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P O R T l U N C U L A�A V�L A T E N 
UTDRAG UR EN UPPTECKNING FRÅN 1300-TALET, VERKSTÄLLD AV 
BRODER FRAN.CISCUS BARTOLI AV MINORITERORDEN OCH FÖRVARAD 

I SACEO COlNNENTO I AS·SISI. 

Assisi, sett från Po1·tiuncula . 

En jiatt, då Den Helige Franciscus 
var i skogen invid kyrkan Santa Ma
ria dcgli Angeli i Portinncula och bad 
till Gud med brinnande andakt, blev 
det uppenbarat för honom, att vår 
Herre, Jesus K-ristn·s, och Jungfru 
Maria, hans Moder, befunno sig i elen 
nämnda kyrkan och många heliga 

.i\nglar med dem. Och han fröjdade 
sig i sin ande och stod strax upp för 
att 1begiva sig till kyrkan. Han trädde 
in med andäktigt hjärta och den dju
paste vördnad samt föll ned på sitt 
ansikte inför Herren och Den För
klarade Gucl'smodern med bävan och 
stor räclclhåga. Och Kristus sade tiH 



Den Helige Franciscus: »Stå upp, 
Franciscus, och äska av mig vad helst 
du vill tiH människosläktets frälsning 
och Gudomens ära och förhärligande. 
Ty du är utvald av mig till ett ljus 
för människorna och till e1i förnyelse 
av Guds Kyrka på jorden.» Då upp
lyfte Den Helige Franciscus sitt an
sikte och såg på Jesus Kristus. Dock 
låg han kvar på sina knän, med'an han 
ödmjukt och med den djupaste vörd0 

nacl talade sålunda: »Allraheligaste 
Herre och :Fader, jag arme syndare 
beder dig öclmjukligen och bönfaller 

, ditt hu!clrika Majestät, att du värdes 
misskurida dig över det mänskliga släk
tet på jorden, så att du åt en var, 60111 

fromt besöker denna kyrka, täckes 
förläna förlåtdse och foll avlat för alla 
hans synder, de aUmänna som de en
skilda, så framt han har ångrat och 
biktat dem och ålagts tjänlig bot av 
sin skriftefacl·er. Och jag bönfaller 
din Allraheligaste Moder, människo
släktets förebecljerska i Himmelen, att 
hon värdes hjälpa mig att utverka 
denna nåd genom att fälla förböner 
hos dig, som är barmhärtighetens Ko
nung och fattiga �yndares vän.» 
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Rörd av Sanct Francisci Löner, be
gynte Himladrottningen i samma stund 
att bedja sin 5011 i följande ordalag: 
»Allsmäktige Herre och Gud, jag be
cle;· dig öclmjukligen och bönfaller dig, 
att du värdes uppfylla din trogne tjä
nare broder Francisci böner.» Då 
svarade Konungarnas Konung : »Bro
der Franciscus, om en märklig och 
stor sak lbed:er du mig. :Men du har 
gjort dig förtjänt av mycken nåd, och 
jag vill bönhöra dig. Dock ä:· det min 
vilja, att du går till den allra:högste 
Påven, min Ställföreträdare, vilken nu 
befinner sig i Perugia, · och i mitt· 
namn anhåHer hos honom om elen av
lat, varom du beder.» 

Följande dag stod Den Helige F,ran
ciscus bittida upp om morgonen och 
lämnade tillsammans med broder Mas
seo av Marignano det paradis, varest 
han hade upplevat I(ärlekens myste
rium, och ,begav sig till Påven Hono
rius III. Och då han stod ansikte 
emot ansikte med Kristi Ställföreträ
dare på jorden, tog han sålunda till 

orda: »Helige Fader, en gång åter
uppbyggde jag åt Eder med Guds 
hjä:lp en kyrka till ära för Guds Mo
der, J ungfrtt ·Maria. Nu bön faller jag 
Eders Helighet att för denna samma 
kyrka förordna full avlat utan offer 
på årsdagen av dess invigning». På
ven, som betänkte elen svårighet, som 
förknippade sig med elen omständig
heten, att till varje avlat hörd'f, en obli
gatorisk offergärd till underhåll av 
kyrkan och elen vid denna tjänstgöran
de prästen, invände till att börja med: 
»Säg mig först, för huru många års 
tid önskar du, att jag förorclriar denna 
av1at ?» Den Helige Franciscus sva
rade: »Helige Fader, värdens förläna 
mig icke år utan själar. Sen, det jag 
beder Eder, det beder jag icke om i 
mitt eget namn utan i Jesu Kristi, vår 
Herres, namn, vilken har sänt mig i 
cle�.ta ,_äre)��le till �en._ som(_är ha�s 
Stallforetraclare pa Jorden». V1cl 
dessa ord blev Påven för en stund 
mäkta betänksam. Så brast han ut, 
brinnande av ·Andens glöd: »Och jag, 
jag vill, att det, varom du bPder, skall 
varda dig givet. Ske alltså i Herrans 
namn. Amen». 

Emellertid bestormade K.1rclinaler
na elen allrahögs1e Påven med enträg
na böner, att han måtte återkalla ett 
så utomordentligt medgivande. De 
fruktacl'e nämligen, att Korf-tågsavla
ten därigenom skulle förklenas samt 
elen avlat, vilken ett besök i Sanct Pe
ters och Sanct Pauli Basilikor skän
ker. iJVIen Honorius bestämde, att 
Portiunculaavlaten skulle kunna vin
nas toti.es quoties med villkor av alle
nast bikt, från vesper den första da
gen i augusti månad till solnedgången 
elen nästa. Efter en djup bugning för 
Påven till tack för det sällsynta pri
vilegiet skulle Franciscus just till att 
åter skynda åstad, när han blev kva·r
hållen med dessa ord: »Ack, dåre, vart 
går du och huru långt tror du, att du 
kommer med denna avlat?» � »He
lige · Fader», genmälte Franciscus, 
»Edert ord är mig nog. Denna avlat · 
är ett Guds verk, och honom tillkom
mer ock att stadfästa densamma. Där
för vill jag ej hava varken skrivelse 
eller bulla, ty .Den rena Mön Maria 



är mitt kontrakt, Jesus Kristus är min 
notarie och de heliga Änglarna ära 
mina vittnen». Och då han hacl'e sagt 
detta, hastade han eldig och hänförd 
därifrån. 

l sällskap med sin trogne följesla
gare tog Den Helige Franciscus sam
ma väg tillbaka, som han hade vandrat 
med broder Leone elen gånge:n, då han 
för denne utlade den fullkomliga gläd
jen. Denna består icke, sade han då, 
däruti, att man är lärd eller mäktig, 
ej heller i att kunna göra under och 
kraftgärningar, utan elen kommer, då 
man besegrar sig själv och rned glatt 
hjärta för Jesu Kristi ,skull fördrager 
bedrövelser och oförrätter, smädelser 
och betryck. Och då de hade hunnit 
fram till den plats utmed vägen, där 
ett spetälskhus nu är beläget, beslöto 
de att vila sig litet och sova en stund. 
Så snart Sai1ct Franciscus uppvaknade 
ur sin sömn, begynte han att !bedja. 
Under bönen förnam han en TÖst, som 
sade: » Vet, Franciscus, att den avlat, 
som har förlänats dig på jorden, elen 
är nu bekräftad i Himmelen». 

Detta heliga insegel på Den Helige 
Faderns stadfästelse ·styrkte Sanct 
Francisci själ och gjorde honom myc
ket glad. TiHsammans med brocl'er 
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Ma:Sseo koni han åter tiU sitt älskade 
Portiuncula, och den 2 augesti, ·rnin
nesdagen av den lilla kyrkans högtid
liga invigning, förkunna�e han �vlaten 
i närvaTo av sju umbnska biskopar 
och en mäkta talrik; folkskara. Sitt 
tal .begynte han med dessa crd, vilka 
voro bräddade med hans hjärtas kär
lek och tro: »Mina älskade, jag vill 
föra eder alla åter till Paracl'iset». 

* 

»Sedan den dagen hava konungar och 
höga herrar, påvar och stora folkska
ror varje år kommit till Portiuncula. 
för att rena och vederkvicka sina sjä
lar såsom i ett förnyelsen, bad till 
frälsnirng och andligt liv.. Ty · vem 
drömmer icke om bojor, som brista, 
och om att lösgöra sin ande ifrån 
rummets och vanans f j ättrancle band:? 
Vem längtar icke efter att mellan det 
förflutnas aggande kval och. hoppet 
om bättre tider få gömma sitt trötta 
huvud, vila sitt sjuka hjärta i det rena 
sköte, varur världens frälsning och 
liv hava utgått? 0 Heliga Maria av 
Änglarna, d'u syndares tillflykt .1 

världslarmet, bed för oss!» 

(Svensk tolkning av Li s a  L u n cl h.) 
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DE. s·VENSKA KATOLIKERNAS INLAGA 

FÖR FULL RELIGIONSFRIHET 
Ti'll Konungen. 

Jämlikt nådigt· bemyndigande har 
statsrådet och chefen för justitiede
partementet tillkallat revisiousseb-ete
rare H. Kylander 111. fl. att såsom sak
kunniga biträda inom departementet 
vid utredning av frågan om rätt till 
utträde ur den svenska statskyrkan. 

Då ovannämnda utredning på d1et 
närmaste berör den romersk-katolska 
kyrkans och hennes medlemmars rätts
liga ställning i Sverige, få t:nderteck
nade, vilka samtliga äro svenska med
borgare och tiHhöra den romersk-ka
tolska kyrkan, härmed i underdånighet 
å de svenska ktolikernas v�i.gnar an° 

hålla, att vid utarbetande av förslag 
till ändringar i nu gällande kyrkliga 
lagstiftning jämväl de romerska kato
likernas önsken1ål måtte beaktas, även
som att till behand�ing av de sakkun;' 

niga måtte upptagas vissa andra i det 
följande angivna frågor. Såsom för
nämsta stöd för vår underdåmiga an
hållan få vi åberopa religionsfrihetens 
i regeringsformens sextonde paragraf 
fastställda princip, vilken enligt · vår 
mening hittills icke kommit till sin 
fulla rätt i lagstiftningen. 

Nedanstående underdåniga f:i:am
·ställning omfattar dels en kortfattad 
redogörelse för gällande lagar och för
ordningar, som beröra den romersk
katolska kyrkan och hennes medlem
mar, dels de senares önskemål röran
de förändringar i nämnda lagstiftning. 

De viktigaste lagibestämmelser, som 
för närvarande äro normerande för 
den rättsliga ställning, som tillkommer 
bekännare av annan troslära än den 
evange1isk-luterska, innehållas i: 

1) K. F. den 31 oktober 1873 ang. 
främmande trosbekännare och deras 
religionsövning ( i det följ ande be
nämnd dissentersförordningen); 

2) Lagen den 16 oktober 1908 om 
lindring i främmande trosbekännares 
skattskyldighet till svenska kyrkan 
samt hennes prästerskap och betjä
ning; 

3) K. F. den 3 december 1915 ang. 

kyrkoböckers förande ( i det följ. be
nämtidkyr ko bokförings förordningen) ; 

4) Lagen den 12 november 1915 om 
äktenskaps ingående och upplösning. 

L Enligt § 3 i dissentersförordnin-
' gen skall en svenska kyrkans medlem, 

som omfattat främmande kristen tros
lära och förd·enskull önskar utträde ur 
statskyrkan, anmäla denna sin avsikt 
2 gånger å pastorsexpeditionen i den 
statskyrkoförsamling, i vars böcker 
han är upptagen. Vid den senare ut
trådesanmä'lan, som icke får äga rum 
förrän minst 2 månader förflutit se
dan den förra, måste den utträdande 
personligen inställa sig hos kyrkoher
den i hemförsamlingen. Utträde kan 
dock icke vinnas i åldern 15-18 år 
och före 15 års ålder endast i det fall 
att båda ·föräldrarna utträda, eller då 
endera är död eller föräldrarna leva 
åtskilda, i det fall att den, som vård
naden åligger, utträder. 

Beträffande !:11 utträdande, som· in
nehar offentlig tjänst, gäller· enligt § 
15 i samma förordning en bestämmel
se, som kan tänkas leda till kännbar 
inskränkning i den personliga friheten. 
Vid utträdet riskeras nämligen för
lust av tjänsten, d'ärest denna icke är 
av den beskaffenhet, att innehavaren 
kunnat utan avseende å sin trosbekän
nelse till densamma utnämnas samt 
under förutsättning att Eders Kungl. 
Maj :t eller den tillsättande myndighe
ten finner skäligt att den utträdande 
vi.d tjänsten bibehålla. 

Ovanstående bestämmelser, som i 
den allmänna uppfattningen torde an
ses såsom alltför stränga och, vad sär
skilt beträffar innehavare av offentlig 
tjänst, såsom uttryck för en eljest för
svunnen intolerans i religiöst avseen
de, hava ofta visat sig medföra, att 
anmälan om utträde vid faktisk an
slutning till frän1mande trosbekänna
res samfund icke fullgöres, något som 
kan tänkas medföra pinsamma olägen
heter i sådana fall, då elen svenska 
kyrkans prästerskap har laglig rätt 
och plikt att utföra kyrkliga handlin-



gar (t. ex. jordfästning av en romersk
kafolsk trosbekännare, som formellt 
tillhör statskyrkan) . 

Då frågan om utträde ur statskyr
kan f. n. är föremål för utredning, 
inskränka vi oss till att i underdånig
het anhålla, att sådan 1agändring före
tages, att dylikt utträde underlättas 
och i synnerhet, att utträde utan sär
"Skilda villkor medgives dels åt perso
ner, som uppnått 15 års ålder, dels åt 
innehavare av offentlig tjänst (utom i 
sådana fall, där dennas ändamål är 
meddelande av undervisning i ·  evan
gelisk-lutersk troslära) .  

2 . .  I nära samband med ovanståen
de fråga om utträde ur statskyrkan 
stå vissa bestämmelser i gällande kyr
kobokförings förordning, vilka på det 
närmaste beröra den romersk-katolska 
kyrkans rättsliga ställning i Sverige. 

Genom 1860 års dissentersförord
ning erhöllo svenska medborgare bl. a. 
rätt att offentligen bekänna annan kris
ten lära än den evengelisk-luterska 
samt rätt att under vissa vi'llkor bilda 
·egna, av staten erkända församlingar. 
Med sistnämnda rätt var för romersk
katolska 111. fl. församlingar förenad 
rätten att föra egna kyrkoböcker. Be
träffande sistnämnda förhållande gäll
de sålunda intill utgången av år 1910 
samma bestämmelser för de romersk
katolska församlingarna som för sven
ska kyrkans, cl. v. s. inom de förra 
fingo med officiellt vitsord föras för
samlingsbok, in- och utflyttningsbok, 
födelsebok, vigselbok och clöclbok. De 
romersk-katolska kyrkoherdarna hade 
följaktligen rätt att för sina försam
lingsmedlemmar utfärda samma på 
kyrkoböckerna grundade intyg som 
prästerskapet i statskyrkan för dennas 
medlemmar. De .romersk-katolska lek
männen behövde icke i någon kyrklig 
angelägenhet vända sig till den sven
ska kyrkans prästerskap, Iikvisst med 
det undantag, att före svenska med
borgares ingående av äktenskap lys
ning måste äga rum i den statskyrko
församling, varest den kvinnliga kon� 
trahenten .var kyrkoskriven, resp. vis
tades ; dock erfordrades för lysning 
ett av romersk-katolsk kyrkoherde· ut
färdat hinderslöshetsbevis för den ka
tolska kontrahenten, resp . .  kontrahen-
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terna. Visserligen hade sedan år 1.894 
r01i1erska katoliker i alla de kommu
ner, varest en . av staten erkänd ro
mersk�katolsk församling icke existe
rade, blivit ställda i ett partiellt bero
ende av elen svenska kyrkans präster
skap, men denna, inskränkning var ej  
av större praktisk betydelse, så länge 
de 4 av staten erkända romersk-katol
ska församlingarna (i Stockholm, Gö
teborg, ·Malmö och Gävle) voro i ad
ministrativt hänseende likställda med 
svenska kyrkans församlingar. 

Genom 1910 års kyrkobokförings
förordning borttogs fr. o. 111. ingången 
·av år 191 1 de romersk-katolska för
samlingarnas rätt att med officieHt 
vitsord föra församlingsbok och den 
i nära samband därmed stående in
och utflyttningsboken. Genom den se
naste kyrkobokföringsförordningen av 
år 1915 förlorades även rätten att föra 
vigselbok, varför de romersk-katolska 
försam1ingarnas kyrkobokföring nu
mera inskränkts till de två i rättsligt 
ayseende minst betydelsefulla kyrko
böckerna, nämligen födelsebok och 
dödbok. Fr. o. 111. år 1911 hava såle
des från administrativ synpunkt ovan
nämnda l'omersk-katolska församlingar 
så gott som upphört att existera, ehuru 
de fortfarande äro av staten erkända. 

Såsom konsekvens av ovan berörda 
förändringar i föreskrifterna angåen
de kyrkoböckers förande står varje i 
Sverige bosatt katolik, även den apos
toliske vikarien och de romersk- '1catol
ska församlingarnas präster, i ett före 
år 191 1 icke förefintligt beroende av 
en annan trosbekännelses prästerskap, 
enär svenska kyrkans präster ensam
ma äga rätt att utfärda nästan alla på 
kyrkoböckerna grundade attester, Vid 
t. ex. in° och utflyttning måste veder
börliga legitimationshandlingar inläm
nas till, resp. avhämtas från statskyr
koförsamlingarnas pastorsexpeditio
ner, vilka icke hava någon skyldighet 
att till det romersk-katolska präster-

. skapet sända meddelanden om katoli
kers omflyttning. Då denna omstän
dighet omöjliggör förandet av full
ständiga och korrekta förteckningar 
öv.er de romerska katolikerna i Sveri
ge, särskilt sådana, som uppehålla sig 
på längre avstånd från en romersk-



katolsk församling, försvåras i hög 
grad pastoralvården inom en sådan, 
viket för såväl prästerskapet som lek
männen innebär ett allvarligt hinder 
för obehindrad religionsutövning och 
följaktligen en betydande inskränk
ning av samvetsfriheten. Särskilt gör 
sig denna 1nskränkning gällande vid 
ifrågavarande medborgares äktenskap. 
Genom bestämmelser i 1915 års kyr
kobokföringsförordning samt i lagen 
om äktenskaps ingående och upplös
ning har nämligen prästerskapet i den 
romersk-katolska kyrkan ställts så gott 
som utan inflytande vid äktenskap, 
som ingås av dennas medlemmar, enär 
endast den svenska kyrkans präster
skap äger rätt att avgöra, huruvida 
lysning får äga rmi1. Härvid får in
gen hänsyn tagas till romersk-katolsk 
åskådning, enligt vilken äktenskapet 
är i främsta rummet en religiös sam
vetsfråga och därför med nödvändig
het i första hancll en kyrklig angelä
genhet. De romerska katolikernas be
roende av svenska kyrkans prästerskap 
måste anses i hög' grad olämpligt och 
pinsamt ; ej heller kan, såsom stundom 
skett, till försvar för elen nuvarande 
anordningen av kyrkobokföringen an
föras, att en präst i stat1;,kyrkan vid 
kyrkobokföringen och därtill hörande 
expeditioner är att anse såsom tj äns
teman i elen civila statsförvaltningen. 
Liksom i . praktiken ingen åtskillnad 
kan göras mellan prästen såsom inne
havare av ett andligt ämbete och så
som kyrkobokförar,e, så äga jämväl 
kyrkoböckerna både karaktär av eck
lesiastiska dokument, i främsta rum
met avsedda för pastoralvården inom 
den svenska kyrkan, och karaktär av 
civila befolkningsregister. 

I detta sammanhang kan anföras, 
att de bestämmelser i 1 910 års kyrko
bokföringsförorclning, som beröra den 
officiella registreringen av romerska 
katoliker, på si.n tid blivit föremål för 
enhällig opposition från Stockholms 
stads konsistorium samt att även över-' 
ståfhållarämbetet i Stockholm och då
varande professorn vid universitetet i 
Uppsala, numera ärkebiskop Söder
blom uttalat sig däremot · ( det förra i 
yttrande i ärendet, den senare i Stock
holms 'Dagblad · elen 25 septeinber 
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191 1) . Såvitt känt är existera i_cke 
motsvarande bestämmelser i utländsk 
lagstiftning, utan _ synes överallt utom 
i Sverige den registrering, som mot
svarar elen svenska kyrkobokföringen, 
antingen handhavas av civi1a tjänste-
1nän eller också va:ra fördelad så, att 
varje konfessions prästerskap med of
ficiellt vitsord verkställer samtliga an
teckningar, som avse tillhörande sam
funclsmedlemmars kyrkliga förhållan
den. Enär på det interkonfessionella 
området ömtåligheten av lätt förklar
liga skäl är stor, torde även för den 
svenska kyrkans prästerskap lagänd
ring på denna punkt vara välkommen. 

Det förtjänar anmärkas, att be
gränsningen av de romersk-katolska 
församlingarnas kyrkobokföring ver
kar synnerligen orättvis i betraktande 
av en annan omständighet, nämliger, 
cl'e icke territoriella statskyrkoförsam
lingarnas allt fortfarande gällande rätt 
till fullständig kyrkobokföring. De 
skäl, som statistiska centralbyrån i un
derdånigt utlåtande av den 18 april 
191 1, i anledning av biskop Bitters 
underdåniga hemställan den 24 janua
ri sa1i1ma år, ur mantalsskrivningens 
och befolkningsstatistikens synpunkt 
anför till försvar för ovannämnda :in
skränkning, gälla, såsom centralbyrån 
i samma utlåtande själv medgiver, i 
nästan lika hög grad de icke territo
riella statskyrkoförsamlingarna, av 
vilka den största, kungl. amiralitets
församlingen i Karlskrona, räknar 2 
a 3 gånger så många invånare som de 
romersk-katolska församlingarna i 
Sverige tillsammans. Då alltså fort
farande e"n låt vara mindre del av be
folkningen kyrkobokföres och t. v. 
måste kyrkobokföras i icke territori
ella församlingar, och då rent civil 
bokföring icke torde inom överskådlig 
tid kunna förväntas bliva genomförd, 
torde inskrä11kningen enbart av de s. k. 
främmande trossamfundens rättsligt 
erkända församlingars kyrkobokföring 
icke innebära, någon nämnvärd fördel 
för den svenska folkregistreringen. 
Snarare är denna inskränlrning, lik
som förut omnämnda bestämmelser 
om utträde ur svenska kyrkan, till 
nackdel för den officiella befolknings
statistiken. · Det torde nämligen icke 
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kunna bestridas, att de svenska stats
kyrkoprästernas personliga kännedom 
om ·sina församlingsrt1edlemmar varit 
och är av fundamental betydelse för 
denna statistik, vilken till väsentlig 
grad härigenom kunnat ernå och be
hålla sin internationellt erkända nog
grannhet. Genom nu gällande kyrko
bokförings förordning kan den ·Svenska 
befolkningsstatistiken icke draga någon 
nämnvärd fördel av det romersk- ka
tolska prästerskapets personalkänne
dom beträffande de svenska medbor
gare, som tillhöra deras församlingar, 
vilket å sin sida försvårar den svenska 
kyrkans bokföring av dessa medborga
re. En följd bl. a. av denna omstän
dighet är, att den officiella befolk
ningsstatistikens uppgifter rörande ro
merska katolikers ( och andra främ
rnand e trosbekännares) antal, demo
grafiska förhållanden m. m. bliva vilse
ledande eller värdelösa, något som 
också framgår av och framhålles i 
t. ex. statistiska centralbyråns under
dåniga berättelse_ om 1920 års folk
räkning (del II, sid. 17 ff. ) .  Slutli
gen må anmärkas, att i betänkande 
och förslag rörande kyrkobokföringen 
i icke territoriella församlingar, avgi
Yet den 4 juni 1910 av till ecklesia
stikdepartementet tillkallade sakkunni
ga, uttryckligen omnämnes, att inga 
anmärkningar mot kompetensen och 
dugligheten hos de romersk-katolska 
församlingarnas prästerskap kunnat 
framställas. Ur statsförvaltningens 
synpunkt vore det därför med säker-
11et till fördel, om de ro"n1ersk-katolska 
kyrkoherdarna återfingo rätt och pl,ikt 
att med officiellt vitsord kyrkobokföra 
sina församlingsmedlemmar samt i 
samband därmed skyldighet att till det 
allmännas förfogande· ställa samma 
-uppgifter, som svenska kyrkans präs
terskap har till ämibetsplikt att meddela. 

De romerska katolikernas önskemål 
l)eträffande kyrkobokföringen, vilka 
av dåvarande apostoliske vikar,ien, 
teol. d :r A. Bitter, framförts i under
dåniga skrivelser av den 24 januari 
1911  och den 22 april 1915, kunna 
sammanfattas i en underdånig anhål-
ian, att de romersk-katolska försam-
1ingarna ånyo erhålla administrativ 
likställighet med den svenska kyrkans. 

Denna likställighet skulle i främsta 
rummet innebära, att de förstnämnda 
församlingarnas kyrkoherdar återfingc 
rätt att föra samtliga officiella kyrko
böcker. Härigenom skulle de romer
ska katolikerna icke behöva upptagas 
i statskyrkoförsamlingarnas kyrko
böcker, åtminstone icke å de orter, 
varest en av staten erkänd romersk
katolsk församling finnes. Vidare 
skulle statskyrkans pastorsämbeten och 
den romersk-katolska kyrkans kyrko
herdar åläggas ömsesidig aviserings" 
skyldighet beträffande det senare sam
fundets medlemmars in- och utflytt
ning samt beträffande alla kyrkliga 
handlingar, som enligt kyrkobokfö
ringsförordningen skola antecknas i 
kyrkoböckerna. !Slutligen skulle vid 
romerska katolikers ingående av äk
tenskap för dem erforderliga attester 
utfärdas ensamt av kyrkoherden i en 
romersk-katolsk församling. 

3. Xven il.tsfoilliga andra avseen
den läggas genom nu gällande kyrk
liga lagstiftning betydande hinder i vä
gen för de romerska katolikernas ut
övning av sin religion och inskränkas, 
vad dem beträffar, allmänt medbor
gerliga rättigheter. 

I olikhet med vad fallet är i andra 
europeiska länder, t. ex. Danmark, är 
varje svensk medborgare, oberoende 
av sin trosbekännelse, förpliktigad att 
erlägga skatt till statskyrkan och hen
nes prästerskap, om än enligt ovan
nämnda lag den 16 oktober 1908 en 
viss skattelindring åtnjutes av dem, 
som formellt utträtt ur den svenska 
kyrkan. Denna förmån är emellertid 
ofta av rent illusorisk natur, dels eme
dan flerstäcles särskilda, för lekmän" 
nen ej lättillgängliga lönekonventipner 
för statskyrkans prästerskap gälla, 
dels och framför allt emedan de ro
mersk-katolska kyrkoherdarna i sak
nad av officiella församlingsböcker ej 
alltid kunna fullgöra för uppnående 
av skattelindring föreskriven anmälan 
till vederbörande taxeringsmyndighe-' 

ter. Ur romersk-katolsk synpunkt 
måste skattskyldighet, även en begrärt
sad sådan, till ett aiinat trossathfund 
anses såsom en rättslig anohlali 1 var� 
för det fral11står- såsom ett önskem.Jål, 
att densamma försvinner. I dei1 hän-



delse att Eders Kungl. Maj :t likväl 
icke skulle kunna medgiva romerska 
katol iker fullständig befrielse från 
skattskyldighet till den svenska kyr
kan, få vi i underdånighet anhålla, att 
tösträtt å kyrkostämma tillerkännes 
dem, åtminstone i sådana frågor, vil
ka beröra forkskoleväsendet och andra 
ärenden, som icke ära av rent ky11dig 
natur och därför flerstädes överflyt
tats på den borgerliga kommunen. I 
de fall, då beslut i dylika ärenden allt 
fortfarande fattas å kyrkostämma, li
da de, som utträtt ur statskyrkan, en 
kännbar minskning i allmänt medbor
gerliga rättigheter, under det i stats
kyrkan kvarstående medlemmar av 
främmande trossamfund eller av sek
ter inom denna kyrka i allo hava sam
ma rättigheter som evangelisk-luterska 
trosbekännare i vanlig mening. 

4. Bland andra lagbestämmelser, 
som visserligen avse alla s .  k främ

. mande trosbekännare, men i verklighe
ten rikta sig huvudsaklig,en eller ute� 
slutande mot den romersk-katolska 
kyrkan, få vi i underdånighet särskilt 
framhålla, att enligt § 10 i dissenters
förordningen våra församlingar, in
rättningar och stiftelser icke äga rätt 
att utan särskilt för varj e fall av Eders 
Kungl. i:r..faj :t givet tillstånd förvärva 
och besitta fast egendom i riket. Då 
i praktiken andra trossa1nfund, liksom 
sammanslutningar inom den svenska 
kyrkan, ägt eller erhållit • tillstånd att 
uppföra byggnader för andra ändamål 
än offentlig gudstjänst, kan det ej an
ses motiverat, att den romersk-katol
ska kyrkan i realiteten erhållit en sär
ställning. Såsom exempel kan anfö
ras, att Eders Kungl. Maj :t den 2 1  
februari 1902 avslagit en underdånig 
ansökning av den av staten erkända 
romersk-katolska församlingen i Mal
mö om tillstånd · att besitta en såsom 
gåva till församlingen överlämnad fas
tighet i samma stad. · 

Vidare stadgas i 1 :a momentet av 
§ 12 i dissentersförordningen förbud 
mot upprättande av munkorden, mm
neorden och kloster inom Sveriges 
gränser. Genom denna bestämmelse, 
som praktiskt taget riktar sig uteslu" 
tande mot den romersk-katolska kyr
kan, har denna fått vidkännas större 
inskränkning i sin handlingsfrihet än 
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andra samfund ·med icke evangelisk
lutersk trosbekännelse. För dessa s e
nare samfund har nämligen, vare sig 
medlemmarna utträtt ur  statskyrkan, 
eller ej , hinder icke lagts i vägen för 
bildande av alla slags associationer, ej 
alltid bestående endast av svenska 
medborgare ; det torde vara tillräckligt 
att i detta sammanhang anföra den 
s. k. frälsningsarmen. Likaledes har 
den tomersk-katolska kyrkan icke se
dan år 1881 erhållit tillstånd att bilda 
nya, av staten erkända församlingar 
utöver de 4 nu beståegde. Ej heller 
i detta avseende kan enligt vår åsikt 
den romersk-katolska kyrkans särställ� 
ning anses välgntndad. Såsom ett yt
terligare skäl för upphävandet av den
na .särställning kan anföras ifrågava
rande kyrkas fasta organisation och 
dess prästerskaps höga bildningsnivå. 
Ur statlig ordningssynpunkt synes oss 
ett verkligt kyrkosamfund som det ro
mersk-katolska vara att föredraga 
framför konfessionellt mindre skarpt 
avgränsade och organisatoriskt lösare 
sammanslutningar. 

Enligt nutida rättsåskådning måste 
religionsfrihetens princip anses inne
bära icke blott att s.k. främmande tros
bekännare tolereras i ett land, utan 
även att alla religiösa sammanslutnin
gar, eller åtminstone de, som hava ka
raktär av ett fast organiserat samfund, 
tillerkännes en och samma · rättsliga · 
ställning, ävensom att alla fullmyndi
ga medborgare hava samma rättighe
ter och skyldigheter, oberoende av 
konfessionella förhållanden. :Med åbe
ropande av denna princip samt av den 
omständigheten, att större delen av de 
svenska medborgarna inom vårt lands 
romersk-katolska församlingar äro ,av 
svensk härstamning eUer tiI1höra släk-. 
ter, som i flera generatiqrner vaJrit bo
satta i Sverige, få vi i tinderdånig·het 
anhålla, det täcktes Eders Kungl .  
Maj :t låta verkställa utredning angå
ende de .förändringar i gällande lag
stiftning, som äro erforderliga för be
redande av full likställighet i religiöst 
och medborgerligt avseende mellan 
Sv,eriges. romerska katoliker och andra 
svenska medborgare. 

Stockholm den 25 februari 1926. 



III. EN DOG:MBYGGNAD I JUGENDSTIL. 

:Måhända skola invånarna i elen mo
dernistiska Petris Stad känna sig 
kränkta över att någon vågar tala om 
»c!ogrnbyggnader» på deras område. 
Ty om något anatherna uttalades på 
Örebrornötet 1910, så riktade sig detta 
mot dogmer, dogmatism, dogmatik och 
allt som därmed har sammanhang. 
Folkskoleinspektör Gierow förklarar 
med stränghet, att »intet område av 
det mänskliga livet kan och får un
dandraga s'ig undersökning och histo
risk forskning». Med fastslåendet av 
denna princip menar han sig ha rik
tat ett dråpslag mot »dogmen 0111 dog
mens oföränderlighet» (IV : 10). 
Folkskoleinspektör Sam. IStadener, 
Ystad, talar med upphöjt förakt om 
»1600-talets dogmatik» (IV :  29). 
Herr S. Lundvall framhåller som en 
särskild merit hos Natanael Beslrn,v 
följande : »Ingen enda dogm uppstäl
ler han» (IV : 52). Pastor N. Algård 
frågar ängsligt : »Kan det väl förne
kas, att vårt lands prästerskap il stort 
sett skattar för mycket åt dogma
tism ?» (VI : 34). Professor 0. E. 
Lindberg, Göteborg, förordar »evan
geliernas kristendom, som ej stelnat 
i några slags fastställda lärosatser» 
(III : 47) .  Han rnec!giver, att dog� 
merna »nog haft s,in stora betydelse 
för sin tid. Men nu nödgas vi erkän
na : 'moren har gjort sin ,tjänst, mo
ren får gå'» (III : 48). Professor 
Santesson kräver »friare, enklare, vi
dare former .  för bekännelse och för-

kunnelse» ( III : 36). Pastor N. Han
nerz som är mest outspoken av alla 
Örebroteologerna talar om »elen vul� 
gärt kyrkliga dogmens förvända syn 
på Gud och människan, dess brist på 
såväl oänc!lighetslängtan som samvets
hygien, dess själsförkrympande och 
vil j eförslappande intellektualism» ( ! ) 
Särskilt vill han emellertid fästa mö
tets uppmärksamhet på tre läror, »v,id
skepliga till sin formulering och omo
raliska till sitt innehåll : den gamla 
-inspirationsläran, elen augustinslrn arv
syndsläran och den anselmska förso
ningsläran, vilka på olika sätt hindra 
uppkomsten och tillväxten av kristliga 
karaktärer, av J esusefterföljare i nu
tic!slivet» (VI : 38, kursiveringarna av 
Hannerz). Följaktligen yrkar Öre
bromötet på en betydlig reducering av 
de misshagliga dogmerna. 50111 exem0 

pel på urmodiga trossanningar fram
håller professor Santesson »läran 0111 

Kristi gudom, treenigli.etsläran, förno
ningsläran, läran om djävulen och de 
eviga straffen rn. m.» Det går behän
digt att plocka bort dogmer i 1Petris 
Stad. »Det ena tager det andra och 
ändrar mer eller mindre vår syn på 
dessa spörsmål>> ( III : 35). J�, häri har 
professor Santesson blott alltför räU; 
Inte var det den gammallutherska, än 
mindre elen katolska dogmbyggnaden, 
som restes i Petris Stad år 1910. Det 
moc!'ernistiska systemet är snarast vad 
den sist - anförda talaren kallar en 
»idealistisk världsåskådning» med bi-

1 



behållande av några spillror från den 
kristna religionen. Den är måhända 
närmare besläktad med 600-talets ara
biska modernism, mohammedanismen, 
än med den kristna läran. Också mu
selmännen förkasta den kristna dogm
byggnaden, också de tro på Guds till
varo, på själens odödlighet, på Kris
tus som en stor lärare - nästan 
ord för ord samma bekännelse som 
den nutida modernismens. 

Också gammallutheranerna på Öre
bromötet synas i någon mån smittade 
av motpartiets clogmskräck - kanske 
har också elen rent fonetiska tyngden i 
ordet : dogm bidragit till dess impo
pularitet i Örebro. :Det användes i 
varje fall nästan aldrig av den luther
ska dogmatikens försvarare i Petris 
Stad. Fil. jubeldoktor A. Vv. Ekman 
lägger »mindre vikt på läran :än på li
vet». Han kallar sin kyrkas trosbekän
rtdse »de gamla fori11erna», och han 
tänker sig möjligheten av nytt liv, som 
kan »skaffa sig» nya former. Men till 
dess tycker han, att de gamla dogmer
na kunna få vara i fred, »emedan de 
utgöra de former, under vilka det 
andliga livet hos de första kristna och 
hos deras efterföljare i tron tagit ge
stalt och funnit sitt uttryck>> (VI : 40) ! 

Följaktligen uppträder konciliet i 
Örebro utan 1minsta anspråk på auk
toritet. »Illa står det i samklang med 
Luthers anda», utropar Gierow, at� 
):>fastslå en ny ofelbarhetsdognn> (I1V : 
63). Enligt Algårcl synas de stora 
ekumeniska mötena i forntiden, huvud
sakligen haft den betydelsen, att de 
sökt »få franr nya dogmer såsom nya 
tvistefrön för människorna» ( I  : 33) ! 
Domprost F. I. Fåhrreus, Västerås, 
utropar : » Vi ha dock gått fram sedan 
Luthers dagar, vi stå ej på samma 
punkt som 1600-talets eller 1700-ta
lets kyrkomän. Våra bekännelseskrif
ter betyda ej och kunna ej betyda det
samma för oss och vår tid som för 
äldre generationer. Viir ställning till 
dem måste beteckrias såsom innerligt 
fri, såsom utpräglat evangelisk, och vi 
tro också detta vara i satnklang med 
Luthers och den äkta lutheranismens 
religiösa och historiska ande» (VI : 
15). Rektor S. Wickbom, Djursholm, 
beklagar livligt, att den lutherska r,e-
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formationen snart gav »den ena mänsk
liga auktoriteten i stället för den and
ra». Sålunda skedde, att »den påbör
jade personlighetsfrigörelsen stannade 
av, och man lärde sig se upp till nya 
mänskliga auktoriteter, Luther, bekärt
nelse11, kyrkan» (VI : 25). Men aUa 
dessa auktoriteter underkännas av 
vVickbom, som förklarar : >>Vi kunna 
icke nöja oss med någon annan aukto
ritet än Jesus Kristus». Men för att 
på förhand utesluta varje nytt försök 
till clogmbildning på denna grund 
skyndar han sig att tillägga : »Men 
hans personlighet kan icke uttryckas i 
en form, som kan samla alla».  Nej, 
trohet mot den gamla bekännelsen är 
icke att vänta av ett kyrkomöte, vars 
vice ordförande i sitt avslutningstal 
yttrar : »·Men -vill ma11 därutöver av 
dem (bekännelseskrifterna) upprätta 
skrankor, dem den kristna kyrkan ej 
må överskrida vid sin strävan att för 
sina uppgifter fruktbargöra resultaten 
av ett av ödmjuk sanningskärlek lett 
forskningsarbete, _då må väl gent eni.ot 
ett sådant lagiskt bruk av trosstarka 
fäders verk varningens ord vara på sin 
plats» (I : 30) .  Här ha vi den kon
fessionella nihilismen rent och klart 
förkunnad, inga dogmer, ingen au!cto� 
ritet, ingen trosbekännelse. 1Man blir 
ovillkorligen pinsamt berörd, då man 
vid skildringen av en gudstjänst vid 
detta otroskoncilium plötsligen läser : 
»Den apostoliska trosbekännelsen läs
tes av församlingen unisont» ( I : 20) ! 

Örebromötets fäder kunna vara 
fullstähcligt lugi1a. Efter så många 
och så tydliga vittnesbörd torde det 
vara svårt att beskylla dem för över
di-iven bekännelsetrohet eller fasthål
lande vid gammalkristen åskådning. 
Den systembyggnad som uppställdes 
till allmänt beskådande i Örebro 1910 
var icke någon kristen troslära, elen 
var en dogmbyggnacl i Jugendstil, 
provisoriskt uppbyggd för en kort tid, 
dömd att försvinna, så snart nya mo
deriktningar blivit gällande i världs
vishetens nyckfulla värld. Sedan dess 
ha ju nya profeter uppträtt med gan
ska revolutionerande förkunnelser : 
Einstein, Freud m. fl. Om Örebroteo
logerna ville vara konsekventa måste 
de skynda sig att uppföra en ännu 
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nyare dogmbyggnad efter nu rådande 
moderiktningar. Deras Jugendpa1ats 
har redan hunnit bli gammalmodigt. 

Oppositionen på Örebromötet 1910 
försvarade sina dogmatiska positioner 
utan nämnvärd bravur. Dess varm
hjärtade men föga bevisande kritik av 
modernismen påminner mest om den 
svenska allmogens sätt att tillbakavisa 
elen för 400 år sedan anstormande lu
therclomens angrepp med hävdandet av 
elen fäderneärvda tron såsom något 
»gammalt och fornt» (= sant). Detta 
är emellertid lätt att förstå. Otkså 
den mest konservative protestant kan 
omöjligen vara en fulltonig dogmati
ker. Hela hans trossystem är ju från 
början ett trots mot elen ursprungliga 
kristendomens läror, kyrkomöten och 
bekännelseskrifter. Protestanten bär 
negationen redan i sitt namn. Hur 
han än anstränger sig, ham.nar han 
till sist i negativism. 

Därför är också Örebromötets 
clogmbyggnacl till största delen sam
mansatt av negativa trosläror. Den 
katolska Kyrkan grundar j u  sin dogm
byggnad på Guds uppenbarelse i Kris
tus." Vår Frälsare - på sanm1a gång 
Gud och männislm, kom till världen 
som elen store uppenbararen av gu
domlig ,sanning, och denna sannings
skatt förvaras och förklaras ofelbart 
av den Kyrka, som Herren själv 
grundlagt på Petrus ( ]\ifatt. 16 : 18). 
Har man detta i minne, så har man 
ingen svårighet att förstå, varför våra 
katolska trosläror måste vara oförän
clerligen sanna, våra kyrkomöten och 
våra trosbekännelser oantastbara. Då 
faller också Örebromännens huvud
skäl mot en dogmatisk världsåskåd
ning, nämligen det, att »intet område 
.av det mänskliga livet kan och får un
dandraga sig undersökning och histo
risk forskning» (IV : 10) . Ty elen av 
Gud uppenbarade sanningen kan omöj
ligen ,stå i motsättning till den säkra 
sanning, som vetenskaplig forskning 
bringar i dagen. Ty då skulle ju Gud 
motsäga sig själv. 

Men elen modernistiska dogmbygg
naclen är icke heller byggd påi hälle
berget. Det är tydligt, att de tongi
vande andarna på Örebromötet icke 
alls erkänna någon övernaturlig up-

penbarelse i detta ords verkliga me
ning. Visserligen använda de flitigt 
ordet uppenbarelse. Professor Söder
blom håller ett helt föredrag över detta 
vackra gamla uttryck. Men hans, up
penbarelse betyder blott, »att Gud gör 
sig förnimbar, att det gudomliga skim
rar igenom» (V : 15). Detta sket· 
ingalunda genom Guds direkta över
naturliga ingripande utan genom ar
bete av inom människan boende kraf
ter ( idealclPiften, oändlighetsfangta:n 
o. s. v. ) .  Docenten G. Aulen, Upsala, 
förklarar ivrigt ; »Uppenbarelse b�ty
cler icke uppenbarad lät'a, utan Guds 
omedelbara gärning med oss» (rv:I : 
32) . Härav följer, att »uppenbarel
sen» icke endast skett inom judendo
men och kristendomen. Professor Sö
clerblom finner uppenbarare inom all;; 
religioner : Yajnavalkya, Plotinus, La
otse, Zaratusjtra, Sokrates, 'Platon, 
:Moses (V : 12, 1 3 ) .  Men då aHa dessa 
uppenbarare motsäga varandra -
vilket de ju ofta göra - var skall man 
då finna sanningen ? 

Enligt katolsk åskådning bevisas den 
kristna uppenbarelsens absoluta san
ning av de stora underverk, som Kris
tus gjorde för att göra det klart för 
alla, att Gud talade genom honom. 
För Örebroteologin gäller detta bevis 
minst av alla. En av dennas få dog
mer är nämligen elen, att under över 
huvud äro omöjliga. Professor San
tesson uttalar sin bekännelse till denna 
Örebroclogm på ett moderat, men ty
piskt modernistiskt sätt : »Men å an
dra sidan bringar oss samma veten
skapliga riktning att ställa oss s!?ep
tiska gent emot en mängd uppgifter 
-ja, att rent av säga : detta tror jag 
för ,min del icke på, tills jag själv fått 
övertyga mig om, att sådant är möj
ligt t. ex. verkligt döda kro1jpars upp
ståndelse, solens 'stillastående' i många 

· timmar, j ungfruföclsel, vattens för
vandlande till vin o. s. v.» (III : 34, 
kursiveringarna av Santesson). Ett 
ännu strängare anathema mot under
tron uttalar professor Pfannenstill : 
»Ligger det då icke också en god del 
hädelse i talet, att Gud skulle kunna 
upphäva naturlagen ?» (III : 18) . Här 
få vi ett i viss mån överraskande med
delande. Den kristna Kyrkan ,i alla 



tider, män som den helige 1Augusti
nus, elen helige Franciskus, den helige 
Thomas av Aquinc, ha alla gjort sig 
skyldiga till »en god, del hädelse», me
dan professor Pfannenstill och hans 
lilla grupp av teoretiker äro de enda, 
,som visa vår Herre den rätta vördna
den. Men varför vägra modernister
na så 'bestämt att tro också på sådana 
under, som äro vetenskapligt styrkta ? 
Svaret kan endast bliva : de vilja icke. 
»Fordrar man av oss, att vi skola tro 
detta, så stöter det oss bort» (III : 34) .  

,Så mycket ".illigare äro dessa bisarra 
teologer att tro på »den moderna na
turvetenskapens» alla hj'poteser och 
hugskott. Sålunda förkunna de med 
mycken iver elen lika obevisade 1,0111 

motbj uclande läran, att människan 
härstammar från djuren. Redan i sin 
Inbjudan antyda de denna : »en delvis 
nydanad åskådning av livsföreteelser
nas sammanhang» · (I : 8) . Professor 
Santesson anser, att »människans ut
veckling från lägre varelser» är något, 
som naturvetenskapen »åtminstone 
gjort högst sannolikt:». · I en liten se
nare tillagd fotnot har samma hypo
tes redan hunnit bliva »prakti:=,kt ta
get . . .  ett av den moderna naturveten
skapens bäst grundade resultat» (III : 
31) . �anske har detta tillägg till pro
fan vetenskapsmannens mera reserve
i·ade första dan,�inistiska bekännelse 
tillkommit efter inspiration från hans 
teologiska trosbröder. Ty för dem 
tycks släktskapen med aporna ha bli
vit den första artikeln i deras nya tros
bekännelse. Om man får tro profes
sor Pfannenstill, har tron »nu senast 
inför den moderna biologin måst läm
na sina föreställningar om ursprung
ligen fixa livsformer och i stället till
ägna sig utvecklingstanken» (I:ll : 6) . 
Allra fastast i den darwinistiska be
kännelsen tycks likväl regementspas� 
tor Gierow vara. För honom har »ut
vecklingsläian» t. o. 111. blivit »natur
vetenskapens stora nya landvinning» 
(IV : 10) .  Han 'klagar över, att reli
gionsundervisningen i Sverige ännu 
är »praedarwinistisk», medan profes
sor, Pfannenstill tippmanar »de from
ma kristna» att »lämna Moses för Dar
wm» (III : 12). · Lika lomhörda sotn 
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Örebrofäderna äro för den gamla 
kristna ti-ons påminnelser, lika lyhör
da äro de for den moderna otrons alla 
påfund. Pfannenstill r31ggar icke e ns 
tillbaka för den djupt irreligiösa lä
ran om »världens evighet». Han ro
par obekymrat : »Än sen · då ? Icke 
uteslutes därmed den religiösa tanken 
om världens obetingade beroende av 
en skapande gudomlig vilja på varj e 
punkt av dess tillvaro �» (III : 12) . 
Man måste helt säkert var mycket be
vandrad i den moderna tyska filosofin 
för att förstå hur den gudomliga vil
jan kan skapa (== Ufl intet frambringa) 
en värld som evigt har existerat. Men 
så har den uppbyggts, denna under
liga dogmbyggnacl i Jugendstil. Krist
na filosofer och teologer citeras spar
samt. I stället ägnas mycken upp
märksamhet åt den bedrövlige H�ckel 
(III : 26, 37-42) . Man får höra vad 
Höffding säger (III : 7, 18) , vad 
'\i\Tundt lär •»om den skapande resul
tanten>> (III : 24) .  Naturligtvis fran.1-
hålles också Kant som epokgörande 
tänkar.e (V: 9) . 

Hur ser den sålunda ut i en s.am-' 

manfattande bild, Örebromötets dogm� 
byggnad i Jugendstil ? Av den gamla 
kristna lärobyggnaden har den icke 
många stenar kvar. Den är uppförd 
enligt principen : inga dogmer, inga 
kyrkomöten, inga ' trosbekännelser. 
Trots allt detta är den sammansatt av 
åtskilliga dogmer, varav dock de flesta 
äro negativa : ingen övernaturlig up
penbarelse, inga underverk, inga mys
terier, ingen särställning åt människan 
i naturen.s rike, hon härstammar från 
djuren. Vad finns då kvar i allt detta 
av verklig kristendom :  ord, uttrycks
sätt, förvillande fraser. Ett svårbe
stämbart nybygge är detta, sorgligt att 
skåda, för varje allvarlig kristen. Men 
han kan trösta sig. Detta hus är byggt 
på sanden. Dess egna byggningsmän 
ha förklarat, att det blott skall stå nå
gon tid. 'Snart skall det falla, huset. 
i Petris Stad, Örebromännens bisanra 
clogmbyggnad i J ugen<lstil. Och fram
tiden skall förundra ·sig över, att lä
i"ar,e som ville gälla för kristna kunnat 
förvilla sig så långt bort från • elen 
kristna, sanninge11's tempeL 



V I D  V Ä T T E R N S S T R A N D 

Även bland nutida katoliker i Sve
r i,ge har på sistone det urgamla, av 
Kyrkan anbefallda och av våra fäder 
utövade kristliga bruket att företaga 
vallfärder blivit återupplivat. Vår 
AnsgariusvalHärcl till Birka har bli
vit årligt återkommande och alltjämt 
till gläd je och välsignelse. 

I f jol företogo åtskilliga av oss den 
oförgätliga och uppbyggande pilgrims
färden till Rom, till den eviga staden, 
där vi konm10 i åtnjutande icke blott 
av en vallfärds välsignelser utan där
till också av det ,stora jubelårets skat
ter. 

I år söka sig våra tankar till elen 
helige Francisci stad, till Assisi .  Och 
många äro de som. vilj a deltaga i elen 
planerade pilgrimsresan elit, men ty
värr, icke så många äro de som ·kun
na det. 
i Det är j u  oftast så med oss svens
kar, att när vi resa, så resa vi helst 
utomlanclf Och svenska katolil<'er 
vallfärda helst till vallfärdsorter i ut
landet. Helt 11aturligt förresten, ty 
vi. vil ja  se katolskt liv och andas ka-
tolsk luft. 

· ·· 

Men vi böra därför icke försumma 
våra egna stora katolska minnen och 
i11innesplatser. De äro oss närmare. 
Vägen til'l Italiens Assisi är lång, men 
vägen till Nordens A,ssisi - till Vad
stena - är icke så lång. 

»Nordens Assisi». Namnet är Jo
hannes J örgensens och förekom i en 
reseberättelse i dennes tidskrift »Ka
tholiken» för tj ugufem år sedan. För
fattaren uppdrog i sin i frågavarande 
berättelse en j ämförelse mellan Assisi 
och Vadstena. Vad Assisi hade varit 
för, ·  Italien i det · trettonde århundra-

det, det var Vadstena föt Sverige och 
hela Norden i det fj ortonde. Liksom 
fransiskanerorden i södern, så var 
birgittinerorclen i norden medeltidens 
skönaste blomster och det som gav de 
ädlaste frukterna. Liksom borgarstån� 
ci�ts frigörelse runt 0111 i de italienska 
,städerna var fran:siskanernas verk, så 
bl'ev också medeltidens stora tanke här 
i Norden, de tre rikenas förening, bu
ren frari1 av birgittinerna. Liksom 
Frans av Assisi var vägröclj aren för 
elen utomordentligt livskraftiga and- , 
liga odlingen i det fj ortonde och fem
tonde århundradets Italien, så lade 
också Birgitta av Vadstena grunden 
till den för de tre nordiska rikena ge
mensamma kultur varpå drottning 
Margareta byggde sitt storslagna poli
tiska verk. · 

* 

Vi voro några katoliker från Stock
holm och Linköping, ,som hade beslu
tat att företaga en vallfärd tiU »Nor
dens Assisi» - till Vadstena. Kyrko
herden i Norrköping P. Overschie 
ställde sig beredvilligt som vår ledare, 
helst som han · därvid också skulle bli
va i til1fäUe att pastorera de till hans 
distrikt hörande katolikerna i Birgit
tas stad. Dessa, som i förväg under
rättats, hade också uttryckt sin inner
liga glädj e över att på elen heliga B ir
gittas clödsclag elen 23 juli få fira deti 
heliga Mässan. · 

Vacker var sommarkvällen då vi  
anlände till elen minnesrika staden vid 
Vättern, aftonsolen strålade, :lugn och 
stillhet rådde i naturen, sj ön låg riästan 
spegelblank därute och tystnad och frid 
vilade över elen lilla . staden . på dess 



strand. En stilla, lycklig stämµing blev 
från början råda11cle i den Jiilla pil
grimsskaran. 

Under f yr<1, cl,lgar lästes den heliga 
111äss<1cn i det hus, där elen år 1903 vid 

· 84 års ålder bortgångne väktaren i 
11yc1re tid av .S :ta Birgittas 111inne i 
Vadstena, Pastorn K. F. Karlen, haf t  

· sin hosti\tl och där han förut i många 
' å r  clagl'igen framburit det heliga mäss-

Vadstena kloste1·kyrka. 

offret, det hus, som av Vaclstenaborna 
kallas »katolikgården» och som tillhör 
elen svenska missionen. 

På själv<1, högtidsdagen; Birgittas 
clödsclag, firades en högtidlig ·guds
tjänst och alla närvarande, Vadstena
katoliker och pi1'grimer, mottogo un
der mässan elen heliga kommunionen. 
Dagen användes för övrigt till besök 
i Birgittas helgedom, elen »blå kyr
kan» som den vanligen kc11las, antag
ligen i motsats till elen g<lmla S :t Pet
ri kyrka, vars röda murstenstorn, nu 
sammanbyggt med läroverkshuset, re
ser sig några hundra meter därifrån. 

I den gamla klosterkyrkan trivdes 
vi gott. Den är så stor, så ren och 
så harmonisk. Birgitta •bestämde att 
hennes guclshus skulle vara »av ;,[ät 
gärning, ödmjukt och starkt». Hen
nes bestämmelse blev till alla delar 
fullföljd. Enkla och starka resa sig de 
åttkantiga pelarna av gråblå kalksten, 
uppbärande de vita valven med de rö
da bågarna. Genom höga spetsbåge
fönster strömm<Lr ljuset in klart och 
starkt. Detta är en helgedom, vigd åt 
ljusa och goda makter. 

I detta härliga tempel beundrade vi 
�ckså de gamla vackra målningarna 
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och skulpturerna samt de i det högra 
sidoskeppet upphängda, gamla mäster
liga kyrkoskrudarna, allesamman ta
lande sitt tydliga språk om förfäder
nas konst och fromhet. 

Besöket i det gamla n�unk- och nun
neklostret blev måhända icke så upp
lyftande � munkklostret är ju nu
mera sjukhus och nunneklostret är 
hospital - men dock mycket intres
sant. Vi besågo elen s. k. »Birgittas 
bönekammare», vilken troligen varit 
hennes dotter Katharinas oratorium. 
Birgitta själv kom ju, som 1bekant, 
icke till Vadstena. »Pelarsalen» ä r  
imponerande och munkarnas gamla 
kapitelsal, •som för närvarande är un
der restaurering, torde snart framträ
da i sitt ursprungliga skick. I brö
dernas och systrarnas gamla trädgård 
drömde vi oss tiNbaka till gammal tid, 
då :här det fromma klosterfolket blic
kat ut över elen vida Vättern, 1som d å  
som nu låg där, än lugn och stilla, 
speglande himlens blå, än vräkande 
upp vreda vågor, skumma111cle mot 
strandens stenar. 

På elen gamla kyrkogården, där det 
sista vilorummet en gång reddes för 
bröder och systn\r. läste vi slutligen 

. .  , 

Alva�tra kyrkoruin. 

I 

I 

några böner för de avliclnas själaro 
och därmed avstöts vår egentliga Vad
stena-vallfärd. Trosf,ränclerna från 
Linköping lämnade oss nu för att åter
vända till sina hem. De, liksom vi 
alla, voro uppbyggda av och innerligt 
glada åt vår vallfärd, som givit an� 
ledning till så många fromma tankar 
och betrakteliser. 

Sent på kvällen bevistade vi ännu 
i klosterkyrkan elen »011gelandakt», 
som där var anordnad. Högaltaret 



var rikt smyckat med röda rosor och 
vita liljor. Och ett flertal vaxljus 
brunna. Även vid Birgittas relikskrin, 
som är placerat till höger om kor(:'.t, 
brunno tvenne höga vaxljus och plat
sSen framför var prydd med blommor. 

Orgeltonerna brusade fram och fyll
de det stora kyrkorummet. Latinska 
sånger och hymner sj öngos och spe
lades � en vacker ooh stämningsftill 
hyllning åt Birgittas minne. En hyll
ning av ojämförligt värde, den vack
raste och för Birgitta käraste skall 
dock givas när den eviga lampan ånyo 
tändes och altarets !härlighet åter upp
rättas i hennes !helgedom. 

* 

Ej långt från Vadstena ligger Al·
vastra med sm 
klosterruin, ,som 
också är dyrbar 
och vördnadsvärd 
för varje katolskt 
hj ärt11, Vadstena 
och Alvastra höra 
nära samman, äro 
förenade med 
starka band. Här 
i Alvastra levde 

· en tid och dog år 
1 344 som munk 
Birgittas make, 
lagmannen Ulf 
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elen gamle och hans gemål Ulvhilcl . 
Till en början lär Alvastra varit bene
diktine11doster, men det övertogs re
da11 1 150 av cistercienserna. Kyrkan 
vigdes år 1 180 eller 1 185 till Jungfru 
Marias ära. Den förste abboten Ger
hardus blev vi,gd till abbot av sj älve 
elen helige Bernhard av Clairvaux. 
Sveriges förste ärkebiskop utgick från 
Alvastra, han blev ock där begraven. 

Alvas.tra kloster åtnj öt alltjämt stort 
anseende, dess munkar och abboter 
prisades för fromhet och lärdom. Det 
som i dag återstår av kyrkan inger 
också ett högt begrepp om de män, 
•som i Alvastra byggde och bodde. 

Snart 400 år äro nu gångna sedan 
munkarna bortdrevos f rån sitt klos
ter. Snart 400 år äro förflutna sedan 

det heliga n1äss
offret framibars 
på, den plats, so_m 
nu ligger öde. 
Att åter fira en 
enkel gudstjänst 
här i S :ta !Maria 
av Alvastra var · 
vår längtan. 

Gudrnarsson. lHär 
i Alvastra fram-

Fältaltaret i kyrkoriiinen. 

På den heliga 
Maria Magclale0 

nas dag bröto vi 
tidigt på morgo
nen upp från 
Vadstena för en 
färd till Alvastra. 
Klockan halv åtta 

levde den heliga Birgitta själv sitt än
kestånds första år, här korades hon till 
Kristi brud, här mottog ooh nedskrev 
hon sj älv sina uppenbarelser. Här 
fick hon ingivelsen att ·stHt,J. .Frälsa
rens orden och undfick reglerna för 
densamma och ,bestämmelsen att det 
första klm,tret skulle anläggas i Vad
stena. 

I Alvastra levde också en av Birgit
tas biktfäder, Petrus Olavi, vilken 
följde henne på hennes vallfärder till 
Rom och Jerusalem åren 1350 och 
1357, och vilken 1skrev om och över
satte till latin hennes uppenbarelser. 
Petrus Olavi dog i Vadstena 1 390, 
nien begrovs i Alvastra. 

Alvastra är ett av de äldsta klost
re11 i Norden. Det anlades år 1140 
eller strax därefter av konung Sverker 

voro vi framme vid klosterkyrkans 
ruiner. En pelare i det ännu bevarade 
västra partiet av kyrkan utvaldes till 
altare, krucifixet och vaxljusen sattes 
därpå, några blommor, vuxna i ruinen, 
likaså. Snart var det lilla fältaltaret 
färdigt och kyrkoherde Overschie bör
jade mässan. De fyra deltagande kato
likerna mottogo alla under den heliga 
handlingen altarets sakrament. Det 
var en underbart högtidlig stund. Och 
solen, som tidigt på morgonen dolt sig 
i moln, bröt fram i sin fulla klarhet, 
strålande in ·genom d e  brustna valv
bågarna och förlänande ,grönskan mel
lan murarna elen ljusaste, fagraste 
färg. 1Den gladde sig åt att efter 400 
år åter se det nya förbundets offer 
frambäras här inom de åldriga mu� 
rarna. 
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Efter mässan lästes några böner för 
de cisterciensermunkar; som här vila i 
Herren; förbidande uppståndelsens 
dag. Och sedan vi betraktat ruinens 
storslagna arkitektur och de vackra 
omgivningarna företogs återfärden. 

Det var icke utan vemod vi läm
nade den platsen. Det är en plats, 
där man även ofrivilligt stannar och 
tjuisad ser sig omkring, den är en 
pl'ats, på vilken man gärna dröjer. Vi 
kunna så väl förstå att skönhetsäls-

kande sinnen ,som S :ta Birgittas och 
cisterciensernas just här . sökte sig 
platisen för den ro och frid som över� 
går allt 1begrepp, 

Måtte Alvastra klosterkyrka, fråri 
vars brustna valv och bågar alltjämt 
ljuda röst,er, erinrande 0111 de tider· 
då hela vårt svenska folk var ett ka0 

tolskt folk, måtte denna kyrka åter 
en gång resa sig i sm forna storhet 
och skönhet !1 

P. L. 

PÅ S:T A N S G A R S  FES T I DAN M A R K  

Inemot 4,000 dans.ka katoliker, be
.själade av jublanGl.e festglädje, en ståt
lig procession med ine1i10t 50 pi·äster 
i rochet och ett th1gotal förenings- och 
kongregationsfanor, ' en lysande fest
mässa av 1J\1Iitterer, utförd av Köpens 

hamns törenade kyrkokörer; e111 »glim
rende» festpred'ikan av Biskop Brems, 
präglad av vannaste , trosglöd och ung
.domlig käckbet och. framtidstro; aillt 
skådat och hört i det. härligaste som
marväder på en imponerande stor 
slottsgårcl � hjärtat av Själlancl, och 
senare på dage111 ett festmöte i världens 
uncle1,baraste bokskog med tändande 
föredrag, en myckenhet stänmiri.gsfull 
körsång och med ,ständigt stigande 
hänförelse. - detta är, i sva1ga ord 
uttryckt, vad som gav prägel åt de 
danska · katolikernas S :t Ansgarsfe;;t 
elen 1 <J.Ugusti vid Ledreborgs slott, en 
strålande prestation som saknar mot·· 
stvcke i Danmarks historia efter re
for1111ationen. Blarnd gästerna vid den
na högtid märktes Biskop . Muller· från 
Sverige, Biskop Buckx från Finland, 
dlen norske biskopens representant 
Mgr Kjelstrup, benediktinerabboten 
Ambros Minarz från Österrike, Pas
tor A. Meyer, Stockholm, samt påv
lige kabinettskammarherren baron G. 
Armfelt, Kulla. Ett tiotal svenska ka
toliker hade denna dag funnit vägen 
till Ledreborgs slott, som äges av läns
greve J. Holstein-Ledreborg, gift med 
en svensk grevinrna, född Hamilton. 
Från porttomet vajade också den 

svenska flaggan jämte den påvliga och 
danska festdeltagarna till mötes. 

Biskop Brems mäktiga predikan, liv
ligt uppmärksammad av den dianska 
pressen, skildrade kristendomens för
sta möte med hedendome11 i Danmark 
och den ·helige Ansgars verk samt gav 
uttrycl� åt de nu levande katolikernas 
tacksa111het mot dem, som varit be
hjälpliga att återuppbygga Danmarks 
katolska kyrka i senare tid. Som prov 
på biskoplig dansk vä:1talighet anför 
jag följande brottstycke ur predikan : 
»På den tidlen ( som en följd av Ans
ga·rs verk) blomstrade här ett frodigt 

· växande religiöst katolskt liv, då lik
som nu var den eukaristiska kulten 
centrum i Kyrkans gudsdyrkan och 
hymnen Landa Sion's härliga ord gen� 
1 j ödo över Danmarks slätter. Änm� 
stå de härliga monumenten i Ribe och 
Viborg, i Aarhus och Odense, i Ring
sted och Roskilde och på mårnga andra 
platser som trofasta vittnen, som stän° 

digt tillropa och komma att tillropa 
den nuvarande och den kommande ge
nerationen : vi äro katolska, under år
hundraden har Kyrkans rika liturgi 
utvecklats under våra valv och Kyr
kans hymner och psalmer hava gen
ljudit under dem. Otaliga ljus .hava 
kastat sitt skimmer över pelarnas skug
gor, under århundraden har den lilla 
lågan i evighetslampan -som en trofast 
väktare brunnit framför tabernaklet, 
tiUs den dag korn, då stormen ibröt lös: 
Ty stormen kom och Iiturgien ·för-' 
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svann och dess före111ål gömdes på 
dammfyllda vindar, våra konsekra
tionskors, som vi ära så stolta över, 
blevo överkalkade, den gamla litnr-
giska sångens toner förstummades, 
ljusen släcktes, det blev dödstyst .  

Under århundraden hava dessa gråa 
och mossbevuxna vittnen stått där och 
upprepat -sin spejande kla,gan, : Custos 
quid d1e nocte ? Väktare, vad lider nat
ten? Är den icke snart förbi ? Jag 
förstår så väl den man, som en dag 
kom irn i Horsens katolska kyrka och 
för första gången. i sitt 1liv föll på knä 
framför tabernaklet, brast i gråt och 
med tårfyllda ögon och sorgsen stäm
ma utropade :  Varför; ja, varför hava 
vi då sfackt den eviga lampan ? -

Men all prövnin:g varar blott en tid. 
En dag gick frihetens sol åter upp 
över Danmarks slätter, nya: Gudshus 
blevo byggda,.. den eviga lampan blev 
åter tänd. Och den gamla tron, den 
som Ansgar hade förkunnat, den som 
han själv levt i , den som så innerligt 
förenade honom med Rom, den tron 
blev åter predikad i Danmark. Te De� 
tun laudamus ! Dig, o, ·Gud lova: vi, 
Dig tacka vi. Ty i dag fira vi icke 
blott Din store apostels fest, vi fira 
ock jubileet för Din Kyrkas åberfö
dande i detta land. Se, nu 75 år efter 
det de111 religiösa frihetens sol har upp
gått däröver samlas vi här i stora 
skaror, och bland1 dessa se vi veteraner, 
som voro med i åternppresningens för
sta tid, söm voro vittne till de stora 
ansträngningarna då och uthållighe
tens svåra prov: Vi se här en mål
medveten och hänförd dansk katolsk 
ungdom, vi' se här danska katolska män 
och kvinnor ur alla samhällsfager, som 
1ned liv och kraft vilj a försvara sin 
dyrbaraste skatt, den katolska tron, 
·och som vilj a, att den tron skall bliva 
tradition i deras familj , att den skall 
gå i arv fråni slä:kt ti'll släkt, och alla 
äro övertygade om att Guds ord, som 
i begynnelsen sade : » Varde !1» och så
lunda skapade hela universum av in.: 

tet, också ·sagt till Petrus : »Du är 
klippan, och på denna klippa vill j ag 
bygga min Kyrka och varken mä1mi
skors eller helvetets makt skall kunna 
ödelägga den . .  Flera århundra:den lig 
ga mellan katolskt liv i Danmark un-

<ler medeltiden och katolskt liv i Dan
mark i nutiden, men S :t Ansgar är 
och förblir föreningslänken mellan de 
två begreppen, och trots alla förvräng
ningar och inkonsekvenser, trots ail 
sofistisk po'lemik .  är ochi förblir han 
vår Ansgar.» 

Några timmar efter den pompösa. 
pontifikalmässan5 slut samlades fest
d1eltagarna i den utomordentligt vack
ra Herhtadalen, där e111 talarstol var 
uppställd, -Stnlyckad med de nordiska 
flaggorna. Så snart biskoparna an� 
länt, hålsacle av ett dånande bifaU, tog 
friluftsmötet sin början. Det började 
med ,sång och slutade med sång, och 
dessutom sj örngs det många gånger 
däremellan. Förste talare var j esuit� 
patern Lud1vig Giinrtiher. Formfullän
dat, djupsinnigt och gripande talade 
den vördnadsbjudande gamle prästen 
0111 Ansgar, aposteln, den utsände, den 
av Gud kallade. Föredraget, egenartat 
såväl i fråga om form som innehåll, 
etsade ,sig in i ens medvetande med 
underbc1Jr styrka. Ett kortfattat refe
rat kan icke giva rättvisa åt detta fö
redrag, sonl' blev mötets tyngst vägan , 
de inlägg. Det var ett konstverk, som 
måst.e njutas och begrundas helt . och 
oclel'at. Nästa talare var Baronessan 
E. Rosen9frru-Lehn, ,som på ett med
ryckande sätt talade om »S :t A11lsgar 
och kvinnan» eHer med andra ord om 
kvinnans förändrade ställning i de 
nord�ska länderna genom kristendo
mens inflytande. Den folkmötesstäm
ning, som äF typiskt da111Sk, började 
göra sig gällande under detta föredrag 
för att kulminera under nästa, hållet 
wv Länsgreve l Holstein-Ledreborg; 
Tidens rastlösa, själviska, på alla om-' 

råden nedbrytande fdhetssträvanden 
samt bristande auktoritetssinne och 
konsekvenserna därav i nationernas 
och individ1ernas liv tecknades av ta
laren på ett synnerligen konkret sätt. 

Så framfördes hälsningar från de 
övriga nordiska ländernas katoliker av 
Biskop Mfrller, Biskop Buckx och 
Mgr Kjelstrup, varjäm�e den öster� 
rikiske benediktinerabboten Ambros 
1VIinarz som representant för· den or
den, varifrån den helige Ansgar ut
gått, gav uttryck åt sin glädj e att hava 
fått uppleva denna festdag samt ut-' 



taiade en önskan om att S :t Benedikts 
orden snart måtte åter få verka i 
Dann,ark och bidraga till' a1:t hålla vid 
liv S :t Ansga,rs anda, en önska111, som 
framkallade starkt bifa11. 

Den svenske biskopens tal var av 
följande lydelse : 

» Tyvärr  kam j!).g icke tala till Eder 
på Edert modersmål, vars l:ov nys.s 
blivit' sjunget, men jag vill' tala de 
svernska katolikernas hjärtespråk och 
hoppas, att detta hjärtats språk av 
Eder skal� förstås. 

Jag har äran att bringa Ecler de 
·Svenska katolikernas varmaste häls11iin
gar. Med en liten skara svenska kato
liker har jag kommit för att delta1ga 
i Eder festglädje och tillsammans med 
Eder hyUa elen heliga Ansgar, Nor
clern:; apostel och store kul'turbärare. 
Med stor tillfredsstäl'1else har jag re
dan vid festgudstjänsten sett den 
svenska flaggarn sida vid sida om den 
danska. 

Liksom Danmarks katoliker jubla i 
dag, så jubla ock med dem hela. N or
dens. Och 0111' Skriftens ord : »Söner
na skola uppstå och prisa honom högt
salig och givai honom av hans händers 
frukt, och de skola prisa honom och 
ha111s verk vid vår Moder Kyrkarns por
tar» i dag gälla om den helige Ansgar, 
då vilja vi svenska katoliker vara med 
i första ledet för att tacka och gfädjas 
med våra danska katolska: bröder och 
systrar. Vi tillhöra ju  en Kyrka, som 
bildiar en familj av bröder och syst
rar, där alla folk i endräkt och kärlek 
räcka varandra handen. 

Och Sveriges katoliker havai en sär
skild rätt till den helige Ansgar. Han 
har bragt evangeliets ljus och kristen
domens, den kato'lska trons omätliga 
välsignelse även till Svea rikes folk. 
Danskarna, goda och älskvärdai förr 
som nu, höllo icke själviskt kvar den 
helige Ansgar, utan läto honom draga 
upp även tiU Sverige, Danmark var 
första etappen på hans apostoli,ska 
färd att verka för Guds rike i Norden. 
Här i Danmark var skolan, där han 
lärde sig huru de nordiska folken 
sku11le tagas för att vinnas för Kristus. 

829, tre år efter sin första ankom3t 
till detta la11d, kom Ansgar med s,ina 
i Danmark samlade erfarenheter till 
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Birka, Svea rikes dåvarande största 
handelsstad i Mälaren, för att pre, 
dika. 

Och då han, 850 andra gårng,en kom 
till Bi,rka, var det en rekommen:da
tionsskrivelse från den danske kon.un
gen, som bröt Birkakonungen Olbfs 
och Birkafolkets motstånd mot honom, 
ett rekommendationsbrev, vari danske 
konun;gen säger : »Jag har aldrig i mitt 
liv mött en så ädel man som Ansgar 
och hos ingen dödlig funnit en sådan 
trohet som hos honom.» Så tänkte 
och kände danskarml.', då de famnade 
den helige Ansgar till oss i Sveriige. 
Oändligt stor är också de svenska ka
tolikernas tacksamhetsskuld till den he
lige Ansgar. Vart år i september må
nad draga Stockholms katoliker vall
färdande ut till Birka och där på 
Björkön, uppe vid, det stora S :t Ans
garskorset, varifrån Hans Eminens 
Kardinal van Rossum en gån;g välsig
nat he'la Norden, mottaga de under 
den heliga mässan knäböjande på mar
ken den helrga kommunionen och bed
ja för . den helige Ansgars verk. 

Därför lägga vi svenska katolike, 
i dag våra händer i de danska katoli
kerntaJs händer, i tacksamhet och helig 
glädje över att vara den helige Ans-· 
gars söner och döttrar i Kristi 5anna 
Kyrka. Skola vi icke uppstå med 
glädje och prisa honom och hans verk 
och giva honom av hans händers 
frukt ? 

Förrän, denna: härliga dag lider moc 
aftonen,, vilja: vi inför den helige Ans
gars bilcll högtidligen . giva varandra. 
'löftet att vandra som hans ,söner och 
döttrar i hans ande. Om de först4-
kristna säger en kyrklig skriftställare 
under ett av de första århundradena : 
»Magna non loquimur, sed vivimus» 
- vi tala 'i.cke stora ord, utan vi leva. 
storverk. Vi vilja leva stort som hel
hjärtade kristna, som lysa gen;om vårt 
exempd, vi vilja vara handlingens ka
toliker. AnsgaT var en handlingens 
man. 

Framför allt är det två dygder, som 
lysa oss, Nordens katoliker, till mötes 
från den helige Ansgars bild : kärle
ken till Kyrkan och kärleken till de 
nordiska folkem Han var d!e111 ka:tol
ska Kyrkans trofastaste son i lust och 



nöd, i liv och död. Hela hans väsen 
och verksanihet har sin rot i den ka
tolska Kyrkans trosläror och nådeme
d el. Det var Rom, den katolska Kyr
kans medelpunkt, som sänt honom, det 
var Påven, som lämnade honom palliet 
och utnämnde honom till Vicarius 
Apostolicus för hela Norden. Från 
olika fager söker man bemäktiga sig 
den helige Ansgars bild, som om han 
icke eller icke uteslutande tillhörde den 
katolska Kyrkan. Historien s,j ä�v skall 
rätta dessa förvrängningar av dern his
toriska sanningen. S :t Ansgar var 
romersk katolik lika utpräglad som vi 
vil ja vara det. Varj e fiber i hans hjär
ta, va-rj e slag av hans puls, var je  an
detag han drog, hela hans arbete till-
hörde :helt och odelat den romerska, 
katolska, Kristi sanna Kyrka. Så vilja 
också vi älska denna Kyrka av hela 
vårt hjärta, älska denna tro, som om
fattas av 325 m:illioner människor, 
som har uträttat så utomordentliga 
stoi'verk 'i a!Va länder under seklernas 
lopp, denna tro, som har g,jort otaiiga 
1yckliga och saliga, dienna tro, ,som är 
vår största skatt, vår styrka i livet, 
"'vår  frid i döden, vår sa'1ighet på andra 
sidan graven. 

Och huru älskade icke Ansgar Nor
dens folk och länder ! Vad var det, 
som gjorde, att han. lämnade klo&ter-
1ivets fridfuUa hem för missionsarbe
tets många offer öch lidanden ? Vad 
var det som gjordie, att han stod orub
bad och stark i sin förtröstan bland 
alla motgångar, att han utgav sig själv 
och offrade allt ? Vad var det som 
gjorde, att ha11Js tå:lamod och okuvliga 
ernergi vunna segern ? Det var hans 
hj ärtas kärlek tiU de norcl,iska· folken, 
trll sfälarna i Norden, som ha11i ville 
frätsa och lyckliggöta. Vi böja i dag 
Yårt huvud, fyJld:a av tacksamhet, för 
denna gripande kär,J ek. I allt viija: vi 
katoliker vara de främsta att tjäna 
fädierneslandet, av ingen vilja vi låta 
oss överträffas härutinnan, vi vilja äl
ska det genom var id och vår strid, 
framför allt genom vår bön och vår 
kristliga vandel. 

Så räcka Sveriges katoliker i dag 
sina· danska trosfränder i kärlek och 
endräkt handen över Suhdet, eniga 

243 

med dem i sa1111na tro, i vördnad för 
Nordens apostel, i trohet mot det ge
mensamma a-rvet. Är det icke ett lyck
ligt tecken, att alla Nordens länder ha
va korset i sin flagga: ? När allt kom
mer omkring, är det ,dem helige Ans
gar, som vi hava att tacka· för det, han, 
som bragte kors·et och dess välsignelse 
till, oss. Låtom os,s slå vakt om, kor
sets heliga tecken och lyfta det högt, 
trons, ödmjukhetens, segerns tecken ! 
Till min stora glädj e ser jag i dag 
så mycken ungdom samlad, son-i, vill 
kämpa livets strid under S :t Ans,garie
korsets heliga tecken och försvara det 
mot allt ont. Ja, framåt med ung
domerns spänstiga kraft ! Den katolska 
tron är alla:s vår ungdomskraft, sjä
lani.as och folkens eviga ungdom, de 
eviga sanningarnas vårtid för alla ti
der. Vi skola alltid förbliva unga, 
fyllda av ungdomens ljusa hoppfuH
het, om vi ,leva efter denna tro.» 

»<Bi,skopens h j ertelige Tale udlj6ste 
et langvarigt BifaM», heter det bland 
annat i en dansk tidning,. 

Telegram avsändes till den helig':.' 
Fadern, Konungen och Kardinal van 
Rossum. Telegrammet till Påven var 
av följandle innehåll : »4,000 danska 
katoliker äro i dag församlade för att 
f ira 1 100-årsminnet av S :t Ansgars 
ankomst tiH Danmark. De hava i dag 
också anropat Guds barmhärtighet för 
sina förfölj da bröder i Mexiko och 
önska att in.för Dig, helige Fader, gi
va uttryck åt sina känslor av barnslig 
vördnad, tillgivenhet och kärlek.» 

Till sist uppträdde Biskop Brems. 
Det var med en fältherres stolthet över 
ett i allo lyckl�gt vunrnet slag1 han av
tackade sina trupper. Villigt erkän
nes, att denna kyrkliga fest var i alla 
avseenden skickligt organiserad. Av 
stor värdiighet, brinna·rtde religiös hän
förelse och upphöjd nationell inner
lighet hade den präglats f rå111 början 
ti1'1 slut. Det var därför med nyväckt 
kyrklig optin1ism och med, en mer än 
vanligt gedigen fond av andEga min
nen j ag denn:a gång lämnade landet, 
där mitt katolska liv en gång föddes 
och i sin, ,begynnelse närdes, landet, 
clät mina verkliga sj älsfränder bo. 

E d v i n S a n d q v i s t. 
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ÅR HOLLAND ETT PROTESTANTISKT 

LAND? 

På <lien 28 :de internationella euka
ristiska kongressen i Chicago har Mgr 
H. v. d. vVetering, ärkebiskop av Ut
r;echt, lämnat en noggrann och utför
lig redogörelse för katolicismens nu-· 
varande ställnilig i Holland. Då det 
både här i Sverige och i andra länder 
finnas åtskilliga, som ära av den me
ningen att Holland bör betraktas som 
ett protestantiskt land, så torde det 
kunna; intr-essera Credos läsekrets at 
erfara något av vad ärkebiskop v. d-. 
W etering anfört. För utrymmets drnll 
vill jag här av det rika materialet en
dast fra1i1draga och kört referera en 
del av det nödvändigaste för belysning 
av den föreliggande frågan. De sta
tistiska uppgifterna avse år 1925. 

Holland eller Nederländerna han ett 
invånareantal uppgående till 6,965,314. 
Av dessa tillhöra 2,541,583 inv, den 
katolska Kyrkan. HoHands katolska 
kyrkoprovins . är indelad i 5 biskops
stif t, nämligen : Haarlem, sHertogen
bosch, Breda, Roermond och Utrecht. 
Det sista, Utrecht, har titeln av ärke
biskopsstift. 

Inom dle fem olika biskopsstiften 
finnes det 1 ,250 församlingskyrkor 
och varje församling består av 2- a 
3,000 själar. I de större städerna är 
antalet församlingsmedle1111111ar något 
större, i landsförsamlingama, något 
mindre. Ingen försa111Jli11g är större 
än 5,000 själar. Detta system, att icke 
hava för stora församlingar, som alla 
hava sir1r kyrkoherde och en eller två 
kaplaner, är absolut nödvändigt, då 
man ö111skar att själavården skal1 kom
ma till sin rätt. 1Men systemet fordrar 
prästei: och härför har Hollands ka
tolska kyrka ett kraftigt stöd i sina 
prästseminarier. 

Under de senaste fem .åren hat" stu
de11ternas antal i d1e små prästsemina
rierna stigit från 3,700 till 5,700 och 
i de stora prästseminarierna från 1 ,600 
til� 2,000. Prästerll!as anta,l uppgår 
till 5,000. Av detta antal använder 
en tredjedel sina ·krafter för olika ar-

beten för inre och yttre mission under 
det att de övriga mera .odelat hängiva 
sig åt direkt själavård. Med denna 
fördelning kan prästerskapet icke blott 
på ett tillfredsställand.e sätt utöva den 
nödvändiga själavården, utan det kan 
också, där så behövs, på annat sätt 
1ned råd och dåd leda, upplysa och 
stödja de under dess vård ståenclie för
san1lingsmed1emn:iarna. 

De katolska skolorna i Holland ha 
gjort stora framsteg.- För närvarande 
finnes det där 800 småbarnsskolor, 
där 80,000 barn under klostersystrars 
milda ledning uppfostras . i katolsk 
anda. Vad folkskolorna angå, så ha
va även dessa under de -srista åren 
starkt förkovrnts, ja, de befinna sig, 
om man jämför dem med undervis
ningsanstalter i andra länder, i en av
undsvärd position. De katolska sko
lorna: i HolJiand få sålunda mumera 
statligt understöd efter samma mått 
som cl'e protestanti,ska, och de konfes
sionslösa. Icke dessrnindre ära de 
fullkomligt ·självbestämmande, då det 
gäller anstäHandet av lärarn och vid 
indelningen av undervisningsprogram
rnet m. 111. Det enda• regeringen ford� 
rar av dem är att lärjungarnas antal, 
skolbyggnaderna och tiden för under
visningen skaU vara i enlighet med 
skollagens bestämmelser. Det ä r  i 
mer än 100 år som Hollands, katoliker 
bragt stora oflier och energiskt käm, .. 
pat för d'enna finarnsiella likställighet 
och för frihet i undervisningen, nu 
hava de den stadfäst i grundlagen. 

Årsberättelsen för 1925 räknar 1,917 
katolska folkskolor med 330,000 lär
jungar. Lätarepersonalien vid dessa 
skolor uppgår ti11 omkring 10,000 per
soner, varav en tredjedel tillhör man
liga eller kvinnliga religiösa kongre
gationer. 44 folkskollärareserninarier 
draga försorg om utbildningen av lä
rarekrafter. Dessa seminarier 'åtnjuta 
i likhet med alila a'ndra norma,lskolor 
statens finansiella stöd och skydd. 

Krisnendomsunldervisningen i sko, 
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lorna bestrides merendels av präster , 
biträdda av ·dren; övriga undervisande 
personalen, som är i besittning av di"" 
plom för religionsundervisning. I 
biskopsstiftet Haarlem kunria även 
lekmän, sedan de med gott resultat 
avlagt religionsexamen, erhålla »mis
sio canonica» till kristendomsundervis- ·"' 
ningen. i skoltoi;11a, : .· ·  ' 
,- Den katolska Kyrkan i Holland! för
fogar vidare, enligt år,sberättelsen för 
1925, över 10 · gymnasier (,latinläro-

,verk) med 1,400 :elever, 19 realläro
_verk med 2,300 lärjunrgar och 11 lyce
er med 1 ,700 studenter. Vidare över 
7 handelsskolor med 300 elever, 5 stör
.re handelsinstitut med 200 studeran
de, 39 handelskurser ined 2,500 deN:a
gare och 12 folkunivcersitet med 5,000 
studerande. I oktober 1923 sattes kro
nan på verket, då i Nijmegien invigdes 
det första katolska universitetet (teo
logi, medicin, juridik), vilket för när
varande räknar 300 ,studenter. 

Även på det politiska, området stå 
Hollands katoliker på en 11en principi
ell basis. Organiserade i olika katol
ska valföreningar, bildai de tinsam
rnans det katolska. sta.tspa.rtiet. Vid 
valen 1925 röstade 900,000 röstberät
tigade, det är nära entreclijedel av det 
hela. I riksdagens andra kammare 
intaga katolikerna 30 av de 100 plat
serna, i första lmmrnaren ha de be
satt 16 av de SO pla,tserna. De orga
niserade katolska. arbetarnas antal upp
gick år 1925 till 160,000 män. 0th 
elen katolska. a:rbetareorganisationen 
har a,lltjämt lämnat bevis för att elen 
är . en välsignelse för Holla_nd och en 
mäktig faktor för uppehållandet av · 
förfädrens tro samt för tukt, ordning 
och allmän' välfärd. 

. Till sist några. ord om landets mis
siornsverksainhet. Vad då beträffar 

rniss•iomarbete i lltlandet så måste det 
erkännas, att dlenna verksaniihet i Hol
land ännu icke nått ful,l�o111lighetens 
höjd. Och dock intager Holland de4. 
dag i dag är hedersplatsen bland 'l�iy' · 
<ler, som arbeta. för utländska rnissio, ;: 
ner. 1 

Holland har 2 .¼ millioner katoliker,· 
men det lämnar till olika missicinslän-: 

, eter m'er än -1 ,500 präste( 800 ordens� 
bröder och 1,400 systrar : tillsammans. 
3,700 missionärer. Bland d,essa högre· 
och fagre missionärer gives det 23 bis-' 
kopar och 6 apostoliska prefekter, vil-
ka alla förestå större missicmsornrå- · 
den. Vidar•e finns det i landet 36 mis
sionsskolor, där alla, elever utbilda3 
1111 missionärer samt 29 andra skolor, 
där en del av eleverna utbiMas för 
samma mål. TiUsammans är lärjun
garnas antal vid dessa rnissionsskolor 
3,600, av d'essa utbildas 2,200 elever 
för d,en utländska missionen. 

Se där i korta · drag katolicismens 
ställning i Holland. Med allt skäl kun
na vi säga att katoliciismen i detta 
land, ,som dock av många betraktas 
som ett protestantiskt land, växer och 
blomstrar, ja bär hundrafaldig frukt. 
Även över Hollands katolska kyrka 
hava religionsstormarna rasat, även 
henne har fienden från alla sidor sökt · 
att bekämpa och krossa, men efter var
je anfall:, efter varje strid har hon rest 
sig skönare och kraftigare, ty hon är 
byggd på hälleberget och helvetets 
portar skola alcllrig kunna överväldiga 
henne. 

Och härmed avslutar jag denna ' 
kortfattade redogörelse för Kyrkans 
stillncing i Holland, överlåtande åt lä
saren att med ledning av det anförda 
bedöma huruvida Holland är ett pro
testantisht land . 

P. 0. 



rån Credos torn HS· 

Det internaitionelb katolska Kvinno
förbundets ordlföran<le har i ien: cirku
lärskrivelse opponerat mot åtskilliga 
beslut, som nyligen fattats av årets 
stora rösträttskvinnokongress i Paris. 
Hon erinrar om fjolårets kvinnokon
gress i Rom, då resolutioner i, rakt 
motsatt riktning antogos av de där 
samlade repr,esentanternai för 50 ka
tolska kvinnoorganisationer med 18 
miilioner medll�mmar. Sålunda på
minner hon om att de katolska kvin
norna i motsats till Pariserkongressen 
betonat avhållsamhetens betydelse och 
i a:llmänhet framhållit d'en moraliska 

· srdan av kampen mot de v,eneriska 
sjukdomarna. Ävenledes uttalar hon 
,sig mot införande av undervisning om 
sexuella frågor i skol'orna och mot 
rösträttskongressens uppställanic!e av 
principen, att ogifta mödrar skola helt 
likställas med gföa. De katolska kvin� 
norna opponera vidare mot kravet att 
oäkta barn skola ha ·sarnmai rättighe
ter ,som legitima. Med ett berättigat 
raljeri framhåller 'Madame F. Steen
berghe-Engeringh Pa:riserkongressens 
under.Jiga sjunde resolution, som krä- • 
ver att i fall av tvivelaktigt fadernkap 
varje man som kan »betraktas» som 
barnets far skall vara skyldig att bi
draga till dess underhåll ! ilVTen också 
flera andra besynnerlilga ideer synas 

ha proklamerats av rösträttskvinnor
nas sena,ste världskongress. Sålunda 
fordrar den s-ärskild lön för moder
skap, vilket den vill hava betraktat 
som en statsfun1ldion. I dylika hug
skott se de katolska kvinnorna, en fara 
för familjelivet och därigenom också 
en verklig samhälls.fara:. Hur gläd
jande är det ej att en stor katolsk 
kvinnoor,ganisation existerar, som kan 

· bilda en motvikt mot cl'e många upp
lösande krafterna i -samtiden. 

I Italien ha intill slutet av 1925 om
kring 37,500,000 lire använts till att 
återuppbygga och restaurera i kriget 
förstörda eller skadade kyrkor. I Tre
viso ha använts omkr. 16,000,000 lire 
i Venedig 7,000,000 lire, i Vicenza 
6,000,000. 'Den totala summan av 
kostnaderna för återställande av de i 
kriget skadade kyrkorna beräknas till 
50 millioner lire. 

. På Kolosseum i Rom, där så många 
kristna martyrer gjutit sitt blod, skall 
det stora 1rnrs återuppsättas, som ned
togs under Italiens antiklerikala tid 
efter elen nationella enhetens återin
förande. För att värdigt förbereda 
denna nationellt kyrkliga högtid har 
en kommitte bildats, i vilken framstå
ende katoliker av olika politiska par
tier deltaga. Staden Roms reptesen-



tant, senatorn Cremonesi , har åtagit 
sig ordförandeskapet. 

I Italien har ett energiskt fälttåg 
satts i gång mot hädelser och svordo
ma.r. För detta ändamål ha under be
skydd av kyrkliga och världsliga auk
toriteter särskilda tidningar utgivits, 
t. ex. »Italia Antiblasphema» och 
»Trani Anti.blasphema» . I lagarna ha 
även stadgats särskilda straff för hä
delse. Stödjande sig på dessa lagai· 
har don1stolen i Cividale del Frioul 
dömt fyra personer till penningböter 
för hädelse. 

Till apostolisk nuntie i B ern har 
utnämnts 1Mgr Pietro di :Maria. En 
korrespondent från Vatikanen till tid
ningen Stampa i Milano skriver, att 
man i Rom fäster de största förhopp
ningar vid den nye nuntien i Schweiz 
såväl på grund av hans personliga 
egenskaper som på grund av elen emi
nenta betydelsen av hans nya post. 
Ehuru den Heliga Stolen ej är med
lem av Nationernas Förbund, händer 
det likväl ofta, att den internationella 
församlingen i Geneve rådfrågar den 
romerska K11rian,. särskilt då problem 
diskuteras, vilka äro nära förbundna 
med folkens religiösa intressen. 

I E!!gla!!d fortsätter alltjämt en 
ström av konvertiter tillbaka till Fä
dernas Kyrka. Enligt domkyrkans av 
\i\T estminster »Cronicle» skedde i är
kestiftet \i\Testminster under det gång
na året 1 ,727 konversioner till den 
katolska Kyrkan. 

Då ärkebiskopen av Bombay Mgr 
Goodier nyligen talade inför en stor 
katolikförsamling i '.Broughton, fram
höll han för sina åhörare, att han bli
vit slagen av förvåning över de stora 
framsteg, som den katolska Kyrkan 
gjort i England under de elva år, som 
han varit frånvarande från hemlandet. 
Om utvecklii1gen fortsatte på samma 
sätt, fortsatte han, skulle man kunna 
beräkna elen tidpunkt, då England åter 
skulle vara ett katolskt land. 

I det herdabrev, som Kardinal 
Bourne, ärkebiskop av Westminster, 
i år liksom föregående år utsänt vid 
Trefalclighetsfesten, säger han, att 
Kyrkans framsteg i England äro »so
lida och beständiga». Han uppräknar 
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de nya kyrkor och prästgårdar, som 
byggts eller utvidgats i London. Ofta 
hade en tomt förvärvats, som sedan 
blivit centrum för en ny blomstrande 
församling. 

Den katolska Kyrkans anseende har 
även höjts i England genom dess fasta, 
nationella hållning under den stora 
strejken i maj . I ett tal, som Kardinal 
Bourne höll i kyrkan i Southwall, på
minde han om:, att patriotismen är en 
helig plikt för människan, att det är 
Guds vilja, att vi skola vara trogna 
mot fosterlandet och att den som svi
ker dessa plikter också! begår en ,svår 
synd mot Gud. Han fördömde strej
ken som en brottslig olydnad mot lan
dets lag·liga myndigheter och uppma
nade alla katoliker att stödja rege
ringen i dess kamp för samhällsintres
set. Även de icke katolska tidningarna 
med Times i spetsen ha berömt denna 
den katolska Kyrkans klara och lojala 
hållning, som så bj ärt kontraiterar 
mot det ,budskap, som utsänts av ärke
biskopen av Canterbury, vars vädjan 
till de anglikanska biskoparnas skilje
clom av regeringen vägrades spridning 
genom elen trådlösa telegrafen. 

Enligt de nordanierikanslw katoli
l�ernas årsbok för 1926 steg antalet 
av katoliker i U. S. A. den 31 decem
ber 1925 tiU omkring 19 millioner. 
Likväl bör nian observera, att räk
ningen av katolikerna i flera stift vi
lar på flera år gamla siffrår och att 
0111 man tar hänsyn till elen stora ka
tolska invandringen och det stora an
talet konvertiter, som under de fem 
sista åren varit omkring 100,000, det 
säkerligen i elen stora republiken fin
nes över 22 millioner katoliker, lika 
många som anhängarna av de fyra 
största protestantiska dernominationer
na tillsammans, vilka för övrigt splitt
ras i en mångfald småsekter. Enligt en 
protestantisk tidskrift räkna Förenta 
Staternas omkr. 200 sekter med till
sammans 3 1  millioner anhängare. Det 
katolska prästerskapet ökas ständigt. 
Det finnes 6,819 katolska skolor med 
över 2 millioner lärjungar. 

Som svar på inbjudan till den euka
ristiska kongressen i Chicago har För
enta Staternas president skrivit : 



» Vårt land har länge gällt för att 
för mycket hängiva sig åt materialis
men. Denna förebråelse innebär kan
ske att vi på detta område haft större 
framgång än andra. I alla händelser 
äro vi förvissade om, att materiellt 
framåtskridande icke är varaktigt, för 
så vitt det icke ar baserat på andlig 
.realitet. - Intet kommersiellt system, 
ingen solid ekonomisk framgång . är 
möjI-ig, såvida det icke har ära, he
derlighet, förtroende och tillit till prin
cip. Samma principer gälla för rege
nngarna. Despotismens tid är förbi. 
Inget land kan . bygga sina institutio� 
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ner på den råa styrkan. Ingen rege
ring är varaktig, om den ej är laglig. 
Om vårt land är fäst vid sina i1istitu
tioner, 0111 det är framgångsrikt i - sin 
politik, så benor det på att våra insti
tutioner stå i · harmoni med vår reli0 

giösa övertygelse. Därför är en na
tions religiösa liv av så stor betydelse. 
Dess fria utövning är garanterad av 
vårt lands gruncllagar. Går !Amerika 
i ekonomiskt hänseende framåt, är det 
en fristad för . rättvisa och frihet, så 
har Förenta Staterna därför att tacka 
sitt folks djupa religiösa åskådning.» 

FRÅN V Å R A  FÖ RSAM LINGAR OCH FÖRENIN GAR 

H Ä L S  I N  G B  O R G. 
Söndagen den 22 augusti fördes stof

tet efter en av Hälsingborgs äldsta ka
toliker, fröken Ma:ria Louise Fehn, un
der synnerligen högtidliga former till 
den sista vilan. Akten, som bevistades 
av en mängd vänner till den avlidna, in
leddes med hymnen »Närmare Gud till 
Dig», varefter kyrkoherde G. Kuipers i 
Malmö höll· ett anslående griftetal samt 
förrättade jordfästningen. 

F1:öken Fehn föddes år 1842 i Garn
heim i Tyskland men kom redan i unga 
år till Sverige och uppfostrades jämte 
sina båda systrar och s_in bror i det 
katolska hem i Stockholm, som under 
dåvarande . drottningens höga beskydd 
förestods av pastor Bernhard. Efter 
vunnen utbildning där - er:höll hon en 
högt betrodd plats på ett större gods i 
Finland. · År 1896 vände 0hon emeller
tid tillbaka till vårt land ; sedan dess 
allt intill sin död den 16 augusti har 
hon som en uppoffrande moder _ före
stått grosshandlaren Emil Almers hem 
i Hälsingborg. Vid hennes begravning 
visade det sig ;vilken stor vänkrets, som 
hon under de många år hon var bosatt i 
Hälsingborg hade förvärvat. Hon blev 
ock - som det sades vid hennes g'rav 
- omtyckt av alla som kommo i berö
ring med henne. 

Det var en rikt begåvad kvinna som 
så gick bort, och vad som ej minst län
der henne till heder är, att p.on trots 
de svåra förhållanden varunder hon 
självfallet levde, alltid förblev trogen 
sin Kyrka och sin katolska barnatro. 
Ett framträdande drag hos henne .var 
hennes stora hjälpsamhet mot de fat
tiga. En liten episod må här få belysa 
detta drag : På en _ landsväg i Finland 
mötte hon en dag en fattig gumma som 
trots den bitande kylan endast var klädd 
i några tunna trasor. Hon bad k_vin
nart följa med till hennes hem för att 
där få bättre kläder, men_ i detsamma 

hejdade hon sig och sade : 'Förresten, 
jag 'kan väl avstå något av mitt över
flöd.' Och mitt på landsvägen tog hon 
av sig sina ytterkläder, som gumman 
fick påtaga. 

Hon sörjes närmast av åldrig syster 
samt av en fosterdotter. 

Måtte Gud för hennes uppoffrande 
livs skull redan ha skänkt henne sin 
övermåttan stora lön i himmelen. R. I. P. 

0 S K A R S  T R ö M. 
Marie-himmelsfärdsdagen besökte H." 

H. Biskopen Oskarström och meddelade 
för första gången i den nya kyrkan be
kräftelsens hel. Sakrament. Konfirman
derna voro sju till antalet. Det var gri
pande att se med vilken vördnad och 
kärlek den l:illa församlingens medlem
mar mottogo sin överherde. Fulltaligt 
mötte de upp till de heliga handlingar
nas högtidliga - firande i sin med som
marens vackraste blommor prydda kyr
ka. Kyrkoherde Meijerink höll ett kort 
tal till konfirmanderna, medan H. H.  
Biskopen under högmässan på et_t an
slående sätt predikade över festdagens 
evangelium :  l\'Iarda har utvalt den bästa 
delen, genom ödmjukhet, renhet upp
fyllande av Guds vilja och lidande. 

På eftermiddagen samlades alla i 
prästgården, där Biskopen åter i hjärt
liga ordalag talade till oss och uppma
nade oss att allt fastare sluta oss till 
våi· kyrka. 

I all sin enkelhet var det en stor och 
vacker högtid. Men - församlingen är 
mycket fattig. Kyrktornet har t. ex. 
ännu ingen klocka. Skulle ej Sveriiges 
katoliker efter förmåga vilja bidraga 
till inköp av en sådan för Sancta Mai·ia 
kyrkan i Oskarström, så att åter liksom 
fordom över Halla_nds fagra nej <ler An
gelusklockan kunde mana de troende till 
�n ! E g � 

Bidrag till Angelusklockan mottagas med största 
tacksamhet och torde 1ändas direkt till : Kyrkoherde 
W, Meijerink, postadress, Oskaratröm. 
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Våta k�tol�ka �cm · / 

, 
ÄNGELN 

Jag såg en sjö, en stilla vik, 
en grönslw, djnp och underrili. 

Ur molnen trädde solen fra1n, 
och allt i sä1lsan1. klarhet sam.. 

Då såg jag hur nr solen gick 
en ängel ned med ·värdigt skick; 

Han byggde över s:i ön en bro, 
han gicll därpå med gyllne sko. · 

I stra.ndens grönska han försvann, 
so1n eld uti hans spår det 'brann. 

·S i g u r d  D a h  1 1  ö f . 

VAKSAMHET 

»Vaken och bedj en.» Och åter : 
»Yad ja,g -säger tiH eder, det säger jag 
till alla : Vaken b> Så talar vån Herre 
Jesus till sjua egna,· och vi böra väl 
lägga dessa ord på hjärtat. Det är 
icke tillräckligt atrt bedja, vi måste även 
vaka. Vi få aldrig förslappas,, ty vår 
fiende djävulen förslappas aldrig. 
Han .är alltid redo till anfall. Striden 
är olikartad, han angriper oss än från 
ett håll, än från ett annat ; men han är 
en fiende va1rs påpasslighet aldrig för
minskas, som aldrig lämnar oss länge 
i fred. 

· ·· · 

Vi måste vaka över våra ord, och 
kanske ingenting är sa viktigt som 
detta. »Den, som icke felar i sitt tal; 
är en fullkomlig man» är ett visdoms
ord som vi alla så lätt ,glömma. Huru 
lått blir icke vår konversatio111 skarp 
och kritisk, ovänlig och bitter., Här är 
således någonting som fordrar en stän� 
dig, oavbruten vaksamhet, ty dagligen 
och stundligen måste vi j u  tala, och 
när vi ,slutat ha vi ofta felat, ibland 
mycket. Låtom oss därför noga vaka 
över våra ord, ty på det sättet skola vi 
nå långt på fullkomlighetens väg. 

Det gives även många tillfällen då 
det är klokast att icke aHs yttra sin 
mening, då kärleken tiU nästan bjuder 
oss att iakttaga tystnad ; ty om vi icke 
kunna säga något gott on1 en person, 
kunna vi åtminstone låta bli att tala 
om hans fel. 

Sedan 1nåste vi vaka över var läs
ning, ty denna utövar ett utomordent-· 
ligt stort inflytande över hela vår va
relse, långt större än vi vore böjda för 
att tro. Då nu detta ä'r fallet, är det 
av vikt att vi vaka öv,er vår lektyr 
och icke öda bort vår tM med strunt
saker och framför allt akta oss för 
böcker som sfoida emot tro och moral. 
Det . inflytande vår läsning har över 
oss är omärkligt för oss sj älva. Mai-i 
läser en viss sorts böcker; vars, anda är 
omoralisk, och utan att man själv mär
ker det, mirn,kws ens avsky för syn-



elen. Den ,synd, som först syntes oss 
så avskyvärd, förringas småningom 
för vårt begr,epp, emedan den falska 

lära -..i insupit omedvetet blivit en del 
av oss själva. En, omåttlig läsning 
av alla slags böcker, tidningar och tid
skrifter har ävenledes en demoralise
rande inverkan på .sini1et. Intet som 
helst haT kvarlämnat ett beståen'de in
tryck ; i minnet är allt en enda röra, 
och tiden har varit till ytterJighet bort
kastad. 

Vaksamhet erfordras också rörande 
vårt umgärnge. En väns inflytande 
för såväl gott som ont är något som 
vi ej till fullo kunna beräkna. Vi må 
gärna skaffa oss nya vänner, men vi 
må också därförinnan se tiH att de äro 
Guds vä11111er och att de skola bliva 
oss ,till hjälp på vägen till himmelen. 
Alltför ofta förhjälpa de oss endast 
på vägen till helvetet. 

ANGELUS 

Två personer st6do försjunkna i be
undran framför Millets »L'Angelus», 
obekymrade 6111 folkträngseln och en
dast seende tavlan. »·Men vad», frå
gade elen ene, »vore denna tavla ändå 
utan angelus ? Bara två bönder på 
ern potatisåker». - »·Vad skulle värl
den vara utan angelus ?» genmälte ·den 
andre. »'Bara ett rullande klot med 
hopplösa arbetsträlar krälande därpå». 

Livet utan angelus - låt oss göra 
ett uppehå;ll och tänka efter vad: det 
,skulle betyda. Det vore ett liv utan 
allt det som angelus på1ninner oss om, 
ett liv utan hopp, uta11J kärlek, utan 
elen gudomliga frid som övergår allt 
förstånd. Det skulle betyda att män 
och · kvinnor dystert gåve sitt liv, likt 
lastdjur, för en bit bröd och skydd 
undan stormen. Det skulle betyda 
slit och mödor utan elen eviga lönen, 
fruktlösa tårar, oavlåtliga wckar, 
smärta buren med otålighet, döden, · 
fruktad för .sin: förskräcklig<het, och 
tillika efterlängtad såsom slutet på den 
mödosamma färden. 

Äro dessa ord för starka ? Finns 

diet överhuvudtaget för starka uttryck 
för att skildra vad tillvaron vore utan 
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Mandomsanammelsen - och detta och 
detta allena, är vad angelus framstäl
ler för oss. »En bön till ära för Man
clomsanamn1elsen, vilken bedes tre 
gånger dagligen vid ringningen av en 
klocka» - lyder den enkla, men be• 
tecknande definitionen hos en del lexi
kografer. 

En dag, när varje hjärtas historia 
blir liksom en uppslagen bok, .skall 
även hi:storien om angelus förtäljas, 
Då skall slutsi:1111111an räknas av alla de 
brustna hjärtan .som det helat, 0111 de 
. försagda andar som fått nytt mod där
av och om de blinda som genom dess 
maning letts att söka det glädjebrin
gancle 1 j uset. 

Angelusklockan har sin egen, be
stämda uppgift att fylla såsom en 
trons utbredare. Den väntar icke att 
någon skall uppsöka den, den gömmer 

sig icke i lugn avskildhet, utan den 
sänder ut sin röst, den kommer luften 
att vibrera av toner, den utgör, trenne 
gånger om dagen, en enträgen kallelse 
till bön, och de som höra men icke 
fatta: det, stanna i si'llJ vilda fart på 
världens stora stråkvägar och förfrå
ga sig angående meningen med klock
ringningen. JVIänniskor, som icke tro 
på nåJgot slags bön, . äro ofta nyfikna 

att få veta vilket motiv som driver 

den trofaste klockringaren till hans 

gärning, och mången - detta kan in
tygas som ett faktum - har blivit 
omväncl1 från nära nog hopplös likgil
tighet och skepticism genom drag
ningskraften hos den · tåliga stämma 

som talar ur klocktornet. 
Angelusklookan ! Dess jublande ton 

åtföljer solen, som uppgår för varje 
dag för att ,styrka och återuppliva, elen 
klingar för Guds söner och döttrar då 
de vid middagstid vila en stund från 
sina mödor, dlen: ljuder: åter för värl
den när arbetet är fullgjort och natten 
breder ut sin stjämen'Jfantel. Och när 
slutet kommer, liksom det måste kom
ma för alla kan säkerligen icke vårt 
öra uppfånga något bättre eller kärare 
ljud än klangen frå:n den trefaldiga 
klockan, den heliga Jungfruns klocka 
till ära för Mandomsanammelsen -
Ave Maria. 
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TILL BJÖRKÖI 

Ansgarius-Björfo: Kristendomens 
första gryning i Sveriges 1:111d. På 
klippan, som lyfter sig stark och stolt 
över fj ärdens böljor, står den unge 
mi�sionären och talar till en liten skara 
av undrande åhörare. Och, medan han 
talar, går solen upp, sanningens sol 
över Mälardalen och gj uter en gloria 
kring lians höga, rena patina. 

· B j ör kö-Vallfärd ! Ansgarii-Korset 
står nu däruppe på klippan� hjässa, 
där han sj älv, vår tro, fader, en gång 
stod, och det fäster för vårt oroliga 
släkte till detta ställe minnet av evan
gelii första förkunnelse i Svea rike, 
och därför vallfärda vi dit ut varje 
år för att värna vårt trosliv vid detta 
heliga, strålande minne. 

1921 var det första gången. Endast 
medlemmar . av Mariakongregationen 
voro med. Det gäilde att genast från 
början fastslå utfärdens karaktär så
som religiös övning ; därför måste le
daren vid första försöket hava fram
för sig en trofast skara som han obe
tingat kunde lita på. Det låg något av 
äventyr över demn första v:illfärd på 
Gasaccurnulator III ; man visste ju  
icke »huru' det skulle irnrnma att gå». 
Det gick över förvänbn bra. Så kun
de man redan året därpå, 1922, våga 
hänvända sig till alla medlemmar av 
katolska församlingen med inbjudan 
om att vara med. 1923 utsträcktes 
denna inbjudan till danska 0ch norska 
katoliker, och ett tiotal så,dana voro 
våra gäster under en vecka� tid. Att 
detta utvidgande av c.eltagarekretsen 
ändå icke försvagat vallfardsandan, 
:.ågs bäst 1924. Den spontam kraften, 
som bar tipp dagens andakt::övningar, 
var just detta året särskilt stor. I fj ol, 
år 1925, var deltagarnas antal större 
än någon gång förut. Men den stora 
båten, som vi varit tvungna att hyra 
visade sig mindre ändamålsenlig än 
·vår gamla Gasaccumulator III, som 
i år den 5 septen;ber åter skall vara 
vårt simmande kapell. 

Varje år har hittills bragt ett fram-

steg i en eller annan 1·iktning. Varuti 
slwll i år fran1steget bestå? 

Från .att vara en kongregationssak 
har Björkö-vallfärden blivit en för
samlingssak. Väl ha båda kongrega
tionerna och J osefsfö'.·eningen låtit ut
gå särskilda kallelsekort till sina resp. 
medle1i1111ar, men dessa ha även upp
ri1anats till att sprida intresset för vall
färden utanför . föreningen. Och det 
är detta, som här skall fra1Y1hållas mecl 
all tydlighet : Alla nlf'Jlemmar av ka
tolska församlingen, iiYen otl'. de icke 
tillhöra någon förening alls, ärb sj älv
skrivna att deltaga. 

/lnsgarius-vallfä,rden skall bli en he
la · Stockholn1..s katolska försmnlings 
angelägenhet. Den skail bli :ikson1 ett 
andligt korståg, på vilket vi i samfälld 
ihärdig bön bestorma himlen om nåd 
för de under det kommande årets sär
s!tilt trängande själavårdsarbetena. 
Bj örkö skall bli mötcoplatsen, där vi 
efter sommarens -förskingring åter 
samlas kring våra gemensamma intres
sen. Bj örköklippan skall bli tafaresto
len, varifrån en gång om året de ord 
sägas, som äro de mest akiuella till 
att gå ut över landet. 

Ingen skall tro sig för goc� eller för 
dålig till att vara med. Och det li?;�er 
i det här antydda programmets - na� 
tur, att j ust församiingens niiin måste 
känna sig manade till att övertaga led
ningen i detta så eminent katolska och 
nationella företag. 

Vår heliga Kyrka står rich faller 
med det historiska sammanhanget. 
Vördnad för historiska minnen är ett 
äkta katolskt drag. 

Vi måste väl tillvarataga en sådan 
plats, som Björkö, ett sådan' minne, 
som Ansgars första predikan på 
Björkö, ett sådant tillfälle, som Ans
garius-vallfärden till Bj örkö. 

Alltså : Söndagen den 5 ,·eptember 
till Bj örkö ! 

P, A. M e y e r. 



SEPTEMBER 

1. Onsdag. S :t Aegidius. Abbot. 
2_. Torsdag. S :t Stephanus. Konung. 
3. Fredag. Ferialdag. (Jesu hjärtas 

fredag.) 
4. Lördag. Vår Frus tidegärd. 

(I högm. : Skyddsängelfesten.) 
5. Söndag. Femtonde efter Pingst. 
6. Måndag } . 
7, Tisdag Ferialdagar. 
8. Onsdag. Jungfru Maria födelse. 

(Mormässa.) 
9. Torsdag. S :t Gorganius. Martyr. 

10. Fredag. S :t Nicolaus de Tolentino. 
Bekännare. 

11. Lördag. Vår Frus tidegärd. 
(I högm. : Mormässa.) 

12. Söndag. Se1xtonde efter Pingst. 
13 . .  Måndag. Ferialdag. 
14. Tisdag. Exaltatio S. Crucis. (Kors

mässa om hösten.) 
15. Onsdag. Marias sju smärtor. (Kva

temberfastedag.) 
16. Torsdag. S :t Cornelius och Cypria

nus. Martyrer . 

Bruket att meddela Blasiusvälsignel
sen och därmed bedja Gud bevara från 
halslidanden Jeder sitt ursprung från 
ett underverk, genom vilket den h. Bi
skopen och martyren Blasius räddade 
en gosse • som fått ett fiskben i halsen. 

Den sista välsignelsen från Kyrkans 
sid•a, som kommer den troende till del 

· är jordfästningen, den kristliga begrav
n:ngen, då Modern, Kyrkan, följer sitt 
barn till den vigda. graven och med sina 
böner ledsagar oss till Guds domstol, räc
kande oss sin välsignande hand ända in 
i evigheten. Det är bruk att sedan liket 
tvättats och svepts (präster i sin vio
letta mäsEkrud till tecken på bot, bisko
pen med sina ämbetsinsignier och or
denspersoner · sin klosterd'räkt) giva 
den döde ett krucifix och en rosenkrans 
i handen som tecken på att han s-:im 
kristen väntar den eviga lycksaligheten 
genom Jesu återlösnings verk och oänd
liga förtjänster och genom förbönen av 
hans heliga moder Maria. Bredvid lik
kistan brukar ma,n ställa tvenne tända 
vaxljus, ett krucifix och ett vigvattens
kärl. I katolska samhällen begiver sig 
prästen till det ställe där liket befin
ner sig och beder botpsalmen ,,De pro
fundis,, (ps. 129) och en bön, incense
rande liket med rökelse och bestänkande 
det med vigvatten (om betydelsen här
av se Credo n :r 6, juni 1926) . Där 

17. Fredag. S :t Franciscus' särmär
ken. (Kvatemberfastedag.) 

18. Lördag. .S :t J oseph a Cupertino. 
Bek. (Kvatemberfastedag.) 

19. Söndag. Sjuttonde efter Pingst. 
20. Måndag. (Vigildag till S. Matth. 

Ap.) S :t  Eustachius m. fl. marty
rer. 

21. Tisdag. S : t  Matthaeus. Apost . .  och 
Eva,ng. 

22. Onsdag. S :t Thomas de Villanova. 
Bisk. Bek. 

23. Torsdag. S :t Linus. Påve. Martyr. 
24. Fredag. B. Maria Virgo de Mer-

cede. 
25. -Lördag. Vår Frus tidegärd. 
26. Söndag. Adertonde efter Pingst. 
27. Måndag. S :t Cosmas och Dåmia

nus. Martyrer. 
28. Tisdag. S :t Wenceslaus. Hertig. 

Martyr. 
29. Onsdag. S :t Michael. Ärkeängel. 
30. Torsdag. S :t Hieronymus. Bek. 

Kyrkolär. 

det är möjligt bäres så liket, föregånget 
av ett processionskors och ljus som tec
ken på vår tro på köttets uppståndelse 
under klockringning och under bedj an
det av botpsalmen ,,Miserere,, (ps. 50) 
till kyrkan och ställes framför altaret 
med fötterna riktade mot detsamma ( en 
död präst ställes däremot så att h an 
är vänd mot församlingen) . Därefter 
följer antingen begravningsmässan el
ler böner för den avlidne samt ,,Libera,, 
och incenserandet och bestänkandet med 
vigvatten samt jordpåkastningen med 
orden : ,,Av jord har du danat mig och 
till jord förvandlar du mig åter ; Jesus, 
min Frälsare, uppväck mig på den yt
tersta dagen,, samt J oh. 11 : 25 och 2 6 :  
Jag är uppståndelsen och livet o .  s .  v. 
På kyrkogården är diet bruk att de sör
jande också kasta några skovlar mull 
på den dödas kista sedan den nedsänkts 
i gmven. Är den icke redan förut väl
signad så sker detta av prästen innan 
han vid graven läser de sista bönerna 
för den döde och en sista gång incense
rar och med vigvatten bestänker grav 
och kista bedjande Zakarias' lovsång 
(Luk. 1 :  67-79) ooh övriga böner för · 
elen avlidnes själaro. Även om liket icke 
kan föras till kyl'kan, skall dock sörj as 
för att på begravningsdagen e'ller någon 
av de närmaste dagarna en själamässa 
hålles för elen avlidne. s. N-k. 




