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PREDIKAN ÖVER ALT AR'E TS 

S AKR AMEN T. 

HALLEN I PERUGIA AV W. U. PALMER/NI. 

Av en vän i den helige Franciskus' land' hava vi mottagit nedanstående 
predikan, som torde intressera Credos läsare även som ett typiskt specimen · 

av andlig vältalighet från våra dagars ItaHen. 

Jesus Kristus har Gud fram
ställt till ett försoningsoffer 
medelst tron, genom Hans blod. 

Rom. 3: 25. 

Mina bröder ! 
En from levit av Coras släkt vand

rar flyende utefter J ordans stränder 
och Hermons höjder. Sörjande vän
der han sin blick och sitt hjärta mot 
Sion, mot helgedomen med det allra 
heligaste, och han gråter. Vid de ill
villigas hån: »var är nu din Gud?» 
våndas hans sjäL Såsom hjorten 
trängtar efter friskt vatten, så trår 
hans ande efter Gud, efter kärlek och 
tröst. Bröder! Vi äro mycket lyck
ligare än den fromme leviten, vi få 
komma nära tabernaklet, få tillbedja 
vid nådastolen, vid det allra heligaste, 
låta vår blick och vårt hjärta tränga 
fram tiU Gud sjä'lv genom eukari
stiens täckelse. För dem, som gyckla 
med vår tro och fråga : »var är Er 
Gud?» kunna vi peka på tabernaklet 

och altaret vissa om, att där är Gud, 
ty så säga oss vår tro, vår kärlek och 
vårt hopp. 

En dag ställde Gud fram för mänsk
ligheten sin Son på Kalvariens berg, 
naglad fast vid korset, gjutande blod 
ur många sår. Mänskligheten lyfte 
sin blick mot detta kors, förnam väl
signelsen av detta blod, trodde och 
blev frälst genom tron på Jesu blod, 
såsom aposteln Paulus säger: ett för
soningsoffer medelst tron, genom 
Hans blod. Men Gud har icke blott 
en gång framställt detta försonings
off er på Golgata, utan ständigt och 
oavbrutet låter Han oss se det på 
våra altaren, varest Jesus täckes för
bliva offret intill tidens ände, och var
est Han på ett mystiskt sätt alltfort 
utgjuter sitt blod, på det vi må bliva 
delaktiga av Hans förtjänst. Golgata 
och den heliga hostian, se. där de två 
inedelpunkter, från vilka mänsklighe
tens frälsning utgår. 
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Er.öder! Eukaristien är Jesus så
som försoningsoffer för människans 
synd, är Jesus såsom kärlekens och · 
välsignelsens offer på. samma sätt, 
som Han var det på Golgata. Låtom 
oss helt kort betrakta detta ! 
·· På vilket sätt är Je·sus i ,eukari

stien,. försoningsoffer? Låtom oss ett 
-ögonblick dröja med våra tankar in
för bilden på Golgata l Där på kul
.lens krön reser sig ett kors: På detta 
kors se vi ett offerlamm. Däröver 
välver sig en mörk himmel, ty solen 
har mistat sitt sken, och naturen vån
das i ångest och bävan. Vid korsets 
fot väsnas en människoslrnra, skäm
tande och håi1ande vid det skådespel, 
den· bevittnar. Jesus har armarna t1t-
. sträckta och höjda mot himlen för att 
nedkalla förbarmande. Famnen är 
öppen för att med förlåtelsens gåva 
taga 'emot hela mänskligheten. Blodet 
strö111111år. Det är • 11ya förbundets 
blod. Det är genom · det blodet vi 
bliva försonade med Gud, det är det 
blodet, som renar samveten, återlöser 
själar, frälsar vårlden. Se där; mina 
bröder, vad vår tro skådar på Kal
var1e11s berg, och se dät, vad den äger 
häi" på alta,ret i eukaristien ! 1 · det 
yttre är det en skillnad mellan Gol
g·<tta .o�h altar.ets sakrament. Vi se , 
:i11tet berg utan ett· altare, ej en oro
'!ig, hädande människoskara, utan ett 
{Cllk, som ödmjukt böjer 1mä, euka-
ristie11 döljer för våra_ ögon offer

·lammet, men vår tros · öga ser det, 
vårt hjärta känner det ; densamme 
Kr.istus, som offrade sig på Golgata, 
offrar sig allt fort på våra altaren. 
Under bröd och vin kommer till oss 

· samme Frälsare, som en gång utta
lade och allt fort uttalar de orden: 

· »Då jag har blivit upphöjd från jor
den, skall jag draga alla till mig». 

· På altaret såsom på Golgata drager 
Han våra själar till sig, på det att 
vi må tillbedja, älska, tacka och lova 
Honom.i· I eukaristien äga vi Hans 

:. blod, som renar vårt samvete från all 
·synd. 

Bröder, vi ha alla synd och synda 
varje dag. Det är därför nödvändigt 
at:t .offret på Kalvariens berg förnyas 

· alla dagar och att Jesus alltid för bli
ver hos oss, ty· för vår bräcklighets 

skull behöva vi alltid på nytt tillägna 
oss förtjänsten av Hans offer. På 
altaret är den sanne, levande Kristus, 
som alltid beder för oss. Det är 
smärtsamt för oss nödgas erkänna att 
vi äro syndare och ständigt benägna 
till så mycket ont och styggt. Synden 
är det ondaste av allt ont, ja, egent
ligen det enda onda i världen.. V ad 
skulle bli av världen, om ekot av all 
hädelse, all brottslighet, all lättsinnig
het stege mot himlen och fördunklade 
dess klarhet samt bespottade Guds he
lighet? Men se, så väl på den mest 
avlägsna ort, varest det finns en mis
sionär och ett altare, som i de stora 
städerna med de många kyrkornas 
sköna altaren och de många präster
na, överallt förnyar elen gudomlige 
Försonaren sitt offer och låter för
tjänsten därav tillfalla de botfärdiga. 
Jesus beder ock 0111 förlåtelse och för
barmande för de i synden förhärdade, 
och denna Hans bön och detta Hans 
blod överskyler och utsläcker all syn
dens hädelse. Detta blod, som allt fort 
utgjntes i den heliga ·eukari:stien på 
våra altaren, uppstiger alltid inför den 

· Högs'ces tron, och Guds rättfärdighet 
låter avväpna sig av Hans förbar
mande. 

I eukaristien, i. elen heliga hostian, 
böra vi se Lammet, som omtalas i 
Johannes Uppenbarelsebok, stående 
liksom slaktat och erbjudande sig till 
offer åt Gud såsom .försoning för våra 
synder. 

Han på altaret är Guds Lamm, som 
borttager världens synd. Och såsom 
Gud en gång i Egypten genom Moses 
och Aron utfärdade den befallningen, 
att Israel skulle slakta ett lamm och 
bestryka sina dörrp.oster med dess 
blod för att undgå döclsängelns svärd, 
så gjutes från altaret i hostian det 
obefläckade Lammets blod över våra 
själar och befriar oss från förödel
sens svärd, som varje ögonblick ho
tar att. drabba oss, ty vi hava syndat. 

Blodiga och allvarliga offer togas 
av Herren Zebaot ej emot såsom för
soning för 1nänniskans synd. Då 
framträdde Hans ende Son och sade: 
»Här är jag. Jag är beredd att offra 
mig själv för Din ära och. världens 
frälsning». Ordet blev kött för att 
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tillintetgöra den, som hade herravälc. 
det i världen, djävulen och synden. 
Den onde höll oss fångna med sin 
hemska makt, retade och plågade oss 
på många sätt liksom rovdjuret sitt 
offer. Från detta herravälde befriade 
oss Kristus. Djävulen förlorade mak
ten att hålla oss fångna, och Kristi 
blod löste våra bojor. Man brukar 
säga, att en slav .blev friköpt, när ett 
visst pris betalades för att lösa honom 
ur den fångenskap, varunder han suc
kade. Och se, återlösningen är just 
det pris; som. Jesus betalade för män
niskorna, slavar under satans makt, 
sålda åt honom av våra första för
äldrar. I den heliga eukaristien fram
ställer Jesus sig allt fort för Fadern 
såsom offer och säger: »Här är jag, 
o, Fader.. Icke behagade Dig offer av 
djur. Tag emot mig såsom offer till 
människornas frälsning, liksom Du 
med välbehag såg till mitt offer på 
korset !» I den heliga hostian erlägger 
Jesus allt fort priset för vår återlös
ning, gör sig ringa, slav och fånge, 
döljer sig i bröd och vin, utgjuter sitt 
blod och återgiver· oss friheten. Och 
vi, rättfärdiggjorda - såsom apos
teln Paulus säger - genom Hans 
blod, undkomma vreden och våga 
med frimodighet nalkas Gud, .vissa 
att Hans välbehag för Jesu skull vilar 
över oss. Därför höves oss att tacka, 
lova och tillbedja Jesus, dold i hostian. 

Det tyckes, som om den gudomlige 
Mästaren på denna Hans sista afton, 
då helvetet rasade och Hans fiender 
triumferade, hade velat ge oss ej blott 
en försäkran om att alltid vara med 
oss utan ock en underpant på att 
städse förbliva vårt försoningsoffer. 
Han tog brödet, bröt det och sade : 
Detta är 111[11 lekamen, som är utgiven 
för Eder - - - detta är mitt blod, 
som för Eder varder utgjutet till syn
dernas förlåtelse. Jesus talar i pre
sens (närvarande tidsform) som om 
Han ville säga: Se, i detta sakrament 
vill jag förbliva hos Eder till tidernas 
ände. I detta sakrament vill jag städ
se giva Eder min lekamen och mitt 
blod till försoning för Edra synder. 

I elen heliga hostian är Jesus städse 
vår Förebecljare inför Fadern. I sin 
-levande .närvaro på våra altaren ser 

Haniså många kristna gå Honom lik
giltigt förbi utan att vända sig till 
Honom, utan att -böja knä. för Honom. 

1 Han ser ·all den· vatJ,vördnad, ,som. vi� . 
sas Hans närv-airo, Han hör varje 
otrons ord, och Han har fördrag med 

1 ovärdiga präster och ett ljumt kyrko
folk.· Vet du, vad Han gör i sin; he
liga närvaro ? · Han öppnar sina armar 
såsom på korset, och från Hans läp
par utgår samma bön om förlåtelse: 
»Fader förlåt dem, ty de veta icke, 
vad de. göra». Och Jesu förbön, som 
från tabernaklet ständigt uppstiger till 
Guds tron, försonar vår synd och ut-: 
släcker Guds· vrede, ty Jesus är oet 
ci.v Gud utsedda rena offerlammet. 

Det .är därför, som vi fattiga, syn
diga människor, få och böra vända oss 
till denne överstepräst, som ställer: sig 
mellan vår synd och Guds väpnade 
hand. 

On1 Jesus i altarets sakrament städ.,. 
se är offret för våra synder, blir följ
den därav, o, bröder, att Han är kär
lekens och välsignelsens offer för 
mänskligheten. Det är on1öjligt, att 
en människa - vem det vara må -
betalar återlösningspi:iset för en an
nan och återgiver honom den kära 
friheten utan att kärlek är drivfjäder 
till denna handling. Jesus har, dri� 
ven av kärlek, gjort sig till förso1iings
offer för oss. Få människor förstå, 
vad kärlek är.· Kärleken, sedd från 
dess innersta sida, är en brinnai1de 
åtrå att offra sig ,sjä:lv för det älska� 
de föremå1et. 

Men denna fullkomliga och heliga 
kärlek finns ej hos någon annan än 
hos Gud själv, såsom aposteln Johan
nes - kärlekens apostel . - säger : 
Gud är kärlek. Gud, såsom varande 
det högsta goda, kan inte älska någon 
annan än sig själv, ty om Han vände 
sin kärlek till någon utom. sig själv, 
skulle Han hänvända elen till något 
svagt och bräckligt. Visserligen älskar 
Gud sin skapelse, mep. Han älskar deh 
i sig själv, ej för dess egen· skull. 
Eftersom, Han älskar _oss i sig $jälv, 
gör Han ock oss. delaktiga <J.V det 
oändliga goda, som· Han äger i sig 
själv eller som är Han själv,. I alta� 
sets sakrament ktm11a vi säga,. att Han 
har älskat oss till .dertgrad i:sig, själy 
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att - på det att vi ej må frukta att 
nalkas Honom och på det att Han må 
göra oss rika i sig - Han offrar sig 
själv för oss och. döljer sig själv i 
sakramentets håvor. - Han har kom
mit gående över kullarna. - Se, hur 
Ordet, som blev kött, kommer, Fa
dern sänder Honom, och Han - för
gätande sin höghet och vår ringhet 
- överstiger den avgrund, som skil
j er mänskligheten från Gud och sam
manfogar dessa båda motsatser i en 
mild och oupplöslig förening. Han 
aktade icke såsom ett rov att vara 
jämlik Gud, - - Han ödmjukade 
sig själv och vart lydig intill-döden, 
säger Paulus. Detta gjorde Han för 
att bli människans vän, broder, -fader 
och förtrogne. Det behagar mig vara 
med människors barn. Men Honom 
var det ej nog ikläda sig vår .natur. 
I sin kärleks hängivenhet uttalar Han 
i kretsen av sina apostlar, som då ut
gjorde kyrkan, kort före sin död, de 
ord, som den katolske prästen var dag 
upprepar, där det finns en kyrka och 
ett altare, och så skall det förbliva 
till tidens ände. Se, Guds outtömliga 
och oändliga kärlek ! Och, kommen 
ihåg, mina bröder, att det Jesus gjor
de den sista aftonen före sin död var 
icke stundens översvallande kärlek, 
ej ögonblickets ingivelse, ty Han 
handlade i egenskap av Gud, och Gud 
älskar en och var i sig själv med en 
oföränderlig, aldrig sinande kärlek, en 
kärlek, som skall räcka, så länge tiden 
varar. En dag under sitt jordeliv sade 
Hai1 med hänsyftning på, att Han 
ville bliva försoningisoffret för vår 
synd: Jag har en döpelse att döpas 
med och · huru ängslas jag icke, till 
dess han varder fullkomnad. Luk. 
12: 50. Sin vilja och sin starka kär
leks önskan att förbliva offret på vå
ra altaren uttrycker Han med de or
den: Jag har h ögeligen åstundat äta 
detta påskalamm med Eder, förr än 
jag dör. Det är, som ville Han upp
repa även för oss: Jag åstundar höge
ligen att alltid förbliva hos E_der i 
altarets sakrament. · Där är Han kär
·lekens offer, som erbjuder sig åt Fa
·dern och som aldrig skall upphöra att, 
driven av kärlek, offra sig för oss. 
Att vara berörd av mänskliga - om 

än prästerliga - olyckligtvis många 
gånger ovärdiga - händer, att hava 
velat dölja sin närvaro på ett mys
ti-skt sätt, snm uppEvar vår tro, att 
hava velat förbliva i våra tabernakel 
och på våra altaren, ofta ensam. och 
övergiven, att komma in i hjärtan, 
fläckade av synd, att känna sig för
olämpad, dömd och sårad och dock 
städse förlåta; allt, o, bröder, talar till 
oss om elen kärlek, som här offrar 
sig. Jesus är i altarets sakrament elen 
ömma modern, som brinner av kärlek 
till sina barn, den älskande • fadern, 
som fröjdar sig att vara omgiven av 
sina söner, pelikanen, som ger sina 
ungar det egna hjärteblodet utan att 
själv förgås. 

Jesus är försoningsoffer på samma 
gång, som Han är kärlekens och väl
siguelsens offer. 

Jag har kommit, sade Jesus en 
gång, på det att de må hava liv och 
hava övernog. Liv är just vad Han 
ger oss i ,euka,ris,tien. 

Kristus kom, och det var nog, att 
Han förkunnade sin lära och att Han 
dog på korset för att människan skul
le kunna åter lyfta sin blick mot him
len. Livet var givet. Men det är ej 
tillräckligt att blott giva liv åt en va
relse. Detta liv måste vårdas och nä
ras, och så gör Jesus i altarets sakra
ment. Där underhåller Han detta liv, 
och där kommer Han det att växa. 
Och, mina bröder, vi behöva denna 
hjälp,. I våra dagar brusar livet oro
ligare än förr, alla ha så stora ford
ringar på att få leva människovärdigt 
och gott. Olyckligtvis måste vi dock 
säga, att all denna ävlan efter liv ej 
är en ·strävan efter det sanna livet, 
ty om vi för ett ögonblick få till
fredsställa vårt hjärtas längtan, kän
na vi strax därpå hunger efter mer, 
om vi ett ögonblick kunna mätta våra 
sinnen, tillfredsställa vårt begär efter 
vetande, känna( vi oss strax därpå 
ånyo modlösa och betryckta och söka 
alltid efter mer av detta slags liv. 

Säkert är att vi finna det sanna li
vet blott där, varest livets ursprung 
är, endast i Gud. Och det själens liv, 
vi behöva, är det liv, som bringar vår 
ande i harmoni med vårt jordeliv, det 
liv, som vi en dag fingo av Frälsa-
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ren. Detta liv kunna vi dagligen suga 
åt , oss1 såsom barnet vid moderns 
brast, i 'altarets sakrament, i de'n ringa 
helgade hostian, som vi där bekomma. 
Oi;h detta .är en av de största välsig
nelser, som Jesus ger oss1 i eukari
stien : livet. Haven I någonsin tänkt 
på, vilket offer Jesus gör, då Han 
förbliver hos oss och meddelar oss så 
mycken välsignelse ? 

I altarets sakrament äga vi f örutom 
livet varje annan god andlig gåva. Då 
Jesus ger l iv åt vår själ, underhåller 
och när detta liv, ger Han oss ock 
kraf t att gå den branta väg, som för 
til l himlen och att uppfylla våra plik
ter som goda katoliker. Från Jesus 
således kommer kraften att bekämpa 
våra passioner, kraft till självuppoff
ring, renhet, barmhärtighet, kraft att 
älska det sanna goda, kraft .att omfat
ta sanningen, som ej har skugga .och 
som f örklarar hela livet. 

Jesus i eukaristien sås,om kä,rlekens 
offer gjuter sitt dyrbara bl.od över sjä
len såsom oljan f lödar ur olivpres
sen. Detta blod lindrar våra smärtor 
och hjälper oss uthärda vår ångest. 
David säger om sig: jag var såsom 
ett fruktbärande olivträd i Herrens 
hus. Jesus i tabernaklet, i den heliga 
hostian kan säga om sig : »Jag är ett 
f ruktbärande olivträd i Herrens hus». 
Han gjuter över själen den sanna 
gudsfruktans olja. Oljan användes 
f ör att upplysa och for att nära el
den, som lyser och värmer. Så ver
kar ock gudsfruktan renhet och fläck
frihet i samvetet, tänder  i s jälen iver 
för allt gott och kastar himmelskt 
lj us över livet. Oljan har en helande 
verkan .och användes för att lena upp 
sår. Så är gudsfruk/tan läkemedel 
mot sorg och f örljuvar livets bitter
het. Oljan besitter egenskapen .att 
f lyta ovanpå andra vätskor; som den 
kommer i beröring med, s å  ger guds
f ruktan oss kraft att höja oss mot de 
h i1111melska tingen .. Altarets sakrament 
skingrar skuggorna och sorgerna i li
vet, gjuter .ren och himmelsk glädj e i 
själen och förökar kärleken, som är 
drivkraften till allt gott. 

* 
. I euki'tris,tien .är J,es�ts f örsonings

offret fö.r : vår sy�<,i och alltså åven 

kärlekens och välsignelsens offer för 
människan. Eller med andra ord : i 
den heliga hostian ;fortdtter och f3re-: 
vigar Han offret på Golgata. Gud 
giver pss Kristus sådan Han var på 
korset, dold under eukai:istien, och då 
vi lyfta våra ögon, vårt hjärta och 
vårt begär mot altaret, bliva vi frälst.a 
genom tron på detta blod, dolt i euka
ristiens håvor. 

Generationer av kristna ha livnärt 
sig vid detta sakrament, här stärl�t si11 
tro, och Jesu dyrbara blod har gjutit 
sig över dem. De leva nu i . Guds 
s köte. 

Låtorni oss ock komma ihåg att vi i 
altarets sakrament äga vännen, brud
gummen, fadern, brodern vår Gud ! 
Låtom oss skynda till Honom, offrad 
f ör oss, låtom oss offra åt Honom allt 
det Han i ,,in heliga lag ålägger oss, 
låtom oss offra. åt Honom våra pas
sioner, våra synder, vår avund, låtom 
oss leva f örenade i elen kärlek, som 
bör utmärka dem, som tillbedja Jesus ! 
Jag vet, mina bröder, att i vår tid 
lösas alla band, proklameras .en fri
het, som ej är annat än fräckhet, och 
ingen vill höra talas ornJ offer. Det or
det skrämmer och avskräcker. Passio
. nerna förguclas, högmod är dygd, det 
är heroism att söka döden, då smär
torna tyckas olidliga. Fördärvet ut
breder sig, brotten mot gudomlig och 
mänsklig lag växa dag från dag, sam
hället håller på att upplösas. Ack, att 
den i ,eukaristien närvarande Frälsa
ren f inge regera över våra hjärtan och 
s innen, då skulle våra passioner kuvas , 
oket av gudomlig och 1�1änsklig lag 
skulle kännas 1 j uvligt, att uppoffra 
sig själv skulle bliva lätt, smärtan, 
sedel med .trons ögon fästade på Jesus, 
s kulle fördragas med glädj e, och hop
pet 0111! evig arvedel med Jesus skulle 
göra os,s lyckliga. · 

Må Jesus alltid se oss - likt sva
lor som funnit ett bo - invid s itt 
altare för att trösta, tillbedja och 
åkalla Honom. Må vi aldrig glömma 
de ord Hans älskande och uppoffran� 
de hj ärta en gång uttalade, utan må 
de såra våra samveten : Jag har upp� 
offrat mig själv för att föda mina 
barn, men dess a  hava föraktat mig . 
Amen. 
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F RA N S IS KA N ERN E I N O R G E. 

Klostret i Konungahella· er vistnok 
det celcl'ste av Norges fransiskaner
klostre - det skal vcere stiftet alle
rede 1230 av bröclre, som kom incl 
fra Danmark. 

För kong Magnus Lagaböters död 
i .  1280 haclde orclenen faat to huser 
til her i landet - i Tunsberg og i 
Bergen. Det sisstncevnte klosters byg
ninger haclcle allerede en gang lidt ska
de ved brand og fik derfor i kongens 
testamente 700 merker sölv til hjcelp 
ved gjenopförelsen - den störste 
pengegave, som noget enkelt norsk 
kloster vites at ha :!'aat. I clette klo
sters kirke valgte kong·en ogsaa sit 
gravstecl. Kong Magnus Lagaböter 
hadcle alticl vist en srerskilt forkjcerlig
het for fransiskanerordenen : en en
gelsk krönikeskriver fartceller, at han 
til stadighet kom og hörte paa teolo
giske foreclrag i ordenens hus i Ber
gen. Og cla hans clronning paa St. 
Fransiskus dag fik sit förste barn og 
det var mere likt eri vanskapt kj öt
klump encl et menneske, bad kongen 
om at den nyföclte maatte bli lagt paa . 
St. Fransiskus' alter under messen. 
Da folk efter rnessens slut kom for 
at ta elen lille, fanclt de eri vakker og 
velskapt liten . gut, som laa og smaa
skrek i linklcerne .. 

Den engelske geistlige opgir som 
sine hjemmels1mend det norske ge
sahdtskap, som i 1281 var i Skotland 
for at beie for kong Eirik Magnus
sön til elen skotske kongeclatter Mar
garet. Mellem gesandterne var ogsaa 
en minorittermunk fra Bergen, broder 
Mauritius. 

Den samme broder Mauritius haclde 
allerecle en gang för vreret paa sencle
fard for kong Magnus, og i 1270 
hadde han gjort en pilgrimsfarcl til 
det hellige land i: fölge med en norsk 
aclelsmand, som döde derute. Efter 
sin hj emkomst skrev broder Mauri
tius en rei1seskilclring, som cler enclda 
fincles nogen brudstykker av. Det lig
ger clerfor ncer at gfette paa, det er 
han, som er forfatter til et ganske 
morsomt littercert minde, vi har om 

minoritternes forholcl til elen norske 
kongeslegt paa denne tid - sisste 
halvclel av det trettencle aarhunclrede. 
Coclex 233 paa Uppsala Universitets
bibliotek incleholder foruten adskillig 
andet bl. a. en avskrift av kardinal 
Lothar a Segnis ( senere pave Inno
cens III) De contemptu muncli og en 
latinsk hymne til St. l\fagnus Orknö
jarl et Carmen gratulatorium in nup
tias Eyrici regis Norvegice - til bryl
luppet med lady Margaret om hösten 
128 1 .  Digtet, som likesom . Magnus
hymnen er opskrevet med noterne, er 
et pent og clannet leilighetsvers som 
begyncler og slutter med hylclest til 
Skotland og · tak for gaven, den ceclle 
og skjönne kongebrucl. Haanclskriftet 
er &Idre end 1300 ; skjönt alle styk
kene i det er .Paa latin, röber visse 
egenheter i ortografien at de er skrev
ne av en nordmancl. Det maa vcere 
kon�met fra et minoritterkloster paa 
Orknöerne (hvis tilvcerelse ellers ikke 
kj endes) derfra til Bergen, hvor det 
vistnok först paa trettenhundredtallet 
tilhörte biskopen herr Arne. Dets vi
dere · ·  skjcebne er ukjendt, intil en 
svensk graabroder f.ra Stockholm, 
Kanutus Johannis, omkring 1470 
kj öpte det i Nordtyskland og gav det 
til sit klosters bibliotek. Det fik bo
ken nyt bind, baade med spcender og 
meci kjede til at laase det fast paa bok
hylden ( den sagnomspunden lcenke 
paa mtinkenes böker ! ) H vordan det 
viden:: gik med biblioteket fra fran
siskanerklostret paa . Riddarholmen 
vet Credos lcesere selvfölgelig. 

Minoritterklostret i Nidaros og 
Marstrand er vistnok oprettet om
kring 1280-aarene. Det yngste av 
Norges seks fransiskanerklostre er 
det i Oslo, stiftet för 1291 av Magnus 
Lagaböters yngste sön, hertug Haakon 
den senere kong Haa:kon V. Her i 
Oslo forsökte imidlertid biskopen og 
domkapitlet at hindre minmitternes 
boscetning og forböd brödrene at fuld
före det allerede paabegyndte ora
torium. Da fransiskanerne ikke tok 
hensyn til forbt1clet, lyste biskopen 



baac,le brödrene og deres arbeidsfolk i 
ban og lot kapitlets scolastikus, Her
julf, med webnede mrend bryte ned 
den paabegyndte kirke. 

Fransiskanerne indanket saken for 
paven Nikolaus IV, som under 1 1  no
vember 1921  !ar biskopen og . hans 
medskyldige instevne for sin doms
stol. 
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Aarsaken til denne forargelige 
strid inden kirken kjender vi ikke 
nöiagtig. Men en 20 aar senere er 
<les atter uenighet mellem biskopen og 
sekulrergeisWgheten paa den, ene side 
og minori,tterne paa den anden - den
ne gang i Bergen. Dengang var grun
den, at brödrene i Bergen egenmregtig 
hadde tat parti for tyske kjöpmrend, 
som var komm�t i tvist med Bergens 
biskop. Og det kan vd vrere at der 
allerecle i 1290 har foreligget eksem
pler paa egenraaclighet og · uvi'1lighet 
ti'1 samarbeide med deh indfödte se
kulrergeistlighet fra brödrenes side, 
cler hvor de har faat fotfreste. 

I orclenen har rimeligvis vreret ikke 
saa faa utlrendinge, og i de norske 
byer voldte netop paa denne tid det 
utenlandske element - sredig de tyske 
kjöpmrencl - ikke saa litet av ube
hageligheter baade for elen verclslige 
og den, kirkelige myndighet. Nogen 
clirekte oplysninger om stridens ttt
gang i Oslo har vi ikke; men det er 
tyclelig · at den endte med seir for 
fransiskanerne. Kong Haakon blir 
ved at ta si,g av dette kloster, som han 
har stiftet ; det betrenkes med gaver i 
en hel rrekke testamen:ter, hegfolk 
slutter sig til ordenen som tertiarer. 
I 13 18 holdt minoritterne av provin
sen Dacia ( Norge, Sverige og Dan
mark) sit provincialkapi,tel ber. 

Nu er det jo slik, at de direkte 
skriftlige kilder som vi har til N or
dens klosterhistorie er, foruten te�a
menterne, dokumenter om retssaker 
- avgjörelse av tvistigheter om ret
tigheter, privilegier, pligter, admini
strative forhold og eiendomsforholcl. 
Det ligger · i sakens natur, at paa den 
maate blir det overveiende skyggesi
derne av det kirkelige · liv, vi faar se. 
Om dagliglivet i klosteret; de enkelte 
brödres liv indenfor murene og dere!I 
virksomhet utover. i ·by og bygd, som 

prredikanter, Jrerere, sjrelesörgere, om 
cleres arbeide i fattigpleie mellem syke 
og ensamme, findes cler naturligvis 
ikke juridiske dokumenter. 

N aar fransiskanerklostret i Oslo 
efter reformationen blev gjort til hos
pital - som eksisterer den dag i dag, · 
slik at Oslo enclda nyter godt av den
ne klosterstiftelse, naar »graabrödre
nes kirkegaard» i Tönsberg langt ut 
i den lutherske tid blev brukt til fat
tigbegravelser og konventets eiendom
mer i' denne by blev lagt til skalens 
og skolemesterens underhold, kan det 
ligge i en viss respekt for traditionen, 
att fransiskanernes gods var de fat
tiges fredrearv. Men det kan vel og
saa bare betycle, at ba:rfobbrödrenes 
eiendominer var saa faa og saa smaa, 
· saa det var ikke nogen bene at byde 
. til reformationei1sticlens »vrerclige· 
trrengende» - de luthersk sinclede 
kongers fuld tro venner. 

Fra England, hvor klosterplyndrin
gens historie nu foreligger klart do
kumenteret, vet vi, at baacle clomini
. kanernes og fran'siskanernes huser var 
er saare magert bytte - utover vrer
. din av selve bygningerne og by-tom
ten fan.dtes der ikke noget nrevnevrer
clig at tilegne sig hos tiggermunkene. 

Klostret i Bergen, ordenens störste 
hus i Norge, blev efter reformationen 
gjort til bolig for elen förste evinge-· 
liske superintendent, og da elen gamle, 

. til Treenigheten dedicerte clomkirke 
nrer kongsgaarden var blit brutt ned, 
tok man fransiskanernes klosterkirke 
til domkirke ; den er det den dag i 
·dag. Et visst prreg av armod og 
strenghet synes kirkerum,met at ha hat 
fra försi: av ; med dets nuvrerende ut
styr og efter forskjellige restauratio
ner virker det toskibecle rum koldt og 
kjedelig. De lutherske biskoper klar
te ikke at vedlikeholde det gamle klos
ters bygn:ingskompleks og haven, som 
paa reformationstioen var beplantet 
med kastanjetrrer, fikentrrer, vindruer 
og laurbrer forfaldt snart. 

Av klosteret i Marstrand staar saa
viclt · jag vet endnu fransiskanernes 
kirke, nu byens sognekirke. För öv
rig kjendes ikke elen, skjrebne, som 
ved >}kirkeforbedringen» civergik mi
noritterklostrene i Ma'rstrand, Nicla� 



ros og Konungahella. · Det sisste 
klosters bygninger blev en tid e fter 
reformationen ödelagt ved brand og 
ruinerne matte som sredvanhg tjene 
til stenbrudd. 

Fransiskanerne i Norge blev kaldt 
minoritter eller barfotbrödre. Det dan
ske navn, graabröclre, f indes brukt en 
enkelt gang i 1 398 om munkene i 
Tönsberg og senere noget hyppigere, 
eftersom skriftsprogets forclanskning 
tok til. De norske minoritter clannet 
en srerskilt avdeling, Custoclia N or
vegire, under provincialministeren for 
provinsen Dacia. 

Noget vidnesbyrd om at cler har 
vreret fransiskanernonner Norge 
fincles vistnok · ikke. 

Vaaren 1924 venclte St. Fransis
kusordenen tilbake til Norge, idet to 
prester av elen hollandske provins, 
Pater Laclislaus Hol og Pater Mari-
11ius Jorna cla kom til Stavanger. 

Hösten samme aar blev Arendals 
stati6n betrodd de to patere, som si
den har virket cler i byen og clesuten 
fra tid til anden har vikarieret eller 
holclt retrreter ved andre stationer. 
J'.1en cleres - og alle norske katho
likers - haab er naturligvis, at det 
ikke maa vare altfor lrenge inden de 
avholclte freclre kan grundlregge et 
selvstrendig minoritterkonvent i en el
ler anden norsk by.. Ikke minclst elen 
inclsats som alt er gjort av elen lille 
clominikanerkommunitet i Oslo har 
1rert os, hvilken betydning det vil ha, 
at vr faar ordensgeistligheten tilbake 
i vort land. Det er selvsagt ikke mu-
1ig for sognepresterne rundt i landet 
at oyerkomme alt det arbeide som 
kunde trrenges utrettet i menigheter, 
hvor storparten av katholikerne er kon
vertiter - gi hver eneste av os saa 
megen veiledn�ng som i vi<rkeligheten 
ku111cle vrere önskelig i mange aar ef
ter konversionen, det er vanskelig for 
dem at faa holdt retrreter, deres 
evne til ar skaffe os egnet !resning er 
begrrenset o s. v. Desuten vil for 
konvertiterne ofte sogneprestens per
sonlighet komme til at spille en altfor 
stor rolle - noget av den gamle pro
testantiske surdeig har let for at bli 
tilbake. K011vertiten har ofte vanske-
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lig for at bevare og utdype sit for
hold til kirken uanfegtet av den i 
öieblikket virkende prests mere eller 
mindre vinclende egenskaper - om 
han kan frengsle son1i prredikant, om 
han som skriftefacler virker med no
gen dypere forstaaelse av hvert enkelt 
skriftebarns personlige srerprreg, om 
han som menneske er fremragencle 
dannet, taktfulcl og intelligent. For 
mange av os skal aars liv i og med 
Kirken til för vi helt ut herer at for
staa, en messe er en messe og vor 
deltagelse i messen er nödvenclig, men 
om, ptesten er en dygtig prredikant 
eller ikke er ikke saa vresentlig -
uten forsaavidt en god eller likefrem 
yppedig prrecliken er et tillreg til guds
tj en esten, som . vi maa vrere meget 
takne1nlige for, og en kjeclelig prcedi
ken er det ikke saa morsomt at höre 
paa. Det kan ta tid för vi skjönner, 
det v�sentli,ge ved bodens sakrament 
er ·absolutionen ( efter et samvittig
hetsfulclt skri ftemaal) , selv om det 
baade er lovlig og naturlig, at vi i 
skriftestolen heller vil fincle en prest 
som vi synes forstaar netop os end 
en, som i al almindelighet behancller 
vort tilfrelcle ut fra st.111cle og ortodok
se principper i a:ln1indelighet. Vi har 
undertiden vanskdig for .at skj önne 
den katholske prests myndighet -
han har den som Herrens viede offer
prest - og han har den, selv om han 
i privatlivet tilfrelcligvis ikke skulde 
vrere intelligent som en erkeengel og 
ha en helgens taalmoclighet. · Det er 
clerfor ofte en kritisk situation baade 
for de smaa menigheter og for de 
enkelte konvertiter, naar de kommer 
under en ny hyrde. Det er bl. a. ber 
at de ordensgeistlige kan komme til 
undlsretning. Det mere konstante 
aandsprreg som et kloster bevarer, selv 
om clets beboere skifter, clanner et 
vrerdifuldt supplement ved siden av 
sognegeistligheternes skiftende fysio
nomier ; de leilighetsvise besök av en 
orclensprest kan ofte hjelpe .os til at 
se Kirkens individualitet uavhrengig 
av dens forskjellige tjeneres person
ligheter. Det er erkjendelsen av disse 
forhold - mellem mange andre : tillid 
til klosterfolkenes forbön for Kirkens 
sak, lrengsel efter at kurnne vise vore 



unge et livsideal vidt forskjellig fra 
alt de ikke kan undgaa at se omkring 
sig av selviskhet og blötagtig given 
efter for selvkj;erlighet, for norden, 
udisciplin og hysterisk bekymring for 
ikke at faa nok av denne verdens v;er
dier - at vi med l;engsel ser frem tH 
den dag, da dominikanere og fransis-, 
kanere igjen faar sine hjem hos ,os. 

Tilslut maa det n;evnes, at for et 
par aar siden kom nogle söstre av 
den i 1913  stiftede hollandske kon
gregation for missionssöstre av den 
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hL Antonius til Oslo og har siden vir
ket der. K1ongregationen hvis for
maal er arbeide av forskjellig art ved 
missionsstationerne, bygger paa St. 
Fransiskus' regel for elen tredje or
den. Der er heller ikke .saa faa nor
ske katholiker, som er tertiarer av St. 
Fransiskus' orden �. deres nöiagtige 
antal kjender, jeg imidlertid ikke. 

Lillehammer juni 1926; 

S i g r i d U n d s e t. 

I PE T RIS S T A D. 

IL MODERNISTISKT GRUNDLÄGGNINGSA:RBE,TE. 

Den helige Paulus skriver : » Ty en 
annan grund kan ingen lägga än den, 
som är lagd, och elen är Kristus Je
sus» ( 1  Kor. 3 :  1 1 ).  Detta är mot
tot för den katolska kristendomens 
grundläggningsarbete. Den bygger 
på Jesus Kristus, sann Gud, och sann 
människa, och på den Kyrka han har 
grundlagt på Petrus, klippan. Den 
äldre protestantismen ville i stället 
bygga på Bibeln eller rättare sagt på 
sin egen tolkning av den gudomliga 
boken. För den »moderna teologin» 
hava båda dessa grundvalar blivit 
»stenar, som byggningsmännen ha 
bortkastat» . Den tror ej längre var
ken på Kristi gudom eller Bibelns 
gudomJiga inspiration i hävdvunnen 
mening. Den har funnit andra hörn
stenar, varpå den söker resa sin nya 
lärobyggnad. Vi vilja nu undersöka 
styrkan och fastheten i Örebroteolo
gins filosofiska grundval. 

Först kan man då fråga sig hur 
modernisten kommer till sin religiösa 
övertygelse. Enligt katolsk uppfatt
ning kan man .genom rena förstånds
bevis sluta sig till de mest elementära 
religiösa sanningarna: Guds tillvaro, 
själens odödlighet och viljans frihet. 
Var och en förstår vilket kraftigt 
fundament, som därigenom religionen 
erhåller. Men i Petris stad, där Kant 
sitter som högsta orakel, småler maa 
överlägset åt dessa förståndsbevis. 
Professor Pfannensti!l. frågar på Öre
bromötet, om man åter skall »låta det 
kosmologiska gndsbeviset, vilket just 
.från världens tillfällighet slöt sig till 
Guds existens såsom den eviga gnm
den, åter komma till heders». Och 
han svarar sig själv med upphöjt lugn : 
»Nej, det begär ej kristendomen» 
( III. s. 14) . Professor Söderblom 
förklarar sig betvivla, »att förståndet 
ur världens beskaffenhet måste sluta 
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.sig till Guds existens». Lika omöj- ma långt från den eviga sanningen» 
ligt tycks det vara att vetenskapligt ( III. 35) . Ej mindre skeptisk är pro-
_bevisa :7ilja\1s frihet. Vi , höra _åter fessor Pfannenstill, då han försäk-
Pfannenstill vittna : »Försöket att in- rar : »Religio,nen är icke lärbar, käil-
rycl<;a den fria viljan inom den på vis- ner inga objektiva · resultat utan en-
bara verkligheten leder till olösliga <last personliga intressen» (III. 9).  
motsägelser» ( III. 24) . Inom paren- 1 Vem förundrar sig över, att -en reli-
Jes må nämnas,- -att dessa »motsägel- giös övertygelse, som vunnits på så-
ser», _som också omtalas, _lösas av min- dant sätt och omfattas med sådan sä-
sta handbok i katolsk filosofi. Om !m·het, är .en ytterligt föränderlig fö-
själens odödlighet . uttalar _ sig , icke reteelse. Redan i Örebromötets inbju-
Örebrokonciliet med samma klarhet. dan betonas nödvändigheten av · att 
Men helt säkert har . denna sanning »omlägga den kristliga förkunnelsen 
av mötets tankebyggare ansetts lika och folkuppfostran» ( I. 8) . Hovrätts-
obevisbar wm Guds tillvaro och män,, . ·" r�det G. Ribbing yttrade i sitt avslut
niskans frihet. Ty det framgår tyd- · · aiiigsanförande bland annat : »Skola 
ligt av flera tongivande uttalanden, -, . de ikristendomens sanningar ej bliva 
att det analyserande förståndet i�ke · : l_i.knelsens nedgrävda talent, måste var
stod högt i kurs bland Öreb,roteolo- ' -je rq)k; yarje tidevarv tänka dem ånyo 
gerna år 1910. Professor Söderblom i_' den tankedräkt, som lämpar sig efter 
tröttnar icke att framhålla »intelligen- des·s gestalt» (I .  29) . . Folkskolein-
sens mycket begränsade användning spektören. A. Gierow, Hälsingborg, 
som källa till kunskap om vei·ldighe- förklarar, att »både bibeln och dog-
ten (V. 9). I stället rekommenderar men måste ställas in under utveck-
han »oä11dlighetsförnimmelsen med !ingens synvinkel» (VI. 1 1 ) .  Enligt 
dess känslobetoning och idealdriften komminister Harald Hallen, Torr-
eller samvetslivet». Enligt de moder- skog, gäller det »att kläda de reli-
na teologerna lever man sig till reli- giösa livserfarenheterna i en ny 
giös övertygelse : »L�t oss leva på all- dräkt» ( IV. 60) . Pastor N. Algård, 
var, som om den levande Guden fun- Stockholm, ser i de gammalkristna 
nes, då skall . han· .ock uppenbara sig trossanningarna »läroformuleringar, 
såsom verklighet» (VI. 8), ropar fil. som mist . ·  sin ursprungliga mening» 
lie. M. Björkqvist i . sitt föredrag om (VI. 34). Den tyd:Jigen sällsynt 
Kyrkliga _ reformationers betingelser. världserfarne Gierow vet att berätta, 
Här är inte platsen att ingå på en att »ingen människa i vår tid lägger 
mera ingående kritik av denna upp- in i dogmerna helt enahanda innehåll 
levelseteologi. Vi vilja ju endast un- · som den tid, vilken en gång skapade 
dersöka styrkan av de grundvalar, som deras form» ( IV. 10). Liknande ut-
rekommenderades av Örebromötets talanden finner man i riklig mängd i 
fäder. Och det måste vara klart för Örebromötets efterlämnade papper. 
var och en, att olika människors reli- När man skall taga ställning till cly-
giösa upplevelser, som utmynna i så lika uttalanden, måste man göra en 
många mot varandra . stridande reli- viktig distinktion. Också en katolik 
giösa system, omöjligen lmmia bilda kan tala om en dogmens utveckling, 
en allmängiltig grundval för den efter men därmed menas då en verklig ut-
säker sanning _ sökande själen. veckling, som c1lltmera klargör det en 

Detta erkännes indirekt vid många gång för alla givna kristna sannings-
tillfällen och på många sätt av Öre- innehållet och drager nya slutsatser ur 
bromännen själva. Söderblom för- de gamla sa1�ningarna. Men något så-
manar sina åhörare att aldrig släppa dant. mena visst icke .modernisterna, 
ur minnet »den approximativa . och då de tala . om »den ,ändlösa .utveck-
symboliska karaktären . hos vår . upp- !ingen av Gudsordet i världen ( IV. 
fattning av uppenbarelsen» (V. 7) . 61 ) .  De åsyfta med dylika uttryck 
Professor C. G. Santesson förklarar : djupgående förändringar i trosläran, 
»Vidare · är det också sant, att hur y,i som :komma kristenheten att förneka 
.än formulera, vi dock antagligen kom0 samma sanningar, som den förut hög� 



tidligen bekänt. · Sålunda mena de,· att 
de blott ära · i sin fulla rätt, · när de 
förkasta åtskilliga av de läror, som 
förut ha gällt som kristendomens 
grundsanningar: · 

En av Örebromötets filosofer1 kom
minister Gottfrid Eklund, Norrköping, 
drager ytterligai:e slutsatser . av sko
lans sanningsupplÖ'Sande principer. 
För honom är det >>ett dristigt anta
gande», att det »gives en yttre· värld», 
och att »vi med våra yttre sinne\1 kun
na nå den världen och däi;igen0111 er
hålla sann kunskap om den» är enligt 
sani.me anarkist i prästrock »det mest 
vågade antagande och den mest ben
hårda dogm, som kan finnas» (III. 
5 5 ) .  Man förvånar sig icke; då den
ne .fulländade skeptiker ropar : »Vi 
måste komma ifrån det gamla Aristo
teliska sanningsbegreppet, enligt vil
ket sanningen består i tankens eller 
omdömets fulla överensstämmelse med 
verkligheten. Ja, det begreppet vore 
nog bra att följa, om man blott kunde 
komma åt verkligheten och se efter 
huru det är ; men det är just det vi 
ej kunna» (III. 57). Vilket är då det 
nya förbättrade sannings begreppet ? 
Jo; »sanning är det som sätter oss i 
stånd att gå framåt» .. Här äro vi inne 
på den praktiska och frejdiga ameri
kanska pragmatismens domäner : Allt 
som är nyttigt är sant. Skepticismen 
har för Örebrofäderna nästan blivit 
en religion.. Vid en av mötets guds
tjänster höra vi kyrkoherden A. 
Sparr-Hofstedt, ö. Vingåker dundra 
mot sådana som »snarlika den forna 
fariseerkyrkans rättroende rabbiner» 
förmena sig »vara i tryggad besitt
ning av den en gång för alla i fasta 
former utslipade sanningens juvel» 
(Il. 13 ) .  

Här se  vi den nya grund som lades 
i Örebro år 1910 och som alltjän1t 
tjänar de svenska universitetsteologer
na som fundament På förnuftets väg 
kan man icke komma fram till någon 
religiös sanning. Vad som är sannh1g 
under en tid, kan bliva lögn under en 
annan. Kanskt ha de kristna troslä
rorna förlorat sin m'sprungliga me
ning för protestanterna, Men säkert 
icke för oss katoliker, Verkligheten 
är för de moderna oatkomlig. Man 
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måste skaffa si:g ett nytt sanningsbe
grepp. Vilken hjälp och tröst kan ett 
sådant kyrkomöte bjuda själar, som 
söka efter säker sanning ? Örebro
männen bortkastade de· gamla hörn
stenarna för att i stället börja bygga 
på sanden .. 

Likväl förkunna de samtidigt också 
i11era lugnande läror. Det är lustigt 
att se, ·  hur det sunda förnuftet på ett 
eller annat sätt tar ut siri rätt också 
hos sådana · som förfäkta de mest 

-oförnuftiga teorier. Hur skall det 
också vara möjligt · för en skola att 
med myndighet förkunna · läror, som 
när som · helst kunna kastas bort . som 
föråldrade, att giva bud och före
·skriftei·, som;en senäre tid· kunde fin
na högst onyttiga och · otrevliga 
(= osanna) . Professor Söderblom 
skyndar sig också att säga, att man 
visst inte i det religiösa · tänkandet får 
»utbyta en symbol mot en annan, 
exempelvis personlighet mot operson
lighet i fråga om Guds v�sen, dualism 
mot monism i vår religiösa betraktel
se» (V. 9) .  Samme talare försäkrar, 
»att visshet och en mycket bestärhd 
gestaltning1 tillhör uppenbarelsens vä
se11» (V. 7) . Och vid ett annat till
fälle säger han mycket· förståndigt : 
»Det finns· i kristendomen något 
objektivt, ty den är uppenbarelse i. 
historien» (IV. 62) . Mötets store 
skeptiker komminister Eklund talar 
trots sina kunskapsnihilistiska princi
per t. o. 111. om att göra »personlig 
bekantskap» med Gud.. Dylika utta
landen kunde glädja mera gamnialmo
diga kristna, om de blott icke stode i 
så underlig motsats till _den modernis
tiska teologins grundprinciper. Men 
kanske ha Örebromätinen genom dy
lika; självmotsägelser velat riktigt på
tagligt · demonstrera »intelligensens 
mycket begränsade användning som 
källa till kunskap om verkligheten» 
och tydligen visa hur snabbt sannin
gen kan växla inte blott inom loppet 
av några århundraden 'utan t. o. m. 
inom loppet av samma föredrag. 

Här hade opposition,en på Örebro
mö_tet haft en tacksam uppgift att på
visa omöjligheten. och ohållbarheten i 
ri10dern.isternas filosofiska grundval. 
l\i[en det förefaller som om de inte 
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ens lagt märke till denna ömtåliga 
punkt hos motsidan. Det är endast 
kon1minister Granqvist, Söderala, som 
en gång vältaligt frågar : >>Finns det 
då intet, som är fast och visst for den 
moderna teologien?» Men på denna 
fråga får han betecknande nog intet 
svar, på sin höjd ett svagt eko i det 
Karolinska läroverkets g,ymnastiksal i 
P.etris stad, där detta moderna kyrko
möte hölls. · För övrigt är det inga
lunda uteslutet, att också flera gam
rnaltroende på mötet hyllade olika sy
stem av nihilistrsk filosofi. Sålunda 
förefaller det som om den ovan cite
rade, ytterligtgå:ende komminister Ek
hmd företrädde en mera gammal
luthersk stålldptmkt. Ty protestantis
men - bå:de äldre och yngre rikt
ningar - har intet behov av en klar 
öth fast filosofi. I Petris stad älskar 

man · mest de fromma uttryckssätten, 
de rena .känsloskälen; Bland Ötebro.:
männen har läsaren utan tvivel åter� 
funnit mer än ett namn, som är oss 
välbekant från de senåre årens sven
ska polemik mot den• katolska Kyrkan 
( den pfannenstillska skolan, · pastor 
Algård) . · Ty dessa liätare kärttia en 
instinktiv motvilja 111ot katolicismen, 
icke så mycket på grund av dess läro
innehåll, som de endast ofullständigt 
känna, som på grund av den fasthet 
och klarhet, som utmärker det\. Kyrka, 
som Kristus en gång grundat; icke: på 
självsvåldig utläggning av Bibelrn1 
böcker, icke på snabbt skiftande; mot 
varandra stridande modefilosofiers 
låsa sand 'titan på: Petrus, hälUeberget, 
som helvetets portar aldrig •skola bliva 
övermäktiga .. 

E T T  S O  M M  A R  L Ä G E R  I S K Ä R G Å R D E N. 

I år har ett sommarläger på Ladhol
men i Stockholms yttre skärgård varit 
anordnat för en del av ungdomarna in
om S :ta Eugenia distrikt av Stockholms 
katolska församling. 14 rpojkar mellan 
J.2 och 16 år voro med. Kostnaderna 
bestredos dels av pojkarnas icke allt för 
höga avgiftei· (14 kronor för underhMl 
och resan) , dels av rätt så stora gåvor 
av några ungdomsvänner. Så voro till 
exempel de tre fält skänkta, i vilka vi 
lågo under dessa två veckor, tomten 

ställdes fritt till vårt förfogande lika
som de två båtar, vilka vi begagnade 
Tätt så flitigt. Badstranden var ut
märkt och vädret soligt och varmt. Ma
ten var riklig och god och tiden gick 
fortare ju längre vi voro där. Och så 
skall det ju vara-. Att pojkarna voro 
glada och nöjda, visar bilden här nedan. 

Man kan med säkerhet hoppas på att 
med detta sommarläger en början blivit 
gjord för verksamheten bland försam
lingens manliga ungdom. A. M. A.  
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MINNEN UR DEN DANSKA MISSIONENS 

HISTORIA . 

III. HOTELL »PRINSEN» I 
ROSKILDE. 

Det var en gång i början av vin
tern år 1900, som jag begav mig ut 
på min sedvanliga expedition till 
Ringsted.. Vädret såg redan i begyn
nelsen hotande ut, och himlen var 
överdragen av moln, tjocka, tunga 
moln. Min väg förde mig genom Kö
penhanm, och över det 30 km, längre 
bort belägna Roskilde till min desti
nationsort. 

Att börja med gick allt väl, men 
det dröjde inte länge förrän regnet 
började faUa i strömmar, och till råga 
på obehagligheten, piskade stormen 
mig i ansiktet. Jag låg dubbel på 
cykeln för att bjuda vinden minsta 
möjliga motstånd. Det var ytterst 
obehagligt. Regnet var besvärligt, 
men vinden var värre. 

Regnet strömmade ned, så man ktm
de tro, att hela himmelen stod öppen, 
och det dröjde, inte länge förtän jwg 
var alldeles genomdränkt-, som om jag 
varit doppad i sjön. 

När jag · kom fram till Roskilde, 
var jag så utmattad, att jag var nöd
sakad att vila en stund. Det första 
hotellet, som jag träffade på, var sta
dens största och förnämsta, nämligen 
hotell »Prinsen», och där steg jag av 
cykeln och sökte skydd under marki
sen vid huvudingången, men var jag 
ställde mig, så stod jag i en liten sjö, 
ty vattnet rann ur mina kläder. 

V ad skulle jag taga mig till ? Jag 
kunde omöjligt gå in i den eleganta, 
mattbelagda matsalen i detta tillstånd, 
i synnerhet, som alla borden voro upp
tagna av en elegant publik. Jag b�slöt 
mig för att uppsöka bakporten, och 
där be någon föra mig 'till r.ågon 
ininclre elegant sal, där jag kunde dric
ka något varmt. 

Jag sökte mig· fram till ·bakgården, 
och ringde på den första dörren jag 
kttncle upptäcka. En li.teri gosse kom 
sfliax och öppnade; 

Han tittade förvånad på mig, när 
j ag framlade min önskan .. 

- Var så god och strig in, svarade 
han ytterst hövligt, vi kunna ställa er 
cykel här i s)<ycld för det värsta reg
net. Var så god och stig in, jag skall 
bara säga till herr Th. 

--,- V en1. är herr Th. ? 
- Direktören för hotellet. 
Gosrsen försvann, · och inofil några 

minuter återkom han med en elegant 
och distinguerad herre.  Det var di
rektören. 

Även han betraktade mig med för
vånad uppsyn. 

- Ursäkta, min herre, sade jag, 
ni ser i vilket tillstånd jag befinner 
mig. Jag skulle gärna vilja vila mig 
en stund och dricka något varmt, men 
genomblöt som jag är kan jag rakt 
inte visa mig i restauranten, 

- Ni är turist? 
- Jag är på väg från Köpenhamn 

till Ringsted. 
- Ni cyklar i detta fruktansvärda 

väder? 
- Jag cyklar alltid. 
- Det måtte vara besvi:i.rligt i ett 

väder som i dag . . . Far ni ofta ge
nom Roskilde? 

- Ungefär en gång i veckan. 
Direktörens förvåning steg allt .mer 

och mer. Han kunde raikt inte för
stå, att någon förnuftig människa 
kunde föredraga cykeln för tåget som 
fottskaffningsmeclel, i ·synne1�het i 
ösande regn och storm. Jag var tvun
gen förklara sakerna för honom. 

- Jag är katolsk präst, och tillhör 
läroverket Sankt Andreas i Orclrup, 
sade jag, och j ag hari i uppdrag att 
några gånger i månaden besöka mina 
trosförvanter, som leva kringspridda 
på landsbygden, och för att nå dem, 
må'ste jag färda:s1 med cykel. I stä
derna häromkring håller jag upply
sat1de föredrag om elen katolska läran. 

- Ni gör dessa resor uteslutande 
av religiösa motiv? 

- Ja visst, min herre. 



Hr iTh. föreföll icke endast förvå
nc),d, . utan Också 1. allra högsta grad 
intresserad. 
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- Var god och följ mig, Fader, 
sade . han, jag skall själv fa hand · 
-0m er. 

En blick på mina fötter visade, att 
. även under · denna korta :konversation, 
hade det sanilat sig som eti sjö om

. kring mig. Jag bad hr Th. lägga mär
ke till den översvämning, som jag var 
-0rsak tilL 

Kyrkans ära och de troendes sjali-
vård. ' · J(  

- Nå äro verkligen herdar för eder 
hjord; · : ·  

Han föreslog, att jag också i Ro
sk'ilde skulle hålla föredrag om den 
katolska läran . 

- Jag har en stor sal, som jag st,äl
ler till er disposition, sade han. Un
der alla oniständig1heter, hoppas j'a:g, 
tillade han, att var gång ni behöver 
ligga övet natten i Roskilde, att ni 

- Bry er inte om den saken, sva- · kommer tm mig,. och jag lovar att åU-
rade han älskvärt, det skall nog bli 
bra. 
· Jag följde min älskvärda värd ge
nom några korridorer till dess · att han 
stannade utanför en dörr, som han 
öppnade och bad mig stiga in, vilket 
jag ,gjorde, för att ögonblickligen st�ga 
baklänges. Inte kunde jag stiga in i 
denna titort10rdentligt . eleganta och 
mattbelagda salong ! 

- Jag fördärvar edra möbler och 
mattor, utropade jag förskräckt. 

- Oroa er inte för den saken, sade 
br Th. småleende, olyckan vore nog 
inte så stor, · och för resten är detta 
mitt privata kontor, där jag' gör vad 
jag vill. 

Vi inträdde alltså i rummet. 
� Nii är alldeles för genomvåt för 

.att kunna fortsätta er resa på det sät� 
tet, sade min värd, innan vi slogo oss 
11ed. Jag skaH gå efter torra kläder, 
och så få vi torka edra egna under 
den lilla stund, som ni stannar hos 
mig. 

Jag protesterade förgäves. Min 
-värd bestämde, och jag var tvungen 
finna mig i hans beslut. 
· Inom kort var jag iförd hr Th :s 
nya kläder, och mina egna bortförda 
att torkas. Jag placerades i en djup 
fåtölj, och v.i konverserade under .ett 
par timmars tid. Jag blev serverad 
allt vad jag kunde behöva, och inom 
kort hade jag glömt både köld och 
trötthet. Jag kände mig som en ny 
människa i mina nya kläder. 

Hotelldirektören gjorde oändliga 
frågor rörande mirta apostoliska ex
peditioner och visade · ett varmt in
tresse för mitt arbete. Han sade sig 
beundra det nit, varmed de katolska 
prästerna handhade . sitt ämbete till 

tid ha ett rum för er. 1 1 

Jag emottog med tacksamhet hans 
inbjtidan, och detta blev upphovet till 
en mångfald föredrag', som jag höH 
på hotell »Prinsen» i det urgamla 
Roskilde. 

Medan vi sutto och pratade, kom en 
liten gosse på omkring åtta år in
springande. Det var direktörens son, 
som, genast tog sin tillflykt till sin fa
ders knä, varifrån han tyst och orör
lig beskådade främlingen, som var 
iförd hans fars kläder. 

- Vet du vem de1ine herre är, frå-
gade hr Th. . 

Den · lille skakade pa huvudet utan 
att släppa mig med blicken. 

- Betrakta honom väl, fortsatte 
fadern, det är en av den gode Gudens 
präster, och han arbetar för att rädda 
själarna och föra dem till Vår Fräl
sare. 

Jag anför hans ord, emedan de visa 
så många danskars ställning gent emot 
den katolska Kyrkan. Vilken skillnad 
nu emot för en trettio år sedan. 

Jag har ett litet minne från den ti
den jag själv var protestant, och bod
de i Köpenhamn hos biskop Griider, 
som på den tiden var den danska mis
sionens chef. 
· En dag, när jag kom ut ur huset, 
som Hans Högvördighet bebodde, möt
te jag en dansk herre, som frågade 
mig, om jag var katolik. 

-:- Nej, svarade jag, jag är prote-
stant. 

� Vad gör du då här i huset? 
- Jag bor här. 
- V ad i all världen hör jag ! Du 

bor hos de katolska prästerna ! Det är 
mycket farligt, och du får akta dig 
mycket noga, att inte du också blir 



katolik. Kµm ihåg detta, att du alltid 
bor förbli god lutheran. 
. , , Sådan var sinnesstämningen i Dan
mark på den tiden. - Tiderna hava 
sannerligen förändrats. 

Men, låto1i1 oss återvända till hotell 
»Prinsen». 
. Jag återfick så småningom mina 

kläder väl torkade och borstade, . och 
när jag bytt om, b.eredde jag mig att 
fortsätta min väg . . 

Direktören kallade på en vaktmäs
tare, och tillsade honom föra fram 
min ·cykel till huvudingången, och 
vänta oss på gatan utanför. 

Därefter förde han mig själv ge
nom restauranten, som jag ett par 
timmar tidigare icke velat beträda. 
Salen var fuU av människor, som in
togo sin måltid, småpratade och läste 
tidningq:r. 

, Innan vi gingo genom salen, stan
nade hr Th. plötsligt, och till min sto
ra förv,irring, sade han högt, så att 
alla kunde höra honom : 
· - Tillåt mig, mina damer och herrar, 
att presentera en den Romerska Kyr
kans präst, som regelbundet flera gån
ger i månaden cyklar över. hela Själ
land, hurudant vädret . än må vara, 
för att besöka sina trosförvanter på 
landsbygden. Det förefal.ler mig som 
om en kyrka, som har en sådan om
vårdnad om sina medlemmar förtjä
nar vår synnerliga aktning. 

Man kan lätt sätta sig in i min sin
nesstänming, och hur besvärad jag 
kände mig ! 

För att slippa vara föremål för så 
mycken uppmärksamhet, tog jag hr 
Th. i armen och förde honom med 

· milt våld till dörren. 
Väl ute, tog jag ·avsked och tacka

de honom hjärtligt. . Jag vet inte, hur 
denne protestant kunnil,t visa sig 
tjänstaktigare, gästfriare och frikosti
gare emot mig, om han va1,it katolik. 

Jag fortsatte min resa till'. Ring
sted. 

Regnet· hade upphört, men det bör
jade .snart på nytt, och vid. min an
komst till Ringsted var jag lika ge
nomJblöt, som jag varit i Roskilde, 
men nu f,mns ingen barmhärtig sama-
1,it till hands, och jag fick reda mig 
själv så gott jag kunde. 
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IV. HELBRÄGDAGöRELSEN 
VID OVERVINDIN'GE . 

Livet består i kontraster, och i all 
synnerhet är detta fallet med en . mis
sionärs liv. 

Gud vänder sig företrädesvis till de 
fattiga, de ödmjuka och de övergivna, 
och det är därför icke förvånande, att 
jag under . mina missionsresor blivit 
vittne · till den underbara nåd, söm 
icke sällan kommer de små och öd
mjuka till del. 

Jag ber att få berätta en episod, 
som bekräftar detta. 

Posten . medförde en morgon föl
j ande brev från Pater von Geyr, en 
av mina bästa vänner, och en · för
träfflig präst, som lämnat en uppsatt 
ställning för att ägna sig helt tiH 
Guds tjänst. 

>>I trakten av. Overvindirige 
bor en gammal kvinna av om
kring 70 års ålder, och hon lig
ger döende. Hon är den enda 
katoliken i · hela · trakten, och bor 
hos sin son, som äger en liten 
gård. Han är liksom sin hustru 
och barnen protestanter, men 
detta oaktat skriver han till mig 
och ber, att en präst måtte kom
ma till hans mor och meddela 
,i1enne dödssakramenten, ty hon 
vil:1 inte dö utan präst. 

Kunde ni cykla till henne och 
bereda henne till döden ? Detta 
tar visserligen hela eder dag i 
anspråk, men jag skulle vara er 
synnerligen tacksam om ni ville 
åtaga er uppdraget, och utföra 
det snarast möjligt, helst i mor
gon. 

Eder tillgivne P. von Geyr.» 
Pwter von Gey,r bif,o,gade det brev 

han själv er'håfiit från den sjukas son. 
Kvinnan föreföll mycket. svag, och 
hennes tillstånd förvärrades ytterli
gare med stor hastighet ; hennes an
sikte hade redan antagit en blåaktig 
färgton, och ibland yrade hon. 

Stor skyndsamhet var av nöden, oni 
den sjuka skulle påträffas i livet, och 
jag ordnade mig att fara påföljande 
dag; 

V,ägen · var lång, och dädör .fick 
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jag bege- mig åstad vid 'en tidig mor
gontimma, och klockan närmade sig 
tolv, riär jag äntligen stod vid målet, 
den l,illa gården, som låg ute på den 
bördiga slätten i södra Själland. 

Familjen tycktes ha observerat min 
ankbmst på avstånd, ty husbonden 
9ch hans barn stodo i dörren och toga 
emot mig. Jag hoppade av cykeln, 
och husbonden, '5'0111 var en stor och 
grann. karl, kom genast :fram . och 
räckte mig handen. 

- Jag är så tacksam att ni har 
\rnminit, Pastor, sade han, och att ni 
kom så snart ; det är nog snart slut 
med farmor. 

Är hon verkligen så dålig ? 
- Ja, hon har nog inte långt kvar. 
- Kan hon tala ? 
- Inte mycket; hon kan knappast 

andas, och är förskräckligt orolig. 
Ibland yrar hon, och tror sig se be
synnerliga saker omkring sängen. 

· Jag hälsade på barnen, och bad att 
genast bli förd till den sjuka. 

Jag · möttes av en sorglig syn ; den 
sjukas ansikte hade redan antagit dö
dens blåaktiga: färg, hon hade stora 
svårigheter att andas och föreföll 
inycket orolig. Sonhustrun satt vid 
sängen och gjorde sitt allra bästa att 
lindra den gamlas plågor. 

Jag närmade mig sängen och häl
sade. Gumman gjorde ett litet tecken 
med huvudet, men hon var alldeles ur 
stånd att tala. 

Jag skakade hand med bondhustrun, 
som, tackade mig, att jag kommit till 
dem. 

- Mor 'har varit så ängslig hela 
morgonen, berättade hon, och hon 
tror sig se en stor svart hund, men: 
det är förstås yrsel, tillade hon vis
kande och vände sig till mig .. 

Jag såg tydligt, att här var ingen 
tid att förlora om jag vil1e ge den 
stackars sjuklingen den Heliga Kom
munionen och de döendes Sakrament. 

Hon biktade så: gott sig göra lät. 
och jag hjälpte henne efter ·bästa för
måga. Hon kunde endast med största 
svårighet uttala några få ord och me
ningar. Jag läste en kort bön för att 
hjälpa henne ångra sitt livs olika fel
steg och för att förbereda henne på 
att mottaga Vår F,[�rre Jesus Kristus. 

När detta var gjort, lade jag en duk 
på ett bord och tog fram det som är 
nödvändigt för att uppställa det He
liga Sakramentet och den sista smör
jelsen: krucifix, ljus, vigvatten, etc. 

Hela familjen, man, hustru och 
barn infunno sig och föllo på knä för 
att följa med de heliga ceremonierna 
och deltaga i bönerna. 

Jag föll på knä inför det lilla al
taret. 

Den döendes rosslit1gar hördes ge
nom stillheten i rummet. 

Jag · förklarade i korthet, vcJd som 
nu skulle försiggå: Vår Herre Jesus 
Kristus var kommen för aitt själv, i 
egen person, besöka denna sjtika, 
som bodde i detta enkla hus1 Han 
kom för att trösta henne och giva sig 
till henne. När Han vandrade på jor
den, botade Han de sjuka, som båda 
Honom därom, och Han botar änn�t 
sjuka, som vända sig till Honom i· tro. 
Och detta skulle vi bedja Honom om. 

Efter denna korta förklaring läste 
jag några böner till Vår Herre Jesus 
Kristus som ell förberedelse till den 
Heliga Kommunionen. 

Jag har aldrig påträffat en andäk
tigare församliing ;  alla de som lågo· 
där på knä, voro helt genomträngda 
av den Heliga handlingen, och de be
svarade bönerna under tårar. 

Den sjuka suckade och grät utan 
återvändo. Det var det enida sättet 
på vilket hon kunde deltaga i böner
na för hennes tillfrisknande, eller om 
så var Guds vilja, för en salig död. 

Det, som nu följde, kan synas över
raskande.. Därför berättar jag det så 
enkelt och så troget som möjligt, utan 
poesi och utan sköna ord. Jag vill 
endast anmärka, att liknande tilldra
gelser bevittnas ofta av våra missio
närer ; i synnerhet bland enkla och 
troende själar på landsbygden. 

Jag avslutade mina böner, reste 
mig, och under det att jag vände mig 
till den sjuka, uttalade jag långsamt 
de liturgiska orden, varefter jag när
made mig sängen med Hostian. 

I rummet hördes endast den döen
des suckar och de efterlevandes halv
höga böner. 

Den gamla öppnade med stor möda 
sin mun för . att emottaga änglarnas. 
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bröd. Hennes ansikte .bar fortfaran
de dödens färg och kallsvetten rann · 
utför kinderna, som jag märkt vid 
mitt inträde. 

Hon slöt läpparna, men denna gång 
med ett uttryck av djupaste lycka. 

Jag vände mig åter till bordet för 
att enligt de liturgiska föreskrifterna 
två mina händer. ' 

Jag hade knappast börjat, .förrän 
till mil] stora förvåning, jag hörde en 
ny röst i rummet, en stark och djup 
röst. 

Det var icke husb01idens röst, ej 
heller hans hustrus, ej heller barnens. 

- Fader, Fader, sade rösten. 
Jag vände mig om, för att se vem 

den tillhörde. 
Den lilla församlingen låg fortfa

rande på knä och vände sig mot den 
döendes säng. 

Därifrån kom rösten ! 
- Fader, Fader ! 
Mina blickar fästes vid den sj uka. 
Vad såg jag ? 
En otänkbar förändring hade ägt 

rum inom loppet av några ögonblick. 
Den döendes blyfärgade hy hade 

försvunnit. 
I sängen satt en gammal kvinna, 

och hon v�nde sig mot mig och små
log. Det gråa i ansiktet var för
svunnet och hälsans färg visade sig 
på hennes kinder. 

I första ögonblicket undrade J ag, 
om jag icke var utsatt för en syn
villa. 

- Fader, fortsatte den gamla, ty 
det var verkligen ho111, som nyss varit 
döende, Fader, jag är botad ! 

Husbonden, hennes son, hans hust
ru, alla barnen och j ag själv skyndade 
på en gång fram till henne. 

Husbonden försökte sakta förmå 
henne att åter lägga sig ned, men den 
sjµka gjorde småleende niotstånd, och 
förklarade, att nu var hon åter frisk. 

- Lägg dig, farmor, uppmanade 
henne en av sondöttrarna, och slutli
gen gav gumman vika och lade sig . 
åter ned på kudden. 

Jag undersökte hennes förändrade 
ansikte. 

- Fader, jag känner mig fullstän
digt frisk. 

Hur har detta ,gått t ill, frågade 
J ag. 

Det vet j ag inte, Fader, men i 
samma ögonblick, sqm den Heliga 
Hostian rörde vid min tunga, kände 
jag mig fullständigt botad. 

Vi voro överväldigade, och lninde 
ej säga någonting. · En djup tystnad 
rådde i rummet, _och barnen stodo 
bakom oss med· öppna munnar. 

- Det måtte var yrsel, viskade 
hustrun till sin man. 

Han betraktade uppmärksamt mo
dern utan att säga ett enda ord. 

Den gamla grep mina händer och 
utropade : 

Fader, det är Vår Herre, som 
själv har botat mig .. 

- Jag tror det, svarade jag sakta. 
Sonen fick en ingivelse och han un

dersökte pulsen. 
- Den är aHdeles normal, konsta

terade han ett par minuter senare. 
Jag föreslog då, att hela familjen 

skulle tillsammans läsa tacksägelse
bönerna efter elen Heliga Kommu
nionen. 

S amtliga föllo åter på knä. 
Jag läste långsamt bönerna, och de 

församlade svarad_e under djup rö
relse. 

, Denna gången var det elen sjukas 
röst, som höjde sig över .de andras. 

När vi slutat, bad hon att få stiga 
upp, men detta vågade sonen icke till
låta ; han bad henne ligga kvar till 
kvällen, och om hon fortfarande kän
de sig frisk, så skulle hon få stiga 
upp, o_ch till detta samtyckte hon. 

Vi samtalade en stund, varefter 
mannen \och jag gingo u<t, saint 
lämnade hustrun och barnen kvar att 
hålla farmodern sällskap. 

•Mannen inbjöd m�g att deltaga 
i familJ ens måltid, som skulle serve
ras inom en t imme. Detta gav mig 
tillfälle att stanna en god del av ef
termiddagen och själv, med egna 
ögon se, huruvida helbrägdagörelsen 
var verklig eller endast en övergåen
de yrselvilla. 

Under de tre timmar j ag kvarstan
nade, fort,satte den sjuka att vara vid 
fullständig hälsa utan minsta återfall. 

Hela familjen började känna sig 
övertygad, därom, att Vår Herre själv 



hade botat den kära gamla farmodern. 
Den sjuka själv hyste ej minsta tvivel 
om den saken. Alla voro uppfyllda 
av beundran, .och visste ej hur de 
skulle visa sin tacksamhet · mot Gud 
för de�na välgärnirig. 
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Några månader förflöto utan att 
jag hade ininsta . underrättelse från 
mina vänner i Overvindinge. En dag 
åkte jag förbi gården på endast några 
kilometers avstånd, och då greps jag 
av en önskan att återse den gamla 
farmodern. Jag föll för frestelsen att 
göra denna lilla omväg för att besöka 
familjen. 

När jag närmade mig gården, såg 
jag en gammal kvinna, som gick o�h 
hängde ut tvätt. Jag vände mig t�ll 
henne med en förfrågan - och till 
min obeskrivliga glädje igenkände jag 
farmodern i egen person. 

Hon tog emot · mig med öppna ar
mar. Hennes hälsa hade· varit för� 
träfflig ända sedan jag lämnade går
den. 

Vi girtgo in i hilset för att intaga 
förfriskningar, och sutto länge och 
talade om den nåd Vår Herre visat 
huset, när Han be..ökte det under 
Eutharistiens slöja. 

När jag äntligen var tvungen att 
bryta upp, fick jag l'ova familjen, att 
jag i händelse av nya sjukdom_�r skul
le återkomma med det stora lakemed-

let, som hade visat en så undei·göran
de verkan. 

V. RESULTATET. 

Vad blev resultatet av mina aposto:
liska vandringar och .färder på Själ

:; 
land ? : .  

Mitt arbete var såningsmannens•, 
markbrytarens, och dess resultat lik
nade alla andra av samma art. Min 
uppgift var .att bereda väg för andra, 
som sedan kunnat uppresa en härlig 
byggnad. 
· Skördens tid kom äntligen, men då 
var min dag förJiiden ; jag fick lämna 
min plats till andra skickligare arbe
tare, och på dem kan man tillämpa 
följ ande ord : » V enientes autem ve
.nient cum exultatione, portantes ma-
nipulos snos». 

I städer, där jag arbetat ensam, ha. 
nitiska missionärer följt efter, kapell 
och kyrk-0r ha rest sig, kloster ha bil
dats och skolor inrättats. Där jag 
hade trösten att få så utsädet genom 
mina . anspråkslösa föredrag, där har 
uppstått trosstarka ka,tolska centra, 
vilka frambringa ymnig . frukt. 

Dessa resultat ha huvudsakligen 
vunnits av energiska efterföljare till 
den grundläggande arbetaren, om vil
ken det på dessa sidor varit tal. 

J O 11 S V e 11 S S O 11, 



CREDOS BÖCKER. 

"Vår Herres Jesu Kristi 
Korsvej". - Tdrnt af P. 
Schindler, billeder af Ak
sel Theilman. I Kommis
�on hos Kafuo�k Forla� 
Köbenhavn 1925. 

När jag förnta gången: läste igenom 
det lilla häftet med ovanstående titel, 
syntes det mig ·fyllt av moderna be
räknade missljud. De vackra och re� 
na tonerna · .drunknade i dessa miss-
1 j ud. - Är icke Korsvägen i en kat. 
kyrka ± första rummet beräknad att 
väcka andakt, hos åskådaren, och icke 
ett arkitektoniskt prydnadsverk, 60111 
utnyttjas för c\,tt smycka kyrkorum
met. - Som korsväg i ett privatka
pell där en del, i denna speciella Kors
väg, väl invigda själar, förrätta sin 
andakt, kan: den tänka:s givande, men 
i en aUmän kytrka torde dessa »Kors
gåtor» verka förbryllande. Försök att 
säga ett 'barn : »ormen där om Kornet, 
det är kvinnor och barn i Jerusalem, 
som gråta över vår Herres bittra pi
na» ; »Kornetblomman», det är vår 
Herres första . fall under korset» etc. 
etc. - Nej, varför dessa energiför
brukande konstigheter. 

Varför gissa »Korsgåtor», endast 
därför att de ära moderna där ute i 
världen. Det synes mig att vi katoli
ke:· kunde använda vår tid bättre, vi 
som äga våra härliga, törnuftiga tra-

ditioner, vi böra ej söka �prattla med 
i denna oäkta fattigdoms tranedans. 

Där finnas många tänkvärda . ord i 
P. Schindlers Korsvägsandakt, men 
varför är den riktad till en åskådar
skara, som liksom -står bredvid octt 
beskådar den kornvägsgående perso
nen. Det är väl vår Herres lidande 
vi skola begrunda och skärskåda, ej 
;varandras !1 Vi ära alla samma tradi
tionella syndare därvidlag, · om också 
texten <Säges »gå på sidan om all tra
dition». - »Den rrike på sin sammets
klädda bönpall» såväl ,som »den f atti
ge mannen som varje morgon före sitt 
arbete bevistar den H. massan». -
Det är nu också ett förbluffande .mo
me'nt detta, att räkna nåden, att »få» 
varje morgon bevista en H. mässa -
in under de dagliga korsenLS mång
fald. 

Jag förstår ej att humorn eller sna
rare de tragikomiska inslagen i tex
ten skola kunna öka andakten. Jag 
hade en stark förnimrn.else av huru 
olika den danska och den svenska upp
fattningen i grunden måtte vara. -

Här · tror jag, att vi i allmänhet 
skulle hava föredragit kyrkans ulti
matum: av enkelhet, de nakna svarta 
stationskorsen, utan dessa plasti-ska 
frimurartecken - eller en enkel och 
anspråkslös traditionell kopia av en_ 
lmrsväg, i bi'l:der. 

E. V. L-M. 
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Kulturkampen pågår ständigt i 
Frankrike. Katolikerna tyckas allt
mera ha väcktSI till mod och aktivitet. 
Under slutet av april och·ma:j ha inass-
1nöten hållits för full religionsfrihet 
bland annat i Versailles ( 10,000 män) , 
Amiens (4,500) ,  Cognac (8,000) , Per
pignan (6,000) etc. etc., Belysande för 
läget är ett präktigt brev, som presi
denten för l'Union des catholiques de 
Seine-et�Oise riktat till prefekten i 
Versailles,. Vi meddela det oavkortat: 

Versailles den 2 maj 1926. 
Herr Prefekt ! 

Då jag för några veckor sedan till
samm,ans med her,r borgmästaren av 
Eder blev- nekad tillstånd att låta· ett 
katolskt dern:onstrationståg gå från 
Avenue de Paris till katedralen, för-
1darade Ni för oss, att edert bestämda 
beslut var att icke tåla någon demon
stration på öppen gata, till vilke111 re
ligiös eller politisk grnpp demonstran
terna än hörde. Ehuru vi garanternt, 
att denna manifestation skulle få ett 

· :''i,ti�t och värdigt förlopp, måste vi 
endast konstatera oryggligheten i Edert 
beslut. 

Jag trodde emellertid då att det ock
så var opartiskt och på min hemställan 
förklarade stig kommitten för dei1 re
ligiösa försrvarspropagandan1 för vil
ken jag har äran att v;i,ra ordförande, 
villig att ställa sig Eder förordni1�g 
till efterrättelse. Men· samtidigt ut
talade l!en sin önskan, att ett dylik1 
förbud icke endast skulle gäUa katol
ska opinionsyttringar. 

_Emellertid var jag i går den 1 maj 
vittne till en kommunistisk demons,tra
tion, · som tågade fram med de röda 
fanorna fladdrande för vinden under 
polismännens faderliga öga, och hade 
jag sålunda smärtan konstatera, att 
Eder för några veckor sedan så hög
tidligt bedyrade opartiskhet endast var 
ett tomt ord. Ännu en gång ha kato
likerna varit underkastade undantags
bestämmels,er. Ännu en gång har man 
vägrat dem, <lien �å mycket omtalade 
medborgerliga likheten inför lag,en. 
En så olikartad :behandling inom lop
pet av sju dagar är en utmaning, som 
kastats i ansiktet på katolikerna. Un
der sådana: omständigheter bedja vi 
Eder vara försäkrad om att vi hädan
efter skola fö11stå att själva begagna 
oss av de frihet,er, som man nu vägrar 
oss men lämnar andra. 

·Mottag, Herr Prefekt, försäkran 
om min synnerliga högaktning. 

G e n e r a  1 L. L e  br u n. 

FRÅN VÅRA FÖ R SAM LI N GAR O CH FÖ R E N I N G A R  

G ö T E B  O R G. 

Ett större antal medlemmar av Göte
borgs katolska församling hade mid
sommardagen anordnat en utflykt till 
grannförsamlingen i Oskarström. Ut
flykten iblev till stor glädje för götebor
garna; som trivdes gott i det vacl,;ra 
Oskarström och för församlingsmed-
1emmarna där, som voro särdeles stolta 
över besöket. Efter framkomsten kl. 
11,45 f. m. fäste kyrkoherden i Göte
borg den heliga mässan i Mariakyrkan. 
Kyrkan var fullsatt och man sjöng med 
bänförelse. »Det är synd,,, skriver vår 
meddelare, »att våra församlingar skola 
ligga så långt ifrån varandra, sådana 

utflykter och sammanträffanden de oli
ka församlingarnas medlemmar emellan 
främja mycket sammanhållningen och 
verka befästande på de vacklande.» 

EN FRÅGA. 
Från en insändare ha vi nyligen mot

tagit följ ande fråga : 
,,I dagspressen läses att en staty av 

Karl IX avtäckts i Karlstad. Därom är 
ju icke mycket att säga, blott att Lin
köping möjligen hade varit lämpligare 
som plats för statyn. F. ö. finnes det 
flera svenska konungar, som ännu i cke 
erhållit någon staty, t. ex. Kristian Il. 
När får denne konung sin staty? På 
Stortorget i K. huvudstaden?» 
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ASSUMPTA EST MARIA IN 

COELUM 

Marie himmelsfärds fest ( Assu1np
tio B.  M. V.) ,  som vår heliga moder 
Kyrkan firar elen 1 5  :de i denna må
nad, upplyfter våra tankar från lands
flyktens rike till det strålande hem 
som väntar oss i vårt rätta fädernes
land . Vår själ, ,så ofta nedtyngd av· 
jordiska ting, så ofta hindrad på sin 
färd mot evigheten genmn denna värl
dens flyktiga fröj der, finner vila och 
vederkvickelse uti skymten av det him
melska hemmet, vars portar öppnats 
för att mottaga änglarnas och männi
skornas drottning, då hon gör sitt in
träde . i sin evärdeliga härlighet, efter 
att ha arbetat och lidit, liksom vi mås
te arbeta och lida· under detta jordiska 
liv. 

Medan de gyllene portarna stå vid
öppna uppfångar vår betryckta sj äl en 
skyrnt av glansen där innanför, och 
genom denna blick hämta vi nytt mod 
och energi att fortsätta vår mödosam
ma färd genom skuggornas mörka 
land. Denna färd skall en dag taga 
slut, och den dagen är icke alltför av
lägsen, ens för de yngsta och Gtarkaste 
bland oss. Frarnlör allt kärina vi oss 
styrkta av elen säkra vissheten om att 
»den nuvarande 'tidens lidanden icke 
äro jämförliga med den tillkonm1ande 
härlighet, som skall uppenbara:s på 
-OSS» . 

Medan vi 'betrakta vår lj uva him
melska moder, vars ärorika inträde i 
himmelen denna fest är en. åminnelse 
av, förstå vi, att hon också har erlagt 
priset för sin nuvarande lycksalighet, 
att det tillkom även henne att lida och 
så ingå i sin härlighet, l iksom hennes 
gudomlige Son gått samma väg före 
henne. Skola vi då önska oss en an
nan väg ? Skola vi välja en annan stig 
än elen vilken Jesus och Maria gått ? 

Huru led ·Maria ?  Oförfärat, ädel
modigt och kärleksfullt led hon för 
Gud. Hon insåg att hon endast var 
till på jorden för att förhärliga Gud, 
hennes Fader i himmelen, och därför 
förhärligade hon Honom genom alla 
sina tankar, ord, gärningar och lidan
den. Det är just på det ,sättet som 
vårt liv här på jorden bör tillbr;ngas. 
Vi böra efterlikna ]\faria och sträva 
efter att förhärliga Gud, icke såsom 
hon gjorde det, ty det är icke möjligt, 
men så mycket som vi förmå, så myc
ket som Gud väntar att vi skola för
härliga Honom. 

Vi skola således arbeta och lida för 
Guds ära, på det sätt som Gud sj älv 
utvälj er för oss, ty Han har Gkapat 
oss allenast för detta ändamål. Vi ära 
Honom först •och främst genom att 
vi frälsa våra egna själar och därnäst 
genmn att hjälpa andra att frälsa sina. 
Vi äro i denna värld endast för att 
bereda oss för himmelen. De enda 
ting, •som äro av verkligt oah besti\.ert-



de värde för oss, äro de, som förhjäl
pa oss att uppnå vårt mål, vilket är 
att få komma i åtnjutande av Gud i 
himmelen - de, således, som bidraga 
till att dana oss för detta höga mål. 
Allt annat är blott av underordnad be
tydelse och måste räknas såsom 6å
dant. 
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. Må vi då med iver arbeta på vår 
frälsning »medan det .är dag, ty natten 
kommer, då ingen kan verka». Denna ' 
natt inbryter ständigt för tusenden 
om)uing oss, och . vi veta icke. huru 
snart , den kan upphinna oss. »Salig 
elen tjäriaren, vilken hans Herre, när 
Han kommer, skall finna vakande.» 

Från engelskan 
av. K a r i n  A n t e l l . 

SOMMARTANKAR KRING 

GAMLA TEMPEL. 

,,Det är tomt, det är bränt, det 
är härj ut och kalt ; 

där den låg, ligger berghällen 
bar ; 

men däröver går minnet med 
vinden svalt, 

och det minnet är allt, som 
finns, kvar,,, 

G. Fröding. 

' r gripande toner har den svenske 
skalden , skildrat återkomsten till fä
cleh1egården. Längtan har drivit ho
iiom tillbaka, och nu står han där åter 
på · den · kära, gamla platsen. - »Men . 
var är min faders gård ?» - »Det är 
fom.t, det är bränt, cLet är härjat och 
kalt, där den låg. ligger berghällen 
bår.» Tomheten ooh övergivenheten 
griper hårt · om hans hjärta, och han 
f ylles av vemod, ty »det är tomt, det 
år bränt, det är härjat och kalt.» 
Men så reser han sig åter ; minnen, 
lj1wa, rena barnclomsminnen tränga 
� ig på honom, de sväva ännu över 
hemmets nejder, och de komma över 
honom ån bemsande, jub1ande, an 
hårda och hjärtslitande. 

* 

Eii liknande känsla vill gärna kom
ma över ·oss svenska katoliker, när vi 
söka upp de gamla medeltidskyrkor, 
varav finnas så många i vårt land. 
Sä·rskilt nu under sommaren, då vi 
sökt oss1 ut på landet, ha vi. åter och 

åter ti:äffat på gamla ärevördiga tem
pel, som en gång tillhört vår heliga 
Kyrka. Om vi då också med verkligt 
pilgrimssinne besökt och besett dem, 
ha minnena ,svävat fram ur valven, 
de ha omvärvt o ss, och hjärtat har 
fyllts ömsom med glädje och vemod. 

Inbäddad i den vackra svenska na
turen ligger där en vitrappad, älsklig, 
gammal kyrka, och pilgrimen närmar 
sig med vördnad o ch kärlek. Oemot
ståndligt har hon dragit honom till 
sig, och nu står han framför hennes 
port. Men inga vidöppna dörrar hälsa 

. honom välkommen ; den är stängd, elen 
�fr låst, porten till Herrens hd,geclom. 
Först omsider får p ilgrimen dem öpp
nade för sig, så att han kan inträda. 
Stilla, helt stilla vågar han närma sig 
altaret. - 1Men var är det eviga lju
set, som annars alltid brukar glädja 
hans öga ? - Det är borta, det är 
släckt, ty Guds tabernakel är nedbru
tet, hans altare är tomt. »Det är tomt, 
det är bränt, det är härjat och kaH.» 
- Frälisiaren i brödsgesta1t, som år
hundraden, igenom bott på altaret hos 
sitt svenska folk och välsignat och 
tröstat från 6in eukaristiska nåcletron, 
han är förvisad ur sitt hus, förkastad 
och glömd. Och med honom är solen 
borta, nådens solsken och andaktens 
värme. 

»Men däröver går minnet med vin
den svalt, och det minnet är allt, som 
f inns kvar.» - För pilgrimens inre 
blick skrida 6å sekel efter sekel förbi. 
Han skådar tillbaka i tiden, då kyr
kan, Heri-ens helgedom var folkets 
hem. Han ser dem · flockas kring al
taret, fyllande det sköna templet med 
bön och sång. Och från altaret ström
ma Guds nåds varma strålar ned över 
dem alla och ut över nejden, välsig
nande o ch livgivande·. - Dessa ,sköna 
1ninnen om vad som en gång varit fyl
la pilgrimen med andakt och tacksam
het ; han är lycklig att stå där med 
samma tro brinnande i sitt hjärta, vil
ken de troende elen gången bekände, 
han är gla d  att kunna bedja samma 
Credo, som e11 gång brusat genmn den 
gamla kyrkan i den lyckliga tiden, in
nan Guds altare slogs i spillror, ocih 
ur djupet av sitt hjärta tackar han för 
den katofoka trons nåd, vartill .  han 
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känner sig helt ovärdig, vid tanken 
på att 11ästan hela: Sveriges folk står 
utanför. Och så kommer vemodet 
över honom i aU hans glädj e, nu när 
han tänker på de arma, som förka·stat 
och glömt. När han sedan finner en 
stackars stympad Guds Modersbild i 
en vrå; kan han icke annat än falla 
ned för henne, som en gång varit så 
älskad i Sveriges land, Och kyssa he11 -
nes fot, så•som den inte blivit kysst på 
flera hundra år. Odh han ber om för
barmande för N oi:dens folk : »Se 
Guds ·Moder, all denna tomhet och 
köld, se och bed din Som om förbar
mande. Hans tron ha de brutit ned, 
ha11s tabernakel är \Skövlat, hans lam
pa är släckt.. Bed du Milda, bed för 
de kallsinniga, som skövlat, bed för 
de arma som glömt, bed att altarets 
sol åter må stråla ut över Sveriges 
land, att det må bli en eukaristisk vår 
även i vår kalla Nord.» 

* 

Pilgrimen ber till Guds Moder för . 
de kallsinniga, som förkastat och för 
de arma, som glönit. Och sannerli- . 
gen är det icke rätt så ? Den gången 
för 400 år sedan, då förkastade Sve
rige den katolska tron, förkastade 
Kyrkans nådeskatter, :Mässa, Eukari- · 
sti och därmed Guds härliga,ste gåvor 
till sina trogna. Nu •kan man nästan · 
icke längfe tala om ett förkastande, 
nu har Sveriges folk glömt, glömt sin 
barndom i nådens solsken, glömt sin 
Ivioder, Kyrkan, som fäderna den 
gången stötte bort och övergav. Ja, 
Sveriges folk har glömt : det kan se 
dessa gamla kyrkor, som äro byggda 
för katolsk gudstj änst, se dessa gam
la målningar, som framställa Kristi 
Kyrkas härligaste nådeskatter, utan 
att .längta efter denna Kyrka, och hen
nes nådeskatter, utan att ens fråga 
sig om de stå .att återfå. 

Därför är det icke att undra pä att; 
. vi fyllas av vemod, när vi se . de�s,a __ 
gamla tempel, som byggts av katolska -? 
händer, med katolsk hänförelse -0di 
för katolskt bruk. Kanske icke så 
mycket just . däröver att vår Kyrka 
icke längre, äger dem, . utan fastmer 
sörja vi över att vår FrälsSare går' mis-
te om så mycken tillbedjan och ära, 
och att Sveriges folk icke . vill veta 
om den härliga rikedom som vi ;äg"- i 
vår heliga katolska Kyrka sOm en 
gång varit Sveriges Kyrka. 
. För vår inre blick står så en härlig 
S)'n : Sveriges land åter katoJ.skt . . H-ilr 
skulle icke de gamla kyrkorna leva 
upp på nytt, om deras klockor varje 
morgon kunde kalla alla till elen heliga 
Mässan !· Vilket jubel, om dessa . gari1-
la tempel åter fylldes av ti!J.bedjande 
skaror av vårt svenska folk, och efr 
samfällt Credo kunde brusa fram g�
nom de  gamla valven ! 1Med vilken 
innerlig andakt och hänförelse skulle 
icke dagen igenom tysta tillbedjar:e 
samJ.as kring Guds nådefron, när det 
eviga ljuset åter !blivit tänt och kyr
kans portar inbjudande öppnat,s ! Och 
så skulle Angelus-klockans toner åter 
tre gånger dagiigen ringa över -Sveri
ges · land och förena alla kring Kristi 
Ma11domsanammelses hemlighet. Och 
den skulle ringa frid och glädj e övel" 
hela vårt land. 

* 

En dröm blott, men en skön såclaii, 
och en dröm, som manar till bön. Och 
vad kunna vi slutligen annat göra för 
drömmens förverkligande än bedj� 
och åter bedja. Och vi vilja göra det 
till vårt käraste böneämne, att Sveri
ges folk må stå upp ur sin glömska 
och återvända till sin Moder, den he
liga Kyrkan, att det åter må bli vår · i 
Sveriges land. 

G u r 1 i P i p p i n g. 
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1. Söndag. Tionde efter Pingst. 
2. Måndag. S :t  Alfons de Ligorio. 

Kyrkolärare. 
3. Tisdag. Inventio S. Stephani pro

tomart. 
4. Onsdag. S :t Dominikus. Ordens

stiftare. 
5. Torsdag. · Dedicatio S. Mariae ad 

Nives.  
6. Fredag. Jesu Kristi förklaring på 

Tabor. (Jesu hjärtas fredag.) 
7. Lördag. · S:t Cajetanus. Bekän

nare. 
8. Söndag. Elfte efter Pingst. 
9. Måndag. Ferialdag. (Vigildag till 

nästa dag.) 
10. Tisdag. S :t Laurentius, Martyr. 
11. Onsdag. S :t Tiburtius och Susan

na. Martyrer. 
12. Torsdag. S :ta Klara. Jungfru. 
13. Fredag. S :t Hippolytus och Cas

sianus. Martyrer. 
14. Lördag. Vigildag till följande dag. 
15. Söndag. Tolfte efter Pingst. 

Marie Himmelsfärd. 

1. Exorcismer eller besvärjelse1· kal
las de sakramentalier, genom vilka 
djävulens och de onda andarnas makt 
i kraft av Guds helig,a namn och Kor
sets heliga tecken skall brytas, på det 
att de ej må skada människan til'l kropp 
eller själ. Besvärjelser förekomma t. ex. 
vid dopet och vid vigningen av salt, 
vatten och de heliga oljorna. Endast 
en andlig kan företaga besvärjelser och 
numer är det prästerna endast tillåtet 
att · företaga de besvärjelser, som äro 
förbundna nied meddelandet av dopets 
heliga Sakra,ment. 

2. Invokcitionsvälsignelser kallas de 
· sakramentalier genom vilka Guds hjälp 
och välsignelse nedkallas över personer 
eller sa,\rnr. Makten att välsigna äga 

· biskopar och präster i kraft av präst
vigningens heliga Sakrament och de ut
öva denna makt vid bestämda tillfällen 
och för bestämda ändamål, t. ex. : .a) 
BiskopaTs och prästers väls·ignelse av 
personer oberoende av gudstj änsttillfäl
len. Ett vackert bruk är de troendes 
anhå:lla,n om en nyvigd prästs första · 
välsignelse. b) Den apostoliska välsig
nelsen som påven, besittande den högsta 
andliga makten, sänder till alla Kyr
kans barn på hela jorden vid olika till-

16. 
17. 

18. 
19. 
20. 

21. 

22. 
23. 

24. 
25. 
26. 

27. 

28. 

29. 
30. 

31. 

Måndag. 
Tisdag. 
nare . .  

S :t Joachim. 
S :t Hyacinthus. Bekän-

Onsdag. } Dagar inom oktaven till 
Torsdag Marie Himmelsfärd. 
Fredag. S :t Bernhard. Kyrko
lärai·e. 
Lördag. S : ta Johanna Francisca de 
Chantal. Änka. 
Söndag. Trettonde efter Pingst. 
Måndag. S :t Philippus Benitius. 
Bekännare. 
Tisdag. Bartholomaeus. Apostel. 
Onsdag. S :t Ludvig. Konung. 
Torsdag. S :t Zephyrinus. Påve. 
Martyr. 
Fredag. S :t Josef Calasanctius. 
Bekännare. 
Lördag. S :t Augustinus. Biskop. 
Kyrkolärare. 
Söndag. Fjortonde efter Pingst. 
Måndag. S : ta Rosa från Lima. 
Jungfru. 
Tisdag. S : t  Raymundus Nonna
tus. Bekännare. 

fällen, t. ex. vid ett j ubileum, till en 
nyvigd präst att i hans namn meddela, 
o. s. v. · 

3. Välsignelsen med Altarets allra he
ligaste Sakrament, där Kristus själv 
blir den välsignande. 

Kyrkan äger för aI1a det mänskliga 
livets förhållanden sina välsignelser, i 
synnerhet för lägen, då människan sär
skilt är i behov av Guds hjälp. Så t. ex. 
har hon välsignelser för de sjuka, för 
mödrar ef1ler barnsbörden (kyrktag
ning) , ett bruk som tyvärr alltför ofta 
försummas här i landet av katolska 
mödrar. Kyrkan har även välsignelser 
för människornas ägodelar, för hus och 
hem, stall, ladugården, åkrar och ängar, 
skepp och båtaT, maskiner och uppfin
ningar. Vid påsken brukar hon väl
signa födoämnen. Bordsbönen är en er
sättning för det ursprungliga välsig
nandet av maten. På sina ställen väl
signas fiskevattnen och vid fara av tor
ka o. d. markens gröda. Bekant är den 
s. k. B1asiusvälsignelsen den 3 febr. 
(Blåsemässan) . över tvenne korslagda 
vaxljus, som hålles under personens 
hals, beder prästen att Gud må bevara 
den beträffande för halslidande. 

S. N-k. 


