lättfattlig stil, han utgår från
de enkla tingen och fångar gärna bilder
och situationer i en kvick värdering eller
en minnesvärd aforism. Han skriver per-
sonligt och engagerat, medlidsamt och hu-
moristiskt. Som väckelseman och veder-
häftig popularisator av de kristna senning-

arna hör han till de främsta.
I dagarna har Merton - 

visserligen i
kraftigt reducerat skick 

- 
presenterat den

innehållsmättade dagbok som låg till grund
för levnadsteckningen. Denna dagbok -A selecteil journal 

- 
omfattar hans första

katolska år från övergången Lr 1939 till
klosterlöftets är 1947. Den är fylld av ned-
kastade reflektioner över resor, konst, litte-
ratur, nyheter och människor' För den

som är van vid Mertons klara och fast

uppbyggda stil gör dagboken ett egendom-

ligt osäkert och famlande intryck. Det är

uppenbart att det tysta klosterlivet för ho-

nom betytt en fördjupning och en själv-
prövning, som varit av värde också för
hans skriftställarskap.

Ändå är denna dagbok av stort intresse.

Den är för det första ett historiskt doku-
ment, skrivet under tiden före USA:s in-
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träde i världskriget. För Merton som för
alla kristna är kriget en samvetssak. FIan
underkänner alla de argument som förs
fram både av isolationister och av krigsiv-
rare, men ser ingen mänsklig lösning på

situationen. Först Pearl Harbour skulle be-
fria honom och Amerika från vidare grub-
bel över det berättigade i ett anfallskrig.

Dagboken är också av värde som person-
ligt vittnesbörd. Den berättar om den unge
Mertons väg och val i en värld, där han
inte kunde finna sig tillrätta. Han reagerar
starkt och sunt 

- 
om också inte överdrivet

originellt 
- 

inför materialismen, raspoli-
tiken och våldsmentaliteten. FIan har en

gripande passus om korsfästelsen. Vi stu-
derar processen mot Jesus rent juridiskt
och konstaterar att han var oskyldig, men
vi undviker sorgfälligt den enda väsentliga
frågan, varför han måste dö. Vår hjalte
är Pontius Pilatus, den frisinnade mannen,
som tvådde sina händer och sedan vände
ryggen mot Hans lidande och Hans kärlek.

För Merton liksom för Graham Greene

är det enda försvaret mot våldet att bli
ett helgon. Han söker sin kallelse och väljer
länge, innan han kan besluta sig för att ge

upp allt. Det är bara ett fåtal som kan
följa honom på hans väg till trappistbrö-
dernas kloster, men vi står alla gripna inför
det allvar och den själskamp, som föregick
beslutet och som också klingar fram i Mer-
tons dagbok.

Alf Äberg

Frithio f Dahlby: Helgon-
dagar. Stockholm 19 J8, Diakonisty-
relsen. Kr. 16z 

-l2lr -.
Äntligen finns det en större samling

helgonbiografier och -legender på svenska,

utgiven av komminister F. Dahlby 
- 

känd
bl. a. för den nyttiga uppslagsboken De
heliga teckens hemlighet 

- 
och med före-

tal av biskop Ruben Josefson. Dahlby föl-
jer uteslutande de svenska medeltida kalen-
darierna och behandlar ca 300 helgon 

-ett stort urval med tanke på att inget hel-
gon från tiden efter 1J00 är med och hel-
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ler inte en del större helgon från forn- och
medeltiden, vilkas fester först under senare

århundraden blev allmänt firade, som t. ex.

S:t Anselmus av Canterbury, S:t Cyprianus
av Carthago, S:ta Hildegard av Bingen, S:t
Irenäus av Lyon, S:t Patrik och S:t Placi-
dus.

Det är en stor skara ur alla folkslag och
stammar och folk och tungomål man här
kan bekanta sig med: den återspeglar mar-
kant något av kyrkans väg genom tiderna.
Principen för urvalet 

- 
att nämligen utan

vidare följa medeltida kalendarier samt helst
Legenda aurea 

- 
har emellertid som följd

att fornkyrkans ibland tämligen legenda-
riska gestalter nästan tar överhand. Häri
ligger enligt vår mening överhuvudtaget
den annars så förträffliga bokens svaghet:
det historiska och det legendariska blandas
alltför mycket och inte sällan utan gräns-

dragning, även där en sådan hade varit
möjlig. Sedan Jakobus de Voragines tid har
den historiska kritiken ju gjort vissa fram-
steg. Dessa kommer tyvärc ej till sin rätt.
Tvärtom, det legendariska skjutes i för-
grunden på det historiskas bekostnad, Det
är synd, ty med förhållandevis liten arbets-
prestarion hade det historiskt tillförlitliga
kunnat tagas upp, eller 

- 
där det skett 

-ofta bättre markeras som sådant. Skulle
det inte t. ex. ha varit en avgjord fördel
att i stället för den detaljerade skildringen
av Petrus-legenden ge en skiss av hans per-
sonlighet sådan den framstår i Nya testa-
mentet? Principen att l|ta skriftens ord
tala är jn inte alls främmande f& fötf*-
taren (jfr 2i och 26 dec. eller Mariafes-
terna). På liknande sätt skulle legenden

om S:t Klemens ha kunnat ersättas eller
kompletteres med några axplock ur hans

brev till församlingen i Korint eller med

den storarrade bönen däri. Ingenting där-
med sagt mot legenderna! Men om själva

den historiska verkligheten är känd och
dessutom både rik och tankeväckande, bör
legenderna träda tillbaka.

Kanske vi får ännu påpeka ett eller an-

nat vi lade märke till: S:t Ignatius, I febr.,
kallades för Theophoros redan före sin död,
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ja, i samtliga bevarade brev ger han sig

själv detta namn, - Om den heliga Bir-
gittas stoft vilar i Vadstena klosterkyrka
torde vara mindre säkert än författaren
låter en tro. 

- 
Den vackra legenden om

hur S:t Franciskus stödde Lateranbasilikans
murar vinner ingenting på att den orda-
grant tillämpas också på S:t Dominikus.

På flera ställen önskar man också en hän-
visning till vad helgonet i frigr betydde
för Sverige eller Skandinavien. Så borde det
t. ex. ha berättats att den helige Bernhard
blev uphovsman till cisterciensorden, att
redan under hans livstid, 10 år före hans

död, det första klostret av denna orden
grundats i Sverige (Alvastra) och att bl. a,

ärkebiskop Eskil i Lund stod i livlig och
personlig brevväxling med honom. 

- 
En

sådan aktualisering av de enstaka helgonen

eller festdagarna, som ju t. ex. har åstad-
kommits för den 19 mars, 29 juni, 8 dec.,

hade varit till nytta också beträffande en

del andra festdagar.
Vad ordfarklaringen beträffar är vid or-

det >>apokryfer> en viktig korrigering önsk-
värd. I gamla testamentet måste beteck-
ningen apokryf differentieras - 

som den
protestantiska forskningen för övrigt gör

när den skiljer mellan deutero-kanoniska
och pseudo-epigrafiska skrifter. Annars
blandas saga och sanning alltför mycket
ihop.

Alla dessa små brister stör emellertid
inte alls vår glädje över att denna bok
Iinns. Helgonilagar kommer att vera till
stor nyttå i allahande sammanhang och det

skall säkert finnas många som ofta tar
denna bok i sin hand 

- 
med intresse och

uppbyggelse.
Peter Hornung Sl

Il Protestantesimo ieri e oggi,
Utg. av Antonio Piolanti.
Roma 19i8, Ferrari.

Två slags frågor måste tas upp tiil be-
handling, när det gäller protestancismen.

För det lörsta mlste reformatorernas syf-
ten och deras tillvägagångssätt utforskas.

Det måste kartläggas, vad protestantismens

upphovsmän åstadkommit och hur de tros-
system och de samfund, som uppkom med
eller växte fram ur reformationen, har ut-
vecklat sig under tidens lopp, För det
andra giller det att ta reda på var de mera
avlägsna historiska och andliga bakgrun-
derna till reformationen ligger och vilka
som är dess mera invecklade konsekvenser,
vare sig dessa från första början varit ef-
tersträvade eller har framgått ur 1i00-
talets omsvängningar, utan att vlte av-
sedda eller ens önskade av reformatorerna.
Vill man komma åt det svåröverskådliga
komplex protestantismen utgör, behövs det
således både en noggrann inventering av

det som faktiskt hänt och händer och en

mera inträngande kyrko- och iddhistorisk
bearbetning av materialet.

Föreliggande nyhet på den teologiska
bokmarLnaden vill huvudsakligen tjäne
den förra av dessa två uppgifter. Visser-

ligen finns där ett särskilt kapitel om pro-
testantismens inflytande på politiska, soci-
ala och ekonomiska förhållanden och på det
litterära och det konstnärliga livet, men

författ*en, Piero Chiminelli, betonar, att
han endast vill framlägga en skiss, Boken

bortser i själva verket frln att ge sig i
kast med protestantismens yttersta villkor
och dess mångskiftande historiska derivat
för att så mycket ivrigare ägna sig it dess

positiva innebörd.
Ett team av fackmän 

- 
de flesta italie-

nare 
- 

behandlar i detta verk på nära
I 400 sidor >protestantismen av i går och
av i dag>. Bokens första del framställer
protestentismens ursprung och dess >klas-

siska> gestaltningar. Den andra delen ägnas

nuet. IJtom lutherdomen, den schweiziska
protestantismen och anglikanismen behand-
las här de viktigaste sekterna och slutligen
missionsverksamheten och ekumeniken.

Den tredje och sista delen konfronterar
protestantismen med katolsk tro och teo-

logi, varvid även en så aktuell tes som Ba-

sel-teologen Cullmann's om Petri överhög-
het kritiseras. Bibliografiska uppgifter ökar
verkets värde,

9t
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Utgivaren Antonio Piolanti, rektor vid
den påvliga Lateran-högskolan där
särskilt sekularpräster för staden Rom och

dess omgivning får sin utbildning 
- 

prc-
senterar verket som en liten encyklopedi
över protestantismen. FIan hade nog kun-
nat underlätta dess användbarhet som upp-
slagsverk genom att semmanställa alf ebe-

tiska sak- och personregister. Det saknas

också en förteckning över de i verket an-
vända förkortningarne, varför oinitierade
läsare ibland har svårt att identifiera ci-
taten, Man skulle dessutom önska, Ntt
jämte den åberopade litteraturen även käl-
lor på skandinaviska språk hade blivit
nämnda, framför allt när det rör sig om
Swedenborg och swedenborgianerna, och
när det gäller ekumeniken. Men icke desto

mindre är verket en tilltalande prestation.
Oss veterligen är publikationen den första
i sitt slag på ett romanskt sfråk. Den fram-
står som ett hoppingivande tecken på ökad
ekumenisk anda i ett land, där man inte
alltid kunnar räkna med förståelse för icke-
katolska kristna. Utgivaren kallar redan i
förordet protesranterna för katolikernas
bröder,

Av olika skäl kan boken inte anses vara
en exportartikel. Den är avsedd för itali-
enska läsare. Den orienterar. På så vis är
den ett bidrag till kristenhetens återför-
ening.

v. K.

Johan Chydenius: Tbe
tyfological probletn in Dante . A
study in the history of medieval
ideas. Helsingfors 19J8.

Teologer har trgit anstöt av att Dante
Alighieri i sin Comedia redan ti-
digt fick artributet diuina, den gudom-
liga 

- 
visar sig i hög grad bunden vid

Beatrice, ungdomsårens oförgätliga till-
bedda. Beatrice befuiar diktaren ur väglös-
heten, hennes bild styrker honom på vand-
ringen genom inferno och purgatorio, hon
leder honom genom faradiso, tills hon {år
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anförtro sin skyddsling åt S:t Bernhard av

Clairvaux. >Får man tillmäta den älskade

kvinnan denna nyckelställning?>, så frå-
gade sig vissa lärda för att genast svara

med ett beslutsamt nej: >Beatrice får inte
betraktas som en kvinna av kött och blod,
hon kan enligt den medeltida diktarens in-
tention inte vara något annat än en symbol
för den heliga vetenskapen, en typologisk
framställning av teologien.>

Författaren till denna vid Helsingfors
universitet framlegda doktorsavhandling är
alldeles främmande för den trångsynthet
iftä,ga om kvinnan, som förråder sig i
denna numera i stort sett övergivna tolk-
ning, Han delar inte den däri framträdande
bristen på förståelse för Dantes roll i det
kristna tänkandets uweckling. Hans studie
kulminerar i den tesen, att d€n typologiska
tolkningen endast har sitt berättigande,
när den löljer och grundar sig på en bok-
stavlig sådan. Beatrice är verkligen den

unga kvinna, som Dante mött, då hon
ännu var ett barn, vid Ponte Vecchio i
hemstaden Florens. Flennes hänförande
skönhet återspeglade för den unge diktaren
hela världens rikedom. Efteråt och pä

grund av detta förmådde hon även bli sym-
bol för osynliga verkligheter.

Med goda skäl daterar författaren för-
ordet till sitt rika och väldisponerade ar-
bete på den helige Thomas' av Aquino dag.

Det var av 120,0-talets store teolog som

Dante lärt sig att utgå från levande reali-
teter. Diktaren var fylld av thomistisk anda,

då han vågade ge sin älskade Beatrice en

betydelse som inte längre var hskränkt
till honom själv. Thomas utlöste i skalden
den geniala idin att levandegöra tidens ab-
strakta teologiska tänkande i Beatrices väna
gestalt. I vä,ra. dagt har Paul Claudel visat
en lika storslagen syn på kvinnan, då han i
Le soulier de satin tä,tet Proeza bli Guds
>metkrok>.

Fackmännen må bedöma denna boks ve-
tenskapliga kvaliteter. Allmänheten kan
tacksamt ta emot den som en utmärkt in-
troduktion till Dantes verk.

v. K.
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Ingvar Bergström, Den
symboliska nejlika.n i. senmedeltidms

och renässansens konst. 188 s., 82

planscher. Malmö 19i8, Allhems.
Häft. kr. 32: 

-, 
helklotbd kr.

40: 
-.

En gammal legend betättar' att JunS-
{ru Maria på långfredagens kväll åter-
vände till korsfästelseplatsen för att hämta

de spikar med vilka Kristi kropp hade bli-
vit genomborrad. När hon tog upp spi-
karna från marken, sprang det blodröda
blommor fram ur jorden, och de blom-
morna hade en viss likhet med de blodiga
spikarna i hennes hand. Blomman blev kal-
lad nejlika. Att den blev kallad så, det be-

rodde på dess mirakulösa upphov. Ty nej-
lika är egentligen Nägelchen - 

det tyskt
ordet för >liten spik>>,

Legenden har i senare tid blivit bort-
glömd. Man har glömt bort folktron om

nejlikan. Och man har inte heller kunnat
tyda den nejlikblomma, som förekommer
på vissa målningar, framför allt från re-
nässansens tid. När renässansens målare ve-
lat avbilda Jungfru Maria och Jesusbar-
net, så har de ofta givit modern en nejlik-
blomma i handen, eller också har de pla-
cerat en nejlikblomma i närheten av grup-
pen. Ingvar Bergström, en svensk konst-
historiker, har nu utrönt vilken symbolisk
innebörd denna blomma har. Nejlikblom-
man utgör helt enkelt ett varsel om det
öde som Jesusbarnet skall undergå, De
små barnahänderna och de små barnaföt-
terna kommer ju att genomborras av vassa

spikar en gång. Varken modern eller bar-
net är okunniga om detta öde. Därför har
nejlikblomman 

- 
spikblomman 

- 
sin

plats i sammanhanget.

Ingvar Bergström redogör utförligt för
de italienska, tyska och flamländska ma-
donnabilder, på vilka nejlikblomman före-
kommer. Förträffliga reproduktioner av
varje målning ledsagar skildringen. Bland
annat fäster man sig vid en ytterst ut-
trycksfull madonnabild av den italienske
1400-talsmålaren Carlo Crivelli (fig. 18).

Både moder och barn ser aningslöst lyck-
liga ut, som för det mesta. Men i nedre

vänstra hörnet av tavlan har den varslande

nejlikblomman sin plats!
På en mängd porträtt av samtida herrar

och damer återfinner man den symboliska
nejlikan. Det berömda mansporträttet i
Kaiser Friedrichs-Museum i Berlin, kallat
Mannen med nejlikan och länge tillskrivet
Jan van Eyck, hör till denna klass av por-
trätt, likaså flera mansporträtt av Hans
Holbein d, y. Även i porträttkonsten har
nejlikan symbolisk betydelse. Den vill på

ett diskret sätt antyda vad Kristi offerdöd
betyder för modellen i fråga.

Ingvar Bergström antyder, under fram-
ställningens gång, den symboliska bety-
delse som åmkilliga andra i gånga tiders
måleri förekommande detaljer är utrustade
med. Vi blir erinrade om att violblommen
symboliserar ödmjukhet och förstår alltså
vad upphovsmannen till Madonnan med
violblomman, ett verk av okänd tysk mäs-
tarc frln 1400-talet, velat säga oss. Be-
klagligt är det att alla dessa symboler bli-
vit bortglömda i senare tid. Den konst-
historiska framställningen har därigenom
blivit förytligad, och de utövande konst-
närerna själva, särskilt de med religiös
konst sysselsatta, har gått miste om åtskil-
liga medel vilka de med fördel hade kun-
nat använda. Man kan emellertid skatta
sig lycklig över att symbolerna håller på

att återupptäckas i vår egen tid - årer-
upptäckas av forskare sådana som Maurice
Vloberg (La Vierge notre nr.ödiatrice) och
Ingvar Bergström.

Tryggue Lundön

Grosser Herder Atlas. lJtg. ev
prof. dr. Carl Troll, Bonn. xrv
och 792 s., format 78l2t,t cm rned

202 kartor och 32 helsidesplanscher
samt talrika illustntioner och tabel-
ler, Freiburg 19i8, Herder. Allt ef-
ter inbindning DM 122: -ltlz -1137: -; för köpare eller innehavare
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av något Herder-uppslagsverk eller
Herders Bildangsbacl: l0: 

- 
DM

mindre.

Som en mycket välkommen komplette-
ring av Der Grosse Herd.er och Herders
Biltlungsbuch har nu Grosser Herder-Atlas
utkommit. Under ledning och samordning
av ordinarie professorn för geografi vid
universitetet i Bonn, dr Carl Toll, har om-
kring 1f0 framstående vetenskapsmän av

olika nationalitet arbetat fleru ir för att
färdigställa verket. Som teknisk hjälp stod
duktigt fackfolk på det kartografiska om-
rådet till deras förfogande, Resultatet har
blivit ett omfattande geogrefiskt uppslags-
verk bestående av kartor, bilder, tabeller
och text.

Kartdelen erbjuder 77 fy siskt- geografiska

kartor, som i följd av en ny teknik låter
ytformationerna plastiskt franträde, pX

samma gång som denna teknik ger möj-
lighet till atr utförligt känneteckna kar-
tans innehåll utan att de många beteck-
ningarna stör helhetsbilden. Ytterligare 12i
specialkartor åskådliggör de enskilda län-
dernas geologiska, klimatiska, ekonomiska,
historiska och politiska förhållanden på ett
sätt som underlättar en snabb och klar
överblick eller jämförelse.

De detaljer som kartor inte kan för-
medla meddelas i en särskild undervisande

del. I 127 artiklar framställes åskådligt
och pregnant världsalltet, jorden, världs-
delarna och alla stater på jordklotet med

hlalp av rikligt bild- och tabell-material.
Det som i tabellväg inte fick plats här
lämnas i ett särskilt bihang med tabeller.
För varje artikel har en fackman vunnits
som är väl orienterad på det motsvarande

området på grund av egen åskådning eller
specialstudier.

Sveriges geogrrfi med hithörande
data behandlas sakkunnigt, koncisr, intelli-
gent och aktuellt 

- 
förutom på tre kar-

1q1 
- 

i en nära fyra sidor omfattande
texr, författad av Prof. Dr, Fredrik See-

bass, Broby.
Något helt nytt för ett sådant kartverk
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är en särskild bilddel, >Elemente der Land-
schaft>, där i 63 fotos av stort format alla
typer av natur- och kulturlandskap sam-

manställes och konfronteras med varandra.
En snabb orientering underlättas genom

ett 80,000 namn omfattande ortregister
med hänvisning till motsvarande ställen på

kartorna och i texten.
Detta i vetenskapligt och tekniskt av-

seende framstående och värdefulla verk är
en sannskyldig fyndgruva för geografiskt
vetande och kan säkert som uppslagsverk
vara till stor nytta för vetenskapliga insti-
tut, skolor, bibliotek, läsesalar, redaktioner
m. m., men också för hem och enskilda
som inte låter avskräcka sig genom det
till synes rätt höga priset 

- 
det reduceras

till rimliga och förmånliga proportioner
så snart man närmare granskar innehållets
enastående mångfald och gedigenhet.

JG

P e te r Vust: Briefe uncl Auf-
sätze. lJtg. av Vilhelm Vernekohl.
Miinster 19i 8, Regensberg.

Filosofen Peter \fust, född år 1884 och

död år 1940, levde under en övergångstid.
Då han var ung, stod den på 1800-talet
uppkomna, självbelåtna framstegstron
ännu i full blom. Under sina mogna år fick
han uppleva politiska och andliga samman-
brott och till och med uppkomsten av tota-
litära statssystem. Ärevördiga gamla livs-
former förstördes, världen tycktes för-
sjunka i mörker.

Vust fann i mannaåldern vägen tillbaka
till sin tidigare övergivna trosövertygelse.

Men uppenbarligen kom han inte till en

full själslig befrielse. Hans världsglädje
slog fastmer om till motsatsen, så att ska-
pelsen 

- 
för att citera Hermann Kasacks

formulering 
- 

av honom kom att uppfat-
tas som det sista hindret före föreningen
med Gud. Smärtan över en uppskattad
gammal ordnings undergång förblev för
Peter Vust avgörande 

- 
liksom for åt-

skilliga andra i hans generation. Hans brev
och små uppsatser, som Vilhelm Vernekohl
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numera samlat i ett vackert band, röjer
hans tragiska världssyn ännu tydligare än
de filosofiska verk, vilka han först som

läroverkslärare, senere som universitetspro-
fessor skänkte sina samtida.

Breven och uppsatserna är vördnads-
bjudande dokument om ett betydande män-
niskoliv. Men deras författate tillhör en

gången tid.
V. K.

Paul Renaudin: Un maitre
tle la mystique frangaise, Benoit de

Cant'eld. Paris l9ii, Spes.

Paul Renaudin har gjort sig känd för
sina studier i de engelska och franska
mystikernas tankevärld. Flans senaste ar-
bete är ägnat åt en engelsk mystiker från
tiden omkring 1500, vilken utövet ett stort
inflytande på den närmaste eftervärlden
men efteråt blivit alldeles förgäten.

Med spänning följer man under Re-
naudins ledning det som hände Villiam
Fitch 

- 
ty detta var namnet på den

märklige engelsmannen. Född lt62 såsom

medlem av en lågadlig engelsk familj vis-

tades han under en följd av år i London

för sina studiers skull. Under intryck av

katolska uppbyggelseböcker och samvaron

med en katolsk jämnårig beslöt han sig

för att antaga den katolska tron, flan har
i diskreta ordalag skildrat händelseförlop-
pet i en av sina böcker. Att det var år

li8i som hans konversion ägde rum har
han inte uppgivit, men men kan räkna ut
det. Det andliga ståndet tedde sig genast

som något mycket lockande för den

fromme och begåvade unge konvertiten.
Men i hans fädernesland var den katolska

religionen sedan decennier tillbaka förbju-
den, och någon utbildning för den katol-
ske prästens kall stod där ej till buds.

Villiam Fitch var alltså tvungen att beSe

sig till Frankrike. Han har skildrat vilket
starkt inryck de praktfulla gudstjänsterna

därstädes gjorde på honom. Något dylikt
var han ju inte van vid ifrån England.
Efterhand gick det upp för honom att

ordenslivet, och närmare bestämt det fran-
ciskanska ordenslivet, var den livsform
som bäst passade honom. En ny och livs-
kraftig gren på det gamla franciskanska
ordensträdet utgjorde kapucinerna. Fitch
tilltalades av dessa ordensmän, I Paris slöt
han sig tiil dem. Från och med nu är han
känd under namnet Benoit de Canfeld

- 
efternamnet hade hämtats frin fä-

dernegodset därborta i England.
Urkunderna till tidens kyrkohistoria

lämnar oss sparsemma upplysningar om
fader Benoits verksamhet i sin ordens
tjänst, först i Orldans, sedan i Paris. Frank-
riLe håller just på att hämta sig från de

förödande religionskrigen. En livskraftig
katolsk >spiritualiti>> börjar spira fram på

nytt efter en lång och dyster nedgångspe-
riod. Benoit de Canfield bidrager kraftigt
till att åstadkomma den. I de religiöst in-
tresserade kretsarna i Paris kan man tyd-
ligt spåra hans inflytande. Man uppskattar
hans prästerliga rådgivning, och hans litte-
rära huvudverk, Rågle de perfection, spti-
des i avskrifter. Det är på franska han
författat både denna bok och sina andra
religiösa skrifter.

Han har inte glömt tanken på England.
För en katolsk präst är det numera livs-
farligt att verka där. Fängelserna i drott-
ning Elisabets England är fulla av katolska
präster, och med jämna mellanrum skickas

skrror av dem till det beryktade Tyburn
för att avrättas. Benoit och en ordensbro-
der beger sig i slutet rt fu lJ99 till Eng-
land för att verka bland de hemsökta

engelska katolikerna. Så gott som omedel-

bart blir de arresterade. De kommer emel-

lertid inte att lida martyrdöden, eftersom

Frankrikes konung, Henrik IV, lägger sig

ut {ör dem. I stället förvisar man dem ur
landet. År 1602 linner vi alltså Benoit de

Canfeld på den franska jorden igen.

I Frankrike fortsätter han sin präster-
liga verksamhet. 1609 utkommer Rågle de

fert'ection äntligen i tryck. Nästa år skil-
jes Benoit hädan. Det sker i kapucin-
klostret Saint-Honord i Paris. Han är då

48 år, och han efterlämnar, föt att e.n-
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vända Reneudins uttryckssätt, minnet av

en hjältemodig tjänare och av en man som

varit intimt förtrogen med Gud.
Rågle de fierfection, den bok som gör

Benoit de Canfeld förtjänt av ett namn i
mystikens historia, utkom under 1600-talet
i en mängd upplagor och i översättningar
till flera språk. Ett stort inflytande synes

den ha utövat, denna numera totalt bort-
glömda boh. Den franska mystikens hu-
vudverk, Traitå de I'atnour de Dieu tv den
helige FranEois de Sales, synes i viss mån
vara beroende av Benoits verk, låt tta-ra, ,tt
FranEois de Sales vida överträffar den
engelskfödde kapucinen både vad tankarnas

rikedom och språkets skönhet betriffar.
Själv är Benoit de Canfeld starkt påver-
kad av den flamländske 1400-talsmysti-
kern Herp (Harphius) och av italienske
li00-talsmystiker sådana som Scupoli och
Isabella Bellinzaga (fötfattrtinntn till
Bret'e competdio intorno alla Perlezione
cristiana). Något direkt inflytande synes

däremot ej den förnämliga engelska me-

deltidsmystiken ha utövat på honom.

För den som är någorlunda bevandrad

i den stora västerländska mystiken under
medeltiden och nyare tid torde Rigle d.e

perfection bjuda föga nytt. För det dåtida
FranLrike har den emellertid haft stor be-
tydelse såtillvida som den gjort dess reli-
giösa elit förtrogen med de europeiska mys-
tikernas tankegångar och {öljaktligen gjort
1500-talets fransmän i stånd att skildra
människosjälens förhållande till Gud så

som de stora mästarna fordom gjort. Som

en god popularisering har den fyllt sin

uppgift. Av Renaudins sammandreg att
döma finner man, att Benoit de Canfeld
i denna sin bok skildrat människosjälens

uttömning på allt eget och tillgodogörande
av det som Gud vill bjuda henne ungefär
så som Herp (hans lärare) gjort före ho-
nom eller FranEois de Sales (hans lärjunge)
gjort efter honom. Det personliga tonfal-
let vittnar dock om att han själv upplevat
der som han berättar. Hans stämma får så

gripande och självupplevda tonfall, när
han talar om själens förtjusning över att
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känna sig befriad ur den träldom som hen-
nes egen vilja hållic henne fången i. Hur
lycklig är han inte över att kunna fast-
ställa att Gud nu bor i hans sjäI, ja art
det över huvud taget inte finns något an-
nat därinne än Han! 

- 
Något typiskt

franciskant är det stora utrymme som han

ägnar it. betraktelsen av Frälsarens jorde-

liv och framför allt åt Frälsarens lidande.
>Vår serafiske fader, den helige Francis-
cus>>, säger Benoit de Canfeld, >>synes icke

ha begrundat något annat än Vår Herres
kors och pina, ja han var ofta såsom upp-
slukad i den avgrund som dessa mysterier
utgöra. Och för att visa honom hur myc-
ket denna på hans pina riktade andakt var
honom välbehaglig, lyfte Vår Herre ho-
nom många ginger frln marken till kropp
och ande. Tre gånger talade han tili ho-
nom i ett krucifix, och lika många gånger
visade han sig såsom korsfäsr för honom.>>

Tryggue Lundön

Bernhard Häring: Dts
Gesetz Cbrkti. Dargestellt fiir Prie-
ster und Lajen, J. verb. Auflage,
16.-20. Tausend, Freiburg 1959,
Vewel Verlag. DM 48:-.

Den stora framgång, som denna moral-
teologi i ett band (men vilket! I 446 si-

dor!) har haft under en så kort tid som

fyra ir, visar, att anmälaren av första
upplagan (l9lI) inte var lättsinnig, när
han sade sig vara >>böjd att tro, att B.

Härings verk av eftervärlden kommer att
betraktas sonl. opus ,tdgnilrn i 1900-talets
moralteologi> (if.r Credo 19562 87 f.). Som

förlaget meddelar, förberedes fem översätt-
ningar, bland dem också en engelsk, som

skall utkomma hos The Mercier Press

Limited, Cork/Ireland. Av den franska och

italienska utgåvan, som skall delas i tre
band var, har redan två band av båda ut-
kommit. De ändringar och tillägg, som den

femte tyska upplagan erbjuder, omfattar i
det väsentliga talrika textförbättringar, en

klarare disposition i vissa kapitel samt nyare
litteratur. 

IG



TilI rcdaktionen inkomna böcker

Layman in the Church. Texts, Second World
Congress for the Lay Apostolate Rome, 5-
13 oct. 1952. Tre band. Rom 1958, Perma-
nent Comittee for International Congresses

of tlre Lay Apostolate, Piazza S. Callisto.
Lire 3 8oo.

Hmorn-Bticnpnnr bd 3r, Graham Greene:
Vom Paradox des Chri.stentums; bd 32,
Father Flanagan : Ver stehe ich meinm fungen.
und erziehe ich ihn richtig? bd 33, Lothar
Schreyer: Agnes und die Wö|fin. Ein Prozess;
bd 4r, Alfred Döblin: Der unstsblhhe
Mmschl bd 42, Reinhold Schneider: Zer-
hiillter Tag. Behmntnis eines Lebms.Fteiburg
1958-59, Herder. Per band DM r:9o. Bd

47, G. K. Chesterton: D* heilige Franziskus
oon Assisi; bd 55, F. W. Foerstet: Die jti-
dische Frage. Per band DM z:zo.

BnnNneno HÄnrNc: Das Gesetz Christi. Mo-
raluologie, dargestellt fiir Priester und Laien.

5:e verbesserte Auflage. Freiburg 1959,

Wewel. DM 48:-.
Aucusr WBzrN : Das Ez-tangelium Jesu Chrhti.
4:e verbesserte Auflage. Freiburg 1958,

Herder. DM z4:-.
AnNn Per,vrqvrcr: Die Römisch-Katholische
Kirche in Schweden nach t78r.II. Das Apo-
stolische Vikariat r8zo-r873, Uppsala r958,
Almqvist &Wiksell i distribution. Kr. 45: -.
BnNet lNcuen Krr,srnövr: Dm kateketiska
undnztisni.ngen i Saerige under medeltiden,

Lund 1958, Gleerups. Kr. zo:-.
K. H. JonanssoN: Linköpi.ngsbiskopen Petrus
Bmedictis tisitationsbok. Kalmar r954. Rekv.
frårr utgivaren, Kr, zo: -.

SvsN Srolpr: Student -e3. Uppsala 1958,

Lindblad. Kr. rz:5o.

S. E. VrNctoar.: Dm saarta konstm. Tidig
svensk boktryckarkonst. Inkunabelperioden
r483-r5oo. En bokhistorisk översikt och en
bibliografi. Stockholm r958, Södermans
Boktryckeri. Kr, 8:5o.

Helgad kyskhct. Större htirleh, Stockholm
1958, Petrus de Daciaföreningen. Kr. r:5o.

Lilla miissboken, Stockholm r9S9, Petrus de
Daciaföreningen. Kr. 4: 75.

Påske. Ånd og Lio r. Helligånden, Ånd og

Lia z. Röpenhamn 1959, Pauluskredsens
Forlag. Per band dkr. z:5o.

Jonar.rNns JonorNsrN: Oion ooer Assisi og

andre efterladte Arbejder. Köpenhamn 1959,

Gyldendal. Dkr. r6:75.

Det Nye Testamente ved Prrsn ScHtNor,Bn.

z. udg. I-II. Köpenhamn 1959. Nyt Nor-
disk Forlag. Dkr. 36:5o.

RovreNo GuerpINI : Le mande et la personne,

Paris 1959, Ed. du Seul. 6oo fr. .+ T. L.

JnrN-FneNcors Srx: Itin*raire spirituel de

Charles de Foucauld. Paris 1958, Bd. du Seul.

Btncrrtr LrxNfn: G'iJtastanhar. En bok om
äktenskap och kärlek, Stockholm 1959, Ra-
bdn & Sjögren. Kr. 8:75.

Pnn Enrr PptssoN: Romerskt och mmtgekskt,
Lund r959, Gleerups, Kr. 4:25.

StpN RoonB : Kyrkan och skol.an. Lund t g5g,
Gleerups. Kr. 3:5o.



Redakrton: Josef Gerlach, anwarig utgioarc Saen Stolpe . Alf Åbug.

Redaktionens och expeditionens adress: S:t Johonnesgat. 5 B, (Ippsala" Tel, (ot8)

S3S 49. Postgirokonto: 7 7876, Creilo - Katolsh Tidskri.ft, Uppsala.

Credo utkommer tg59 med fem mtnrner. Prisför hsmtmmpr 5 kr.; hel årgång zo kr,

Prenumeration hos expeditionen direkt eller genm bokhandeln. Bestdllruing ats lös-

nummer hos expeditionen.

DEN KRISTNA TROSLÄRAN
Katekes f<ir Stockholms stift.

. Karton. Kr. ro: -, klotb. 15: -
DB APOSTOLISKA FÄDERNA

Häft. Kr. 15:5o, inb. zr:-
HE LG ONDAGAR

av Fnrrnron Denrnv.
. Håift. Kr. 16: -, inb. zr: -

ETT LANDSKAP
av Brncrrre Tnorzrc.

Häft. Kr. 14:75

KLOCKORNA I ROM
av Gönex Srrnrus.

äft. Kr. 2r2 So, inb. z6: -
TYSKA BöCKER

HERDERS KLEINES BILDUNGSBUCH Kr.zz:5o

Bnuccnn, PHILOSOPHISCHES WÖRTERBUCH
Kr. ao: -

NnuNnn-Roos, DER GLAUBE DER KIRCHE Kr. r7:-
in den Urkunden der Lehrverkiindigung.

UBERALL BIST DTJ zu HAUSE Kr.3z:5o
Ett bildverk ur Kyrkans liv.

KATOLSKA BOKFÖRLAGET
NORRÅ SMEDJEGÅTAN '24 . STOCKHOLM c . TrL. 21 33 05

Uppsala 1959, Almqvist &Wiksells Boktryckeri AB 6980?8


