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SANKTA BIRGITTAS 

BOK IV. KAP. 94. 
Guds Moder tafar : En sådan dag 

&om i dag är, uppstod min Son från 
döden, stark som ett lejon, ty Han ned
trampade djävulens ma:kt och uttog 
sina utvalda människors själar, vilka 
med Honom uppforo till himmelrikets 
glädje. Men du må spörja, var de 
själar, som Han då frälsade från hel
vetet, voro, innan de uppforo till him
melriket? Jag svarar dig, att de voro 
i en! saJighet, som mdast är min Son 
kunnig; ty där min Son är, där finnes 
ock glädje och äta. Så öade Han även 
till rövaren: i dag skall du vara med 
mig i Paradiset. Och många döda 
uppstodo i Jerusalem, som vi sågo, och 
deras själar uppforo med min Son, 
men deras kroppar bidade domen och 
uppståndel:sen med de andra .. · Först 
syntes Han för mig, som var Hans 
Moder och som var mera plågad av 
ofattbar sorg än de övriga. Och han 
tedde sig ljuvligt och förtroligt trös
tande för mig och ,,ade sig skola upp
fara till himmelen i mångas åsyn. Och 
om det än ej är uppenb;u·Jigen skrivet, 
för min ödmjukhet� skull, sfr är det 
vissaste sanning att, nät' min Son upp-

UPPENBARELSER.' 

stod från de döda, visade Han sig' 
först för mig. 

Nu, därför att min Son hugnade mig 
en sådan da� ::om i dag äi, därför skaill 
jag från i dag minska din frestelse 
och jag skall 1ära dig huru du skall 
motstå den. Ty du undrade vi dig 
hände och tillväxte frestelse i ålderdo
men, som du ej rönte i ungdomen eller 
under ditt äktenskap. Jag svarar att 
det skedde därför att du skulle veta 
dig intet vara och intet förmå: utari 
min Sons hjäip. Och 0111 min Son 
icke hade skyddat dig, så funnes det 
icke någon synd, varav du icke hade 
varit smittad. Därför giver jag dig 
nu tre lä:kemedel mot frestelsen. När 
du lockas av oren frestelse, så skall du 
säga: Jesu, Kriste, levande Guds Son, 
hjälp mig aitt jag ej glädes åt fåfänga 
hågkomster. När du frestas att tala, 
skall du säga: Jesu, Guds Son, du som: teg inför domaren, håll fast min tunga, 
till dess jag förmår tänka vad och hu
ru jag bör tala. När. dig lyster att ar-· 
heta eller vila eller äta, skall du säga: 
Jesu, Guds Son, du som var bunden, 
styr mina händer uch alla mina lem� 
mar, att mina gärningar må komma till 



ett gott slut. Och detta vare dig ett 
tecken att från denna dagen din träl, 
som är din kropp, ej mer skall förmå 
något över din själ. 

* 

Ängelens dildm11.e11. VI. Leldio. 3. 
. . . Sannerligen Guds Son upplät 

döende himmelriket och uttog genom 
sin aHmakt sina vänner, vilka voro i 
förhelvetet. Men jungfrun hämtade 
nytt liv och bevarade ensam den rätta 
tron ända till sin Sons Uppståndelse. 
Och väigledcle mång-a vilsefarande i 
tron, återförande dem till rätt. tro. 
Och hennes döde son blev nedertagen 
från korset och antvardad åt griften 
liksom andra död&. Då gingo alla bort 
från Honom och få trodde att Han 
skulle uppstå igen. Men sorgens tör
nen veka ur Jungfruns hjärta och hug
nadens glädje började :juvligen för
nyas i henne. Ty hon visste att hen
nes Sons bedrövelse nu var alldeles 
tillända och 3!tt Han skulle uppståi på 
tredje dagen med sin guåom och man
dom. Och aldrig häd,mefter kunna 
tåla bedrövelse. 

A11gele11s dil?.ta1nen. VII. Le/dia. I. 
; . . Efter att Guds Son fullbordat 

sin pina och då Jungfrun återhämtat 
sina krafter, hedrade hon Honom med 
gåvor, vilka voro Gud täckare än allt 
annat: t}" hon gav Gud flera själar ge
nom sin hälsosamma undervisning än 
någon annan 111änniska efter Kristi död 
genom alla sina gärningar. Jämväl 
säges hon i synnerhet hava uppriktigt 
prisat Honom i sitt tal, i det hon allena 
ständigt kungjorde för många, vilka 
helt tvivlade på Honom efter Hans 
mandoms död, att Han vore den sanne 
Gudens Son, evärdeligen odödlig i Gu
domen. Och tredje dagen tvivlade 
apostlarna, på Hans Uppståndelse och 
kvinnorna sökte Honom i graven. Och 
apostlarna stängde sig inne av stor 
hjärtats ängslan och räddhåga. Men 
om j ungfrn JVIari3! kunna vi säkert tro 
att, ehuru Skr�ften ej minnes henne 
hava tailat något i den tiden, hon dock 
vittnat om att Guds Son uppstått i 
köttet och att döden aldrig någonsin 
skulle härska över Honom. Om järi1-
väl Skriften säger att Magdalena och 
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apostlarna först sågo Kristi Uppstån
delse, så är det säkert att Hans värdi
gaste Moder visste fullkomligen därom 
förr än de and'ra och såg Honom le
vande hava uppståndit av döden förr 
än de, för vilket hon, fylld av !hjär
tats glädje, prisade Honom ödmjukli
gen. 

Och när hennes välsignade Son upp
for till sitt ärofulla rike, åter blev J ung
fru Maria i · denna världen till goda· 
människors styrkelse och villfarandes 
rättelse. Ty hon härskade öve1: apost
larna, stärkte martyrerna, undervisa
de bekännarna, var jungfrurnas kla
raste spegel, änkors hugnerska, förma
nande hälsosamt dem som voro i äk
tenskap och hjälpte fullkomlig.en dem 
som levde i elen kristna tron. 

BOK IV. KAP. 145. 

Gläds min herre Jesus Kristus i 
evärdelig heder och n�akt för den se
ger Du vann i världen . . . Ära och 
lov have Din Lekamen ;w allt Ditt 
ridderskap i himmelriket och i jordri
ket, vilka med Din hjäl1) hava vunnit 
seger över köttet och djävulen och 
världen. De hava alla rätt att tala och 
bära vittne om, Dig och säga: Gack 
framföi, oss, Guds signade Lekamen, 
i största glädje och i högsta heder och 
i högsta makt näst Din Fader. Du är 
den starkaste kämpe och manligaste 
riddare. Du gjorde den största gär
ning och tålte den hårdaste pina i värl
den ... 

Din ära förkunnas av hela· himmel
rikets härskara ända upp till <le höjder, 
där ingen kan fatta Gudomens makt. 
Gånge ock diet ropet ned i helvetet, där 
aldrig g;runden hittas till detta djupet. 
Ditt lov höjes och ökas i världen, där 
både dina vänner och oviinner bo; ty 
Du var främst i' striden under Ditt 
eget baner, som må liknas vid Din 
kärlek. Då upplyftes Ditt baner och 
syntes i den timman, då Du sade: 
Consummatum est, til1 des::; att Du 
antvardade Din ande i Din Faders 
händer, då värken av alla Dina sår 
sökte sig till hj är.tat. 

Du hörde Dina ovänner med hög
lj uddcl! och försmädliga röster. ropa 



mot Dig. Du såg Din allra käraste 
Moder liksom halvdöd av sorg och 
b�dröve!se' och alla Dina vänner gråta 
över Din ,pina med största bedrövelse 
och över a:-u Du ej i elen stw�den ned
steg från korset för att lisa Ditt eget 
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hjärta, hugna Dina vänner o�i1 ,för
därva: Dina ovänner, som Du väl för
mått, om Du velat det. Då syntes 
kärleken, i det Du hellre ville att Ditt 
hjärta skulle sönderbrista, än att sjä
larna miste himmelriket. 

KATOLSKT OCH PROTESTANTISKT. 

En av våra filosofer, som även syss
lar med kyrkliga och teologiska frågor, 
har skrivit i vår förnämsta »kultur
tidning» om svårigheten för våra da
gars människor att få någou hjälp i 
det andliga nödläge, vari de befinna 
sig. 

»Gångna tider», säger han, »hade 
ett motvärn i en fast, religiös tro. De 
visste, p{t vem och på vac1J de trodde 
i medgång och i'notgång, ont rykte och 
gott rykte, krig och hungersnöd, lidan
de och död. Men den västerländska 
religiositeten i vår tid företer åtmin
stone i den protestantiska världen ett 
sådant hjä1plöst kaos, att man förgäves 
söker en fast punkt. Man vet icke 
längre ,på vad eller på vem man skall 
tro.» 

Det är säkert många, som äro för
fattaren till dessa ord tacks:nnma för 
ha,ns, uttalande. Sällan får man höra 
ett så öppet och ärligt erkännande av 
det verkliga tillståndet inom elen pro
testantiska· kristenheten. Och det är 
av så mycket s.törre värde, som det är 
givet! av en bland dess egna och al1t
igenom sant. Därhän har utvecklingen 
omsider fört protestantismen, at.t den 
nu företer den tragiska bilden av »ett 
rike, som ha,r kommit i strid med sig 
självt» och: som därför icke kan »äga 
bestånd». 

Biskopen i Troncllljem har uppgivit, 
att det vicV folkräkningen i N org� år 
1920 visade sig finnas ej mindre än 
220 olika, religiösa samfund blott i . 
detta lilla land. I hur många sådana 
samfund med frårn varandra avvikande 
tro hela: protestantismen är söndrad 
och splittrad, är mig obekant. Ivlen det 
skulle ej förvåna, om de .uppgiinge till 
flera hundra. Och ett mäktigt bevis 
för cl'en fullständiga upplösning, som 

råder där på troslivets område, gives 
hland många andra i den konferens i 
Stockholm, som ju var protestantis
mens första, stora, gemensamma möte; 
och som med orätt kallats »ekume
niskt», ty man ville eller vti!gade ej 
på detta möte ens röra vid de stora, 
för kristendomen grundläggande tros
lärorna, av fruktan, att aLlt då skulle 
brista sönder och dem inre oenighetfn 
bliva uppenbar. 

Hur skulle också annat vara mö j
ligt? Det gives ju inom protestantis
men ingen högsta instans i trosfrågor, 
ingen allom bjudande, suveriin aukto
ritet. Visst hete!' det så vackert om 
Guds ord i elen heliga skrift, att det är 
sanningens enda: källa och tillika rätte
snöret, varefter allt må prövas. Men 
protestantismens egna skriftlärda ha 
ju själva genom sin modernistiska bi
belkritik sörjt för, att den heliga ,skrift 
förlorat hela sin forna auktoritet i 
människornas ögon. Och även om så 
icke vore fallet, tolkas ju skriften i 
kraft av reformationens grundsats om 
ind1videns rätt till fri forskning av 
varje dess läsare på hans eget vis och 
efter hans eget förstånd; och så upp
stå de n1ånga, olika tollmingirna, så att 
det knappt är för mycket sa,gt, att det 
gives lika: många bibeltolkningar som 
bibelläsare. Och envar är ,sin: egen auk
toritet i fråga om tolkningens riktig
het, en var är sin egen lilia påve med 
anspråk på ofelbarhet. 

Hur kan då en tvekande och tviv
lande själ, stä1ld inför detta ändlösa 
virrvarr av mot varandra �triclande 
meningar, anrnat än spörja med oro 
och ångest: Vad är sanning? Och hur 
skall han någonsin kunna vara säker 
om att erhålla det rätta svaret, då alla 
skriftens uttydare, hur de än tyda den, 
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mena sig vara i lika mån ledda av Guds 
heliga ande och av '110110111 upplysta om 
sanningen. Här uppstår ett själens 
nödläge, som måste synas, hopplöst för 
elen, vilken råkat däri; och man kan 
med tanke därpå ej annat än av hjärtat 
instämma med författaren i hans två 
gånger upprepade: »Det är synd om . 
människorna», och då tillägga - synd 
särskilt om de människor, som tillhöra 
elen protestantiska världen. 

* 

Då författaren i sin uppsats uttryck
ligen· betonar, att det är inom prote
stantism<rn, som det råder en så gräns
lös förirring och förvirring, väntar 
man hans erkännande av, att det är 
annorlunda och bättre ställt inom elen 
katolska världen. 

Men nej, till ett sådant medgivande 
lånar sigi ej gärna en protestantisk 
skriftställare, icke ens en man av så 
ridderlig natur och med så nobelt skriv
-sätt ,som vår filosof. I stället skriver 
han: »Människan är nu en gång så
dan, att hon hellre vill tro något än 
intet. Och det har ju lyckats den ka
tolska kyrkan att vinna gehör för be
rättelsen om den heliga trappan, s"m 
av änglar förts från Jerusalem till 
Rom». Detta som e..xempel på, vad 
slags tro man nöjer sig med i tlen ka
tolska Kyrkan! 

Exemplet är olyckligt valt, då det i 
katolska Kyrkan icke existerar någon 
legend om, att elen heliga trappan bli
vit förd av änglar till Rom; utan elen 
allmä1111a meningen är, att hon på helt 
vanligt sätt blivit clitförd under kors
tågens tid. 

Det får vara, hur det vill mecl tra
ditionen om den gamla marmortrap
pan, uppför vilken Jesus skulle ha gått. 
då han inställde sig i Pilati hus. Skulle 
jag välja, kryper jag hellre på mina 
knän uppför denna trappa med öde 
mjukt troende, katolska kristna, än jag 
står nedanför den med högmodiga, 
skeptiska protestanter, som ju förkasta 
-snart sagt all, gammal, katolsk tradi
tion. Blotta 1nöjligheten, att traditio
nen här - som så ofta annars - har 
rätt, göi, trappan i mina ögon till en 
scala santa, och en av de heligaste plat
ser i världen. 

· Det får vara, hur det vill också med 
många av de gamla legendert1a 0111 
underverk, som skett i de11 katolska 
Kyrkan, och som förlöjligas av prote
stanter, vilka i sitt tvivel på allt över
naturligt förneka allt vad underverk 
heter, även de, -som i evangelierna till
skrivas Vår Herre och Fräl,sare. 

Litet katolsk övertro på mirakel ska
dar nog ingens sjä�. medan tvivel, otro 
och förnekelse av den gudomliga ·San; 
ningen, nu så vanlig hos oss, är det 
djupa sår, varav elen protestantiska 
världen blöder, och som, därest det 
icke läkes. i tid, kommer att medföra 
den andliga döden och sluta med mors 
ceterna, elen eviga döden. 

* 

Men tillmätas då wrldigen gamla 
legender så stor betydelse i den katol
ska Kyrka 11, att de rättvisligen kunna 
framhål'las såsom bevis för den stånd
punkt denna Kyrka intager i fråga om 
tron? 

Å nej, den katolska Kyrkan, värl
dens äldsta, största och mest vördnads
värda kristna samfund har förvisso 
sökt och i kraft av sin gudomliga auk
toritet även lyckats att hos de henne 
anförtrodda själarna vinna gehör för 
andra och större ting än gamla legen
der från en tid mera from men också 
mera naiv än vår. Hon har sökt och 
lyckats .att hos dem vinna gehör för 
elen sanning, varmed kristendomen står 
eller faller, sanningen om Kristus, hans 
gudom,, hans övernaturliga födelse, 
hans död på korset till en försoning 
för världens synd och hans uppståndel
se ur graven, hans ord såsom livets 
ord, hans dop såsoll1! ett bad till ny 
födelse, hans närvaro i altarets ,sakra
ment under brödets och vinets gestalt 
och hans återkomst i synlig måtto för 
att döma levande och döda och upprät
ta sitt rike i härlighet. 

Katolska kristna veta därför »både 
på vem och på vad de skola tro» i 
»medgång och motgång, ont rykte och 
gott rykte, krig och hungersnöd, lidan
de och död». De behöva icke söka för
gäves efter en »fast punkt» att hålla 
s,ig till, ty de hava själva hälleberget 
att bygga på. De bygga på den eviga 
klippan" som står fast och orubblig, 



hur stormarna än rasa kring henne, 
och hur högt än vågorna gå. Och me
clan de tallösa, skiftande läromeningar
na inom protestantismen bryta sig mot 
varandra- såsom havets aldrig vilande 
vågor, gives inom den katolska Kyr
kan blott en tro, gemensam för alla
katolska kristna i alla land och bland 
alla folk från solens uppgång- till dess 
nedgång. 

lVIå denna tro vara aldrig så mycket 
ringaktad på protestantiskt håll, den 
har dock städse hjälpt sina bekännare 
t i l l  ett heligt liv och en salig död och 
hjälper dem stundo1n även till helgo
nets heroiska liv och martyrens hero
i ska död. Så manifesterar hon sig 
inför all världen såsom en tro av det 
äkta ,slaget, såsom elen tro, vilken har 
löfte med sig om frälsning och salig
het. 

* 

Vi fira årligen i elen lutherska kyrkan 
en »reformationsdag» till minne av re
formationen. Då det numera finnes 
blott litet kvar av luther<lom i vår av 
tysk rationalism och reformert sekte
rism besj älade kyrka, har denna hög
tid småning·om få:tt karaktären av en 
dödsfest, en fest till åminnelse av nå
got för alltid förgånget, av en död . 

Men reformationsdagen är j u  äm� 
nad att vara också en tacksägelsedag 
med tack och lov till Gud för ref01:ma
tionens välsignelse. Och då det allt
j ämt råder bland oss ett l ika stort över-
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skattande av allt protestantiskt som 
underskattande av allt katolskt, får den 
tacksägelse, som denna dag frambäres 
i våra tempel gärna samma uttryck 
som den, vilken en gång frambars i 
Jerusalems tempel : »Jag tackar dig, 
Gud, att j ag icke är såsom andra män
niskor», blott förändrat till ett : Jag 
tackar clig, Gud, att jag icke är såsom 
lrntolikerna. 

Men tiderna kunna ändras och våra 
ögon öppnas för tidernas tecke11;, så  
att vi se, att protestantism blivit allt
mem liktydigt med avfall från Kris
tus och ett allmänt avkristnande, me
dan katolicism betyder trohet mot 
Krisus och världens kristnande. Och 
när detta sker, då kommer visst vår 
»reformationsdag» att förvandlas från 
en tacksägelsedag till en klagodag, då 
vi klaga över det,, sonJJ gcick förlorat 
med den reformation, som för fyra
hundra år sedan lik en förödande 
stormvincl bröt in över vårt land och 
över det, som ,går förlorat för oss med 
den i rationalistisk anda ständigt fort
satta reformationen, som hotar att be
röva oss elen sista återstoden av det 
heliga arvet från »fädernas Kyrka». 
Vår reforina:tionsdag kommer att för
vandlas till en klagodag, då vi i käns
lan av vår andliga utarmning, vår synd 
och skuld, såsom publikanee ödmjukt 
slå oss för vår,t bröst med ett : Gud 
vare mig syndare nådig ! 

S t a t s k y r k o  p r ä s t . 
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SVENSK KATOLICISM OCH SVENSKA 

KATOLIKER SEDAN 1500-T ALET. 

Qui Ecclesiae renititur et re
sistit, qui cathedram Petri, su
per quam fundata est Ecclesia, 
<leserit, in Ecclesia se esse con
fidit? 

S. Cyprianus. 

Det led mot aftonen. Medeltiden 
nalkades sitt slut. Dess dmt, som Ida
rast strålat i skolastikens·� ljus, som 
skapat gotiken, som fostrat helgon som 
den helige Franciscus och teologer som 
elen helige Thomas av Aquino vid si
dan av påvar som Innocentius III och 
konunga·r som Ludvi,g den helige � 
denna dag var förbi. Ett nytt blad i 
historien påbörjades· i nattens tecken 
� kätteriets natt, som höljde halva 
kristenheten i sitt mörker. Renäs0an
sen och reformationen påbörjade, vad 
den franska revolutionen ·sku.Jle full
borda. . Även . Sverige överväldigades 
av mörkrets 111akter. 

Gustaf Eriksson VI/ asa svek som ko
nung St. Eriks heliga baner, som han 
segerrikt burit vid Brännkyrka, svek 
sin ed,· att. skicka ,sig efter St. Eriks 
lag. Förhållandena gynnade honom. 
Adeln var krossad genom Stockholms 
blodbad. Hierarkin var bruten i sina 
spetsar. Förbindelsen nred Rom var 
avbruten. Kyrkan var Htarmad av 
krig och dryga gärder. De oroliga 
tiderna hade löst auktoritetens och 
lydnadens band. 

Hänsynslös blev framfarten och de 
motsträyiga drabbades hårt. De främ
sta bland trons försvarare drevo0 i 
landsflykt. Som den sista av »den 
gamla regimens•» prelater i Sverige dog 
electus · av Strängnäs, Magnus Som
mar, i Krokeks kloster 1543. Då hade 
också, den gamle Hans Brask gått hä
dan, bruten av sorger och landsflyk
tens vedermödor. Då ledarna voro 
borta blev förstörelsearbetet så myc
ket lättare. Till det yttre var allt 
färdigt redan på 1530-talet. De tal
rika bondewpproren beredde dock av
sevärda svårigheter. Och katolicismen 
levde kvar t. o. 111. vid hovet. Konun-

gens svärmoder, fru Ebba Eriks-dotter 
vVasa,, underhöll länge brevväxling 
med Olaus Magnus, som efter bro
derns död (1544) son1i ärkebiskop av 
Uppsala residerade i Rom. Drottnin
gen, Margaretha Leijonhufvud, synes 
heller aldrig ha övergivit sin tro, att 
döma av hennes givmildhet. gentemot 
Vadstena kloster, som ännu utgjorde 
»en trons örtagård i kätteriets vild
mark», ehuru det förde ett tynande 
liv sedan munkkonventet sprängts. 

Även i Rom fanns en härd för 
svenskt katolskt liv - S :ta ·Birgittas , 
hospital., <lär de svenska katolikerna 
samlades. Det var även här, som Ola
us Magnus tillbragte sina sista dagar, 
flitigt sysselsatt med skriftställeri. 
Men elen 2 augusti 1557 gick också han 
hädan. Vid hans clödsbädd, fjärran 
från hemlandet, i hospitalet vid Piazza 
Farnese, stodo tvenne svenska präster 
från hans födelsestad, Linköping, en 
italiensk birgittinbroder och några få 
utländska vänner. Sveriges sista ka, 
tolska biskop var borta: Den aposto0 

liska successionen ; St. Ans,garii länder 
var utslocknad. N attmolnen skockade 
sig allt mörkare, skymningen föll på. 

Dock - ännu en gång skulle moln
väggen brista och elen nedgående so
lens sista strålar lysa över Sverige. 
Man hoppades då,, att det var en ny 
dag, som bröt in _: men hoppet sveks ; 
om också icke strax, så blev det snart 
uppenbart. 

Gustaf Wasa hade gått att avlägga 
räkenskap för sitt fögderi. Erik XIV 
hade avsatts. I Sverige regerade Jo
han III 1ned sin katolska drottning Ka
ta1 ina Jag-ellonica. Ingen ny trosbe
kännelse hade lyckligtvis fastslagits -
ett bevis på, var motiven lågo for »1.-e
formationens» genomförande, Det ka
tolska livet visade tecken på en ny 
blomstring. Katolska traditioner be
varades inom många fa1niLjer. Gamle 
greve Per Brahe, konuhgens syskon
barn, sågs med misstänksamhet av de 
lutherska prästerna. Släkten Brask i 
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Linköping var också katolsk. En av 
dess medlemrnar, .Nils Hansson Brask, 
var en nära ·förtrogen hos Johan III 
och borgmästare i Stockholm. - 1576 
slog mäster Laurentius N orvegus upp 
sina bopålar i Gråmunkeklostret på 
Riddarholmen. Början ,syntes lovande. 

· Men tidigt slog man in på fel väg. 
Samtidigt med att man upptog under
handlingar med Rom, begynt-e man 
med den olycksaliga liturgin, som ut
kom 1576 och ytterligare trasslade till 
förhållandena. De mångfaldiga intri
gerna och underhandlingarna under cle 
följande åren, i san1band med Antonio 
Possevino's besök i Sverige och Pon
t1.1s de la · Gardie',s mission till Rom 
torde här kunna förbigås. Alltför känt 
är ju misslyckandet; icke minst tack 
vare Johan III :s olyckliga vankelmod 
och det bristande samarbetet på ka
tolskt håll. Även mäster Lars måste 
lämna Sverige i augusti 1 580. Kata
rina J agellonicas tidiga död, 1 583, be
tydde en svår förlust. 
· Ännu var dock ej allt förlorat. I 

jesuitkollegierna i Braunsberg,, Olmiitz 
och Rom arbetades det ivrigt på utbil
dandet av svenska präster. I januari 
1 578 hade mäster Lars sänt de första 
sex svenska ynglingarna till Col!egium 
Germanicum i Rom. Sedan följde en 
jämn ström av ,svenskar till utlandet. 
En matrikel från Braunsberg1) räknar 
intill 1 585 ett femtiotal svenskar och 
finländare, en matrikel från Olmiitz2) 
intill 1 580! ett tjugotal. Alltför myc
ket av intresse finnes här i fråga om 
dessa jesuitlärjungars öden och -
slutligen - martyrium eller landsflykt 
för att det skulle kunna förbigås. 

Redan i början av 1 580-talet begryn
te de första trosvissa missionärerna 
återvända tiU hemlandet En rapport 
till Possevino från våren 1 583 0111ta
lar, huru en viss Olaus Marci Sunder
gelteus fråin Finland, förut luthersk 
pastor., men nu magister i Olmiitz och 
prästvigd, vid konungens hov genom 
sitt oförskräckta uppträdande våUade 
stor oro bland det lutherska präster-

1) A. Theiner, Schweden u. seine 
Stellung zum heil. Stuhl Il, Urkunden
buch (Augsburg 1839) , p. 327. 

2) A. Theiner, a. a. Il, Urkunden
buch, p; 315. 

skapet 1 ).  Rätt snart t>ynes han dock 
ha lämnat Sverige »för att återupptaga 
sina studier». År 1 599 återfinnes han 
i en förteckning på svenska katolikei·2 ) 
som: pros'f i, [)orpat. I Rom skattades 
han så högt, att man gav honom i upp
drag att skriva en finsk grammatik. 
Samma · uppgift beträffande Sverige 
gavs åt en annan lovande yngling, Pet
rus Cuprimonrt:anus. - Blan<l de 1nest 
intressanta av jesuitlärjungarna äro 
tvenne bröder J ussula av en troligen 
från Raumo till Sverige f lyttad släkt. 
Båda fingo slutligen »dyrt umgäiia sin 
obrottsliga, trohet mot sin lagliga ko
nung och sin tro» (Biaude�) .  Den 
äldre brodern, Johannes, prästvigdes 
i Olmiitz och blev sedan hovkaplan 
hos hertig Sigismund. I februari 1 585 
försvarade han med glans sin tro inför 
det församlade lutherska prästerskapet. 
Efter ,en kortare vistelse i :V adstem1 
följde han 1587 Sigismund tiH Polen. 
Hans person och öden äro emellertid 
av så stort intresse, att de fordra en 
särskild behandling. - Bland alumner
na från Braunsberg märka v i  även 
Laurentius Magni Gothus, brorson till 
Uppsala-ärkebiskoparna Johannes och 
Olaus Magni, hovkaplan hos Sigis-
1111111d, vidare Peter Brask, sedan ko
nung Sigismundi sekreterare, och sys
terson till Stockholms borgmästare. 
Av visst intresse är ju även, att bisko
parna Pau,I Junsteus i Viborg och Eri
cus Erici i Åbo söner voro katoliker 
och studerade hos jesuiterna. En son 
till biskop Erik Falck i Linköping, 
Bengt, var även katolik. Han blev 
sedermera fältöverste hos Sigismund 
och avrättades i Linköping 1600. Hans 
bror Erik blev riddare av den hel. Gra
ven -och dog på en beskickning till 
Spanien. 

Allt tydde på, att kampen ännu skul
le komma att stå het. Då avled ko
nung Johan 1 592, och Sigismund för
enade Sveriges krona med Polens. 
Hans t,·onbestigning åsågs med myc
ket olika känslor ·och förhoppningar. 
Det katolska partiet såg i honom åter
ställaren av de111 fäderneärvda katolska 

1) H. Biaudet, Om Finske Studeran
de i Jesuitcollegier (Hist, Ark. XIX) .  

2) Tryckt som bilaga till Biaudet's 
artikel i Hist. Ark. XIX. 



tron, det protestantiska, som leddes av 
hertig Carl, fruktade honom som elen 
katolska reaktionens man. 

Innan Sigismund hann besöka sitt 
nya rike, vågade hertig Carl samman
kalla mötet i Uppsala 1593, där elen 
AugsbLtrgiska bekännelsen antogs och 
liturgin förkastades. 01n katolikerna 
stadgades, att de skulle få stanna i ri
ket, blott de icke höllo »uppenbara 
samqvemcler i hus eller annorstädes 
eller elliest försnrädelig·en talte om» 
den lutherska läran. 

Det katolska partiet var ändock så 
mäktig�. att man ej direkt ville stöta 
sig m,ed det. Dess främsta företräda
re, frukterna av återföreningsarbetet, 
voro Erik )Brahe, greve till Wisings
borg, konungens syssling, vidare brö
derna Lindorm och Knut Lilliehöök af 
Fårclala (vanligen kallade Bonde) och 
tre bröder av ätten Gyllenstierna, Erik 
Axel och Jöran. I Finland leddes det 
kungliga och katolska partiet av mar
sken Klas Fleming, som personligtn 
å tminstone, ej öppet, var katolik. Vö.d
stena kloster hade efter Possevino's 
besök en kort blomstring. I början av 
åretJ 1593 avl,ecl abbedissan Katarina 
Bengtsdotter Gylta. »Gran<laeva et 
curis clefessa monasticis animam suam 
in manus sui creatoris feliciter tradi
dit». De nio kvarvarande nunnorna 
valde Karin 'Olovsclotter till abbedissa 
och Sigismund stadfäste valet. Vid 
samma tid hade redan dotterkonventet 
i Nåclendal utslocknat. Redan å:r 1591 
gick den sista nunnan, Elin Persdotter, 
samma väg som sina medsystrar. 

Men natten lyckades slutligen för
kväva ljuset och solen gick ned i moln. 
Kampen mellna Sigismund och den 
upproriske hertig Carl slutade med 
elen förres nederlag. Slaget vid Stan
gebro 1598 och Finlands erövring 1599 
avgjorde striden. Lidandets tid be
gynte för de svenska katolikerna. RP,
clarn i sin krönimrsförsäkran hade Si 
gismund tvungits att lova utesluta ka
toliker från statsämbeten och att icke 
upprätta katolska kyrkor och kloster. 
Söderköpings riksdag 1595 inrymde i 
sitt beslut religionsfrihet blott åt · tio 
namngivna katoliker, bland dem greve 
Bra:he. Alla katolska präster träffa
des av landsförvisning. Vadstena klos� 
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ter stängdes. De sista åtta nunnorna 
måste taga sin tillf.lykt till Danzig. 
I birgittinerklcistret där avled abbedis
san Katarina Olovsdotter elen 18 juii 
1625 och den sista nunnan, Anna Lars- , 
dotter elen 15 december 16381) ,  då så
ledes den heliga Bir.gittas orden ut� 
slocknade i Sverige. Generationers 
verk var därmed ödelagt. 

Det längsta motståilclet bjöd man 
hertig Carl i Finland. Här hade un
der K:Ias 'Flemings skydd ett starkt ko" 
nungsligt och katolskt parti uppstått. 
Särskilt IBorgå var en högborg för 
katolicismen. På Kiala gård bodde 
Sigismuncls sekreterare Niklas Rask, 
på Bjurböle höll ståthåillaren Henrik 
Mattsson Huggut hov. Båda voro iv
riga försvarare av elen ,gamla tron. I 
Sagu,, nära Åbo, bodde tre bröder 
Stjernkors, av samma ätt som meclel
ticlsbiskopen. Deras mor, Elin Kurck, 
brorsdotter till Nådenclals sista abbe
dissa, Birgitta Kootsdotter, var i ett 
senare äktenskap förenad med Bertil 
I varsson Tiott t,ill Järppilä. I Sagu 
kyrka förvaras ännu i dag ett ciborium, 
märkt mecl1 Bertil I var-ssons och hans 
hustrus vapen och initia!er2) .  

Vad beträffar stormännen i Sverige 
i allmänhet, så måste det sägas, att det 
i ett flertal fall är omöjligt att bestäm
ma, vilken tro de omfattade. En vi ss 
inclifferentism synes mångenstädes ha 
härskat, dels direkt en följd av »refor
mationen», dels till följd av det stän
cligil, vacklanclet hit och elit. Hade Si
gismund segrat, är det otvivelaktigt. 
att åtrnirnstone Finland inom kort tid 
varit återfört till elen katolska Kyrkan. 

Då hertig Carl underlade sig Fin
land, flycl<le flera av Si.gismuncls an
hängare till Polen. Bl. a. fältöversteri 
Mäns Ivarsson Stjernkors dog i lands
flykt 1628. De kvarstannade fingo 
känna her,tigens straffande hand, son; 
föll tung över landet. Blodbad anställ
des vid Åbo och Viborg. Bland de 
avrättade voro elen unge friherren till 

1) R. Geete, De sista nunnorna i 
Vadstena (Personhist. Tidskrift 1914) 
enl. R. Frydryckowicz, Das Totenbuch 
des S. Birg. Klost. in Danzig. 

2) Jul1y Ramsay, Bertil Ivarsson till 
Järppilä och hans släkt (Hist, Arkiv 
X)(jVI) . 



·vik, Johan Fleming, hans broder Olov, 
vidare Nils Olovsson Stjernkors, tven
ne Tarvast'er, en, Creutz, en lviunck 
af Fnlkila rn. fl. 

Även i Sverige gick hertigen hård
hänt tillväga. Blodbaden vid Kalmar, 
där även den katolske ståthållaren Lars 
Rålamb halshöggs, och i Linköping 
vittna nogsamt därom. Den blodskukl 
hertigern i sin hämndgirighet hopade 
över sig v,tr större än själve Christian 
II :s. Flera medlemmar av högadeln 
och andra lyckades i tid draga sig i 
säkerhet i Polen. Där dog Erik Brahe 
1 614, där levde GyllenMjernorna ännu 
länge. De landsflyktigas egend0111 kon
fiskerades enligt bestämmelse i Norr
köpings arvförening, där orden lyda : 
» Twertom igen har then, som af rik
sens inbyg,giare faller ifrån wår chris
telige religion sit godz fönverkat och 
förwises af riket, på thet han icke må 
hafwa tilfälle sitt förgift at ·witpy». 
En sorglig tid var det, denna tid, då de 
svenskar, som höllo fast vid sin tro, 

. måste åldras och dö i utlandet. En 
bland dessa, annars blott alltför ofta 

. glömd, var elen olyck.Jige sonen till 
Erik XIV, Gustaf Eriksson Wasa, 
som 1607 dog i fångenskap djupt inne 
i Ryssland, fjärran från sitt land, sin 
släkt och sina vänner. 

Även de funnos,, som icke ens i 
landsflykten nndgingo hertigens 
hämnd. Den förut omtalade Johannes 
J ussula, som ·sedan blivit kanik i vVilna 
och kyrkoherde i Pernau föll vid sist
nämnda stads erövring genom, svens
karna i fångenskap år 1600. Länge 
försmäktade han sedan i fängelse, för 
att slutligen duka under av umbäran
den och tortyr. Brodern Josef synes 
ha delat hans öde. 

En annan akt av förföljelse var pro
cessen mot Petrus Petrosa. Denne 
man, född i Österbotten, hade i likhet 
med så många andra studerat i Bra
unsberg, men 1604 vågat sig tillbaka 
i sällskap med tvenne kamrater, Bor
langius och Nilsson, samt t. o. 111. fått 
anstäUning i hertigens kansli. Sänd 
med depescher till kejsar Rudolf i Prag 
bE:gick han den oförsiktigheten att gö
ra ett besök ·i Krakau. Hemkommen 
ställdets han inför riksdagen i Örebro 
1606 och dömdes till döden. - Det ho-
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110111 tillskrivna mordförsöket på herti� 
gen är icke överens-Stämmande med, 
verkligheten1) .  "\i\Ter,vi·ng2 ) berättqr; 
om honom : ». . . blifwandes Petrosa 
nu i Örebro straffad til lifwet, sedan 
han ock hade uppenbarligen bekänt sig 
wara utaf den Påfwiska Religionen, 
och til des förswar framdrog så spis
fundige skiä1, at Doctor Johannes Rau
mannus nödgades dem dagen clerefter 
på predikestolen weclerlägga. Hiertat 
blef ock utur honom skurit, medan 
han ännu ,lefcle, och af skarprättaren 
honom: kastar på munnen, der han nu, 
litet förrän han dödcle, ropade : 0, Je
su, :Maria, 11ppenbarandes clenned, uti 
hwad Religion han war lärd och up
t11 ktacl». Kamraterna Borlangius och 
Nilsson tvingades· att åse avrättningen. 
t ill följd varav elen s_enare förlorade 
förståndet. Båda kastades i fängelse, 
därifrån de 161 1 dock lösgåvas. Bis
kopen Olaus Bellim1s,, hos vilken Pe
trosa nå,gon tid bott, sus'Penclerades. 

Dessa fakta ha här blivit omnämn
da - icke för att därmed på något 
vis1 ett försök skulle göras att över
hj ucla t. ex. elen spanska inkvisitionen 
- därtill äro olikheterna · i förhållan
dena alltför stora och jämförelsepunk
terna alltför1 få - utan för att i nå
gon mån bidraga tiU den mångbepri
sade protestantiska tros- och samvets
frihet-ens allsidiga belysning. 

Under Gustaf Adolfs regering kväv
des katolicismen i Sverige definitivt 
I Örebro stadga 1617 heter det : 
»Hwar och någon härtiU eller efter 
thenne dag, han ware af hwacl stånd 
han will, faller ifrån wå1· rätte christe
lige tro, han skall aldrig hafwa, hwar
ken boning eHer hemvist ej heller niuta 
något arf, rätt eller rättighet inom Sve
riges gränser,, utan aktas och hållas 
lika wid en död och ware biltug öfwer 
alt Swerige». Att denna -Etaclga även 
iakttogs och tillämpades, bevisar elen 
kända avrättningen av de tvenne kato
likerna, riksdagsmannen och borgmäs
taren: Zackarias Anrhelius och kgl. sek
reteraren Georg Behr (Ursinus) 1624. 

1) Almqvist, Carl IX och Petrus Pe
trosa (Personhist. Tidskrift 1912) . 

2) Jonas W erwing, K. Sigismunds och 
K. Carl IX : s  Historier (Stockholm 1746 
�47) ,  II; pp. 135 och 190. 
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Åtta år tidigare, alltså året före 
Örebro stadga hade riksarkivarien Jo
hannes iMessenius på Gustaf Ado�fs 
och Axel Oxenstiernas föransta1tande 
dömts tiH livstids fängelse på mycket 
lösliga grunder. Denne märklige man, 
född i trakten av Vadstena, hade stu
derat hos fäderna i Braunsberg och 
blivit filosofie doktor i Ingolstadt. Se
dan ha<le han avsvurit sin tro, tagits 
till nåder av hertig Carl och 1609 blivit 
professor i Uppsala samt slutligen 
riksarkivarie. 1616 blev han som nämnt 
anklagad för delaktighet i papistiska 
stämplingar och dömd. På Kajaneborg 
i höga norden fick han tillbringa sin 
fångenskapsticl. Där var det han skrev 
sin Sconclia illustrata, som även kom 
att omfatta ett latinskt kväde över ka
tolska martyrer. Där var det, ;;om ån
gern slutligen överväldigade honom 
och bragte honom tillbaka tiU hans 
ungdoms katolska tro. Bekanta äro 
dessa hans ord i ett av hans arbeten : 
»Jag erkänner härmed inför Gud och 
människor, att jag med min tro om
fa"ttar den romer,sk-katolska bekännel
sen, såsom varande elen enda sanna, 
samt den,, utan vilken ingen kan bliva 
salig. Jag tackar Gt:1d , - att han ryckt · 
mig, såsom ett får bland cle nittionio, 
ur ödemarken till den sanna tro, i vil
ken jag vill både leva och dö. Jag 
förklarar också hännedel1st, att vad jag 
mot nämnda bekännelse talat, skrivit 
och gjort, det har skett allt av nöd
tvång och skrymteri ,samt mot min 
hättre övertygelse ;. ty beder j ag alla 
himmelens heJ.gon att hos Gud mana 
gott för mig och utverka förlåtelse 
såväl för denna, som andra mina syn
der». - Tvenne år efter Gustaf 
Adolfs - och Sigismunds - död fick 
Messenius under bevakning flytta till 
Uleåborgs stad, där han slutade sina 
dagar 1636. 

Nattens timmar voro inne. Solen 
hade gått ned i moln - ett ont var-
sel -- men den hade färgat molnen 
röda - som med martyrernas blod. 
Och •likasom 111:artyrernas blod är ett 
gott utsäde, så är ock aftonrodnaden 
ett teckelli på att en ny dag skall kom
ma, i strålande-solsken. Skulle molnen 

I 
komma att förkväva solen ? Däro1i1 
visste man intet. Ty natten blev lång 

och mörk. Endast här {ich där syn
tes i fjärran en stjärna. Aldrig sak
nades ljuset alldeles. 

Den svenska katolicismen blev hii
cla nef ter en utlandskatolicism. Den, 
som blev katolik måste lämna sitt land 
och vistas i utlandet. Bland de sista 
av dem, som följ t sin laglige konung 
Sigismuncl i landsflykten var Grego
rius Lanrentii Borastus, jur. dr i Pa
ris, sedan karnik i Krakau och svensk 
kansler hos Sveriges och Polens ko
nungar vVfadislaw IV och Johan Ka
simir. Xnnu 1654 hann han författa 
svaret på Carl Gustafs krigsmanifes-t 
mot Polen, och torde dött samma år. 
Ätten Gyllenstierna utgick i Polen med 
starosten baron Sigismund Gyllenstier
na i medlet av 1600-talet. - I stället 
samlades en katolsk krets i Rom, kring 
S :ta Birgittais hospital1) ,  som 1589 
ställts under kardina'1protectorn av 
Sverige. Hospitalet, som ägclle en icke 
obetydlig förmögenhet, nnderhöH sex 
friplatser för svenskar vid Collegium 
Gcrmanicum och utdelade pensioner ål -
medellösa katoliker från Sverige. In
till 1626 var kardinal Odoardo Farnese 
Sveriges protector. 1641-76 inne
hade karclina'1 Virginio Orsini samma 
syssla. Hans tic1 betydde emellertid 
hospitalets ruin. De pen:n111gsurnmor, 
han lånat från hospitalet visade sig vid 
hans död icke kunna återbetalas. 

En rad av omvändelser vid 1600-ta
lets mitt ökade elen; glesnade skaran av 
svenska katoliker. I j anuari 1647 
konverterade i Lissabon svenska minis
terresiclenten därstädes, herr Lars 
Skytte till Kongsbro, 1650 i Prag elen 
unge svenskern Isaac Sundius och jul
aftonen 1654 återvände Gustaf Adolfs 
dotter, Christina, tiH sina fäders tro. 
- Lars Skytte är ju, en av de intres
santaste personligheterna i dem svenska 
katolicismens senare historia. Med 
uppriktighet sökte han sanningen och 
fann den. Upptagen i franciskaner
orden framlevde han sina sista: dagar 
i Ara Coeli-klostret i Rom, där han 
dog 1696, sedan han sett sin förhopp
ning gå i fullbordan genom att Sveri
ges regentinna återvände. till katolicis.; 

1) C. Bildt, S : ta Birgittas hospital 
och den svenska kolonin i Rom undei' 
1600-talet ('Rist. Tidskrift XV : 1895) : 



men. i'viöjligen hade han även aktiv 
del däri. Hans goda vän:, jesuitpatern 
Antonio Macedo, fungerade nämligen 
1650-51 som präst vid portugisiska 
beskickningen i Stockholm. - Isaac 
Sundius åter blev hovkaplan hos Johan 
Kasimir och fick efter dennes tronav
sägelse en pension från Birgittahospi
talet. I några år arbetade han även 
som missionär bland svenskar i Tysk
land. Tidligt åldrades han av sjukdom 
och dog utarmad efter en ålderdom 
uppfylld av mödor och sorger i Rom 
1697. 

I · drottning Christinas spär trädde 
flera ,svenskar över till katoiicismen. 
Bland dem äro tre bröder Galdenblad 
värda att nämnas. Den äklste, Anders 
Galdenblad, konverterade i Flandern 
1674, adlades och blev sekreterare hos 
drottningen. Han förmådde senare 
sina yngre bröder att övergå till kato
licismen. Lars Galdenblaci dog som 
överste i republiken Venedigs arme, 
Jchan Galclenblad blev jesuit. Till hans 
verksamhet skola vi återkomma. 

99 

Det var vid denna tid som S :'ta Birgit
tas hospital bragtes hart när till under
gång. Vid drottning Christinas död 
1689 befunnos räkenskaperna i sådan 
oreda, att en särskild kongregation 
rnå,ste tillsättas för deras utredande. 
1692 överlämnades hospitalet åt elen 
restaurerade birgittinerorclen, vars hu
vudort var klostret Altomliinster i 
Bayern. Kardinal Giovanni Francesco 
Albani, senare påve Clemens XI, fun
gerade sedan 1689 som Sveriges pro
tector. Efter 1698 veta vi föga om 
S :ta B irgittas hospital, clåJ dess hand
l ingar beträffande tiden därefter sak
nas. Det torde dock stannat i birgit
tinerordens ägo till franska revolutio
nen. 

Den tid inföll i elen svenska katoli
cismens historia, då det nästan var ett 
privilegium, för adelsmän att kunna 
övergå till katolici,smen. Raden av 
dessa högadliga kåtoliker inleddes av 
friherre Nils Baner, som omkring år 
1680 konverterade. Han nedstacks 
emellertid i en duell i London 1684. 
Ludvig XIV :s biktfar, pere La Clmise, 
synes ha arbetat bland svenskar i Pa
ris. Ett resultat av hans - arbete var 
att Carl Horn .. friherre av Marienborg, 

friherre Johan Vilhelm Duwall och 
Erik Snack blevo katoliker åren 1687 
--90. Dnwall var f. ö. dotterson till 
assessorn Håkan Skytte, en bror till 
fader Laurentius a Diva Paulo (Lars 
Skytte) .  Carl Horn förmådd:es åter 
till avfall och var vid svenska hovet 
1696. Erik Snack tjänstgjorde vid 
franska ambas,saden i Turkiet såsom 
kunnig i de flesta europeiska språk. 
Flera gånger sökte han få  trosfrihet 
i Sverige, vilket ,dock icke lyckades 
honom. Dock fick han 1704 göra ett 
kort besök i Stockholm, möjligen för 
att försonas med sin fader. Han torde 
ha a:vlidit i utlandet före 17 13. - Ge� 
110111 kardinal Albani 01uvändes ,s.vens
ken Gustaf Lohreman i Ro1111 1698. 
Lohreman blev 1700 kammarherre, 
förblev i gunst hos kardinalen, seder
mera påven ·Clemens XI, som, efter 
det han prästvigts upphöjde honom 
till kanik i S :ta Maria in Trastevere. 
Han dog i Rom 1748. 

På 1 700-talet voro vinningarna stör
re. De livliga förbindelserna med 
Frankrike underlättade detta. Redan 
omkr. 1 700 övergick i Frankrike greve 
Lars Magnus Sparre till katolicismen. 
Han vaii son till friherre Peder Sparre 
av Croneborg, ättens huvudman, gene
ral i fransk tjänst och fransk greve, 
och blev stiftare av den franska gre
nen av Sparre-ätten. Själv dog han 
som fransk officer 1 725. - Omkring 
1 710 konverterade i Flandern svens-, 
ken Johannes Annorelius, son1i sedan 
biev kapucinerpater i Aire-sur-Lys. 
Han korresponderade flitigt med släk
tingar i hemlandet. Ännu 1 738 levde 
han i Frankrike. - En märklig per
sonlighet v,ar greve Nils Bielke till Sal
sta, so1111 i Paris konverterade 1731.  
Blott en del av sin förmögenhet lyc
kades han rädda, for sedan till Rom, 
blev kammarherre hos påven och slut� 
!igen senator av Rom. Som sådan 
höll han ett präktigt hov i Capitolie
pa1atset. På sin ålderdom sjuklig, drog 
han sig tillbaka från världslivet och av-
1lecl slutligen i Rom 1 765, ännu ej fyll
da 60 år. Han var en värdig och im
ponerande representant för elen gamla 
svenska högadeln, sådan den var un
der sin makts, dagar, en grandseigneur. 
- Andra svenska katoliker voro greve 



Adam Lewenhaupt, son till elen olyck
lige fältmarskalken greve Charles Emil 
som . halshöggs 1743, grevinnan Brita 
Sophia de la ·Garclie, som, slöt sitt liY 
i ett · franskt kloster 1797 och J acoh 
Carl Holst, som i Gustaf III :s följe 
kom. till Rom, men sedan stannade kvar 
där som katolik. 

Härmed slutade denna aera av ut
landskatolicism. - 'Försök att påverka 
svenskarna i deras eget land hade un
der samma tid ej saknats, men de hade 
alla misslyckats. På föranstaltancle av 
kejserlig� ambassadören i Stockholm, 
greve Starkemberg, hade 1697 från 
Sverige sänts fem svenska ynglingar 
till jesuitco'llegiet i Linz. De torde 
dock aldrig ha blivit i tillfälle att åter
vända. 1699 blev den tidigare nämnde 
Johan Galdenblacl, S. J. utnämnd till 
prior i Linz, där ock en stipendiefond 
fanns för svenskar. Resultatet urt.e
hlev dock. Efter en kortare verksam
het som hiktfar hos kej sar Carl VP) 
återvände pater Galdenblad till Linz, 
därifrån han: på 1730-talet utsände den 
norske j esuitpatern Rinck till Sverige. 
Pater Rinck fann även åtta svenska 
ynglingar, villiga att resa med honom. 
Regeringen fick emellertid nys om sa
ken och ,sex av denr lyckades den få att 
återvända på halva vägen. Vad som 
blev av de övriga är ej känt. Pater 
Galdenblad, som skildras som, en sym
patisk gammal man, lång, mörk och 
mager »som en äkta jesuit»2 ) ,  dog i 
Linz 1736. 

Under Gustaf III :s tid öppnades 
slutligen Sverige för den katolska Kyr
kan, i det att vicarius Oster 1783 kom 
till Sverige. Länge var j u  dock över
gång till katolicismen förbjuden vid 
hot om ,landsförvisning. 

Tecken på en ny dag trodde man sig 
skönja .. . Men medan de katols1rn icle
erna under mellantiden blott kunnat 

1 ) Biogra1Jhiskt Lexicon, art. Galden
blad. 

2) Biographiskt Lexicon, art. Galden
blad. 
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nå de högre samhällsklasserna, hade 
lutherclom, desto eftertryckligare in'. 
plantats i folket. Också adeln hade 
under inflytande av de krigiska tradi+ 
tionerna från Gustaf Adolfs tid för�: 
härdats i sin lutherclom. Sverige stod 
ej mera att vinna under· dessa omstän� 
cligheter. 

Skall detta någon gång ske, skola: 
Sverige och Finland ännu en gång vin
nas för elen kristna katolska tron, så 
måste mycken tid förflyta, på det att 
konsekvenserna må inses av. de steg, 
som togas i Västerås 1527 och i Upp0 

sala 1593. 
Här må det vara: nog.. Den utvecb 

lingslinje, som ovan följ ts, går i zick0 

zack. :Men det har ej varit meningen, 
att alltför mycket kända saker skulle 
beröras, utan i stället att söka ut det, 
som kan vara av intresse, och att spri-· 
da lj us över punkter i elen svenska 
katolicismens historia, som föga eller 
inte alls uppmärksammats. Också har 
meningen varit att visa, huru samtidigt 
med l�ätteriets frammarnch i Sverige 
och Finland katolskt liv levde och pul
serade i kretsar av personer, som be
varade det arv, som givits dem av de� 
ras fäder, elen tradition, som i obrute1i 
räcka fortlöper från St. Ansgarii, St. 
Erik konungs och S :ta Birgittas dagar 
och ända ti'11 vår •tid. Ty al drig har 
ett ögonblick varit till sedan Norden 
kristnades, då icke någon svensk eller 
finländsk katolik funnits, söm uppbti• 
rit den. Och aldrig, kunde man sä•ga, 
ha bönerna tystnat för Sveriges och 
Finlands återförande till Kyrkan, se
dan den sista mässan läs tes i Sverige 
på 1500-talet av en ,svensk katol'sk 
präst. 

Det är denna tradition, som katoli
cismen har att anknyta tiH i Sverige 
och Finland, det är vissheten, att vara 
bärare av denna tradition, som kan 
sporra, mana till hängivenhet och brin
ga tröst - i väntan på att dagen skall 
bryta in. Custos, quid de nocte ? 

J. W G a 1 1  e n. 
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M O D E R N A  P R O T E S T A N T E ' R. 

PROFESSOR NYGREN OM KATOLSK OCH EVANGELISK 

_ LIVSTYP. I. 

Professorn teol .  dr A. N ygren höll 
på Gustav-Adolfsclagen, 6 nov. 1923, 
ett föredrag om katolsk och evange
lisk livstyp. Han framhöll i in'lednin
gen till sitt föredrag, att enligt deras 
trosläror och kyrkliga inrättningal' 
g·ives vid jämförelse mellan de bägge 
bekännelserna icke en tillräcldigt 
överskådlig bild av deras· väsent� iga 
åtskillnad ; bägges djupa, oöverstig1'iga 
n1.otsats ligger, enligt docenten Ny
grens förmenande däri, att den ka
tolska och den protestanti,ska »livsty
pen», att själva anden och halten i 
lieras respektive fromhets- och sed
lighetsliv äro varandra icke endast 
fullständigt olika, men också full
komligt motsatta. 

Enligt d r  N ygrens övertygelse, är 
hans konfession elen sanna religionen 
och framstäl:ler Jesu Kristi sanna se
delära, så talar han med en antites, 
som fördjupar motsatsen mellan' kato
licism, och protestantism ända in i 
kristenclomen:s äldsta l ivs,regler. Detta 
innebär ett påstående, att katolicismen 
är ett fuHständigt avfall från elen le
vande kristendomens väsen. Den som 
på god tro antager talarens skäl och 
uppgifter, kommer tvivel:sutan att dela 
hans åsikter. 

Denna verkan mildras icke, när tala
ren fortsätter med att framhålla, att 
de fromma katolikernas liv är deras 
kyrkliga livsprogram överlägset, var
igenom han uJJ1derstryker detta pro
grams bristande moraliska värde. Lik
väl hava såväl alla sant fromma kato
liker, ja, även helgonen själ:va ideligen 
bekänt, att det var Kyrkans lära, som 
ledde dein på dygdens väg, och att de 
själva endast äro skröpliga människor, 
som icke på något sätt uppnått Kyr
kans livsideal. 

Dr Nygren vidgar ytterligare klyf
tan, som finnes icke endast mellan en
skilda dogmer i de bägge kornfessio
nerna ( t. ex. angående rättfärdiggörel-

sen eller Altarets Heliga Sakrament) : 
utan också mellan elen protestantiska 
och elen katolska. 

Han framställer en bedrövlig mot
sats mell�rn de bägge kon fes·sionei'na, 
vi:ken ytterligare för,svåra1· möjlighet
en att hoppas på en fredlig hållning 
och ömsesidig förståelse. Man .kunde 
vänta och även fordra, att en dylik 
skärpning av de konfessionella motsat
ser,na, vilka på samma gång betyda en 
moralisk bankruttförklaring för kato
licismen, bevisades och bekräftades 
med vetenskapliga skäl, men därom är 
det icke tal. Föredraget innehåller en..: 

da:st gamla, redan vederlagda inkast 
emot det kato'lska from,hets- och sed>-
lighetsl:ivet, men icke en nytanke.  
Även i skilcLrin�en ·av Luthers uppfatt
ning sakrnar man blick för de kritiska 
synpunkter, vilkai såväl moderna pro
testantiska so1n katolska teologer med 
rätta gjort 1gällande. 

En ·objektiv tänkare kan av det sag
da: döma, huru kränkande Nygrens fö
redrag verkat på  katolikerna, och hur 
detsamma uppfordrat till ett svar. I an
slutning till mina föredrag i Sverige, 
åtager jag mig denna, uppgift och äm� 
na.r också denna gången inskränka mig 
till e11J framstäHning och en· rättfär<lig
görelse av det katolska livsidealet. Ny
grens antites av katolsk och protestan
tisk uppfattning fordrar emellertid att 
jag någorlunda belyser d en religiösa 
och etiska egenarten i Luthers åskåd
ning. 

Enligt Nygrern kännetecknas elen ka
tolska fromheten därigenom, att män
niskan står i medelpunkten av sitt re
ligiösa förhå:llande, medan Gud är hos 
den evangeliska fromheten medelpunk
ten i det religiösa livet. Enligt Ny
grens, lutherska uppfarttning, tillspetsas 
förebråelsen ·därhän, att i elen katolska 
fro1nheten tillskansar sig rnärnniskan 
den plats, som endast och med rätta· 
tillkommer Gud. I detta påstående 



ligger emel:lertid syndens rot och 
grundform ; synden införes omedel
bart i religionens allraheligaste, och 
detta skulle bokstavligen betyda, »för
ödelsens styggelse på helig plats» och 
hela den katolska fromhetens iördärv. 
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Hur bevisar Nygren denna aPklagel
se ? Endast och a'1lenast gienom den 
katolska läran om förtjänsten och de 
goda gärningarna, vilken hau tolkar 
på sitt ,eget sätt, eller kanske rättare 
genom · en naiv återupprepning aY 
gängse lutherska vanföreställningar. 
Förtjänsten innebär, enligt talarens 
tolkning, en egoistisk salighetssträvan ; 
människans, egen lycka och fördel är 
det högsta målet, och »Gud, är endast 
ett medel till detta måls förverkligan
de». ,Människan söker icl<e Gud för 
Hans egen skull, hon söker endast sig 
själv, och icke Gud. Men några bevis 
för denna anklagelse presteras icke, 
Dch man får icke någon plausibel för
klaring, hur tanken på förtjämten 
åstadkommer den ödesdigra överskatt
ningen av saligheten. 

Eduard von Hartmann och andra 
kristendomens motståndare ha på ett 
betydligt enklare sätt förklarat de 
kristnas längtan efter himmelen såsom 
en »egoistisk salighetsåtrå», och på 
denna grund framställt denna himmels
längtan, hela den kristna livsuppfatt
ningen som, e111 krass eller mer eller 
mindre förfinad euclämonism. Här
igenom utsträckes den förebråelse man 
gör katol:icismen a:tt 01ufatta all krist
lig fromhet, äve111 de många tusen 
fromma själar inom, protestantismen, 
vilka, uppburna av en stark åtrå efter
den tillkommande världen, påtaga sig 
jordiskt arbete och trångmål för him
melens frid och lycka. N yg,ren upp
repar Luthers uttalande, att munkar
na i klostren icke öva sin askes för att 
späka sitt kött utan endast för att vin
na större förtjänst och en högre plats 
i himmelriket, och han finner endast 
egoistisk beräkning i detta. Genom 
denna förebråelse ger han aila kris
tendomens fiender vatten på sin kvarn. 
Eduarcl vorn 1Hartmann riktade denna 
förebråelse lika n,ycket mot protestan
ter som emot katoliker. Han anmärker 

- spydigt, att denna förtröstan' på him
nielens hädighet endast liknar »att kas-

ta korven efter fläsksidan». Denna 
förvrängning av, elen bibliskt kristliga 
etiken är lika ytlig och oberättigad, 
som Nygrens påstående, att elen katol
ska fromheten vänder det religiösa och 
sedliga livets mål till en krass egen
nytta och en g·udlös självförhävelse. 

Uppfattningen 01111 förtjänsten och 
de goda gärningarna necltrycka och 
förgifta: katolil<ernas fromhet på ett 
annat sätt, på vägen till målet, vid ar
betet och det sinnelag, som pråglar elen 
jordiska pilgrimen. Det falska i den 
religiösa ställningen ligger däri, att tjä
naren vill själv förhjälpa sig till lönen, 
att han ställer ,sig som den givande 
emot Gud. . Katoliken, säges det, ta
laT om sina egna goda gärningar, me
dan endast ett gott träd kan bära frukt 
och endast Gud allena är god. Häri 
katolicismens självförhävelse, ty hågen 
och ivern till goda gärningar har sin 
rot i elen falska föreställningen, att 
människan kan genom egna gärninga'I.· 
återlösa sig själv. Hur kan man tala 
om »överloppsgärningar», då vi, enligt 
Kristi ord, endast få betrakta oss som 
»onyttiga tjänare», även när vi gjort 
allt, som står i vår förmåga ? 

Luther har, enligt Nygren, i from
heten endast sökt Gud, och icke några 
som helst fördelar, icke ens om de hör
de himmelen till. Bredvid Gud finns 
ingen plats för längtan efter ytterligare 
salighet ; Gud är ett och allt. Enligt 
Luther borde en sann kristen tjäna 
Gud för hans egen skull, _ utan tanke 
på himmel eller helvete, ty han är re
dan på jorden salig, om Gud regerar i 
honom. Vad som 1beträffar »vägen till 
må:let», så hm· Luther stäl:lt sin sats 
»genom tron allena» emot elen katolska 
»rättfärcliggördse genom goda gär
ningar» ; emot elen förmätna katolska 
förtjänsttanken står Luthers »genom 
nåden allena». 

Dr N ygren vänder sig därpå: från 
det religiösa området till det sedliga, 
från » fromhetstypen» till »!i vstypen». 
Även 'här har Luther i bästa bemär
kelse verkat omstörtande och revolu
tionera,rnde. Motsatsen antager här 
följande form : »Den katolska livsty
pen kännetecknas därigenom, att det 
goda sker för lönens sk1W; elen evan
geliska livstypen åter, att det goda gö-



res för sin egen skull». Mecl andra 
ord : Den lrntolska moralen är lömno
ral, den evangeliska; däremot »autonom 
moral:». Även här svikta bevisen för 
anklagelsen, och: äro kanske 0111 möj
ligt änn'lt torftigare än i förra delen. 
Nygren ger icke sina åhörare elen min
sta ide 0111 elen katolska sedelärans 
struktur, han upprepar endast och alle
nast sitt tal 01111 elen katolska förtjänst
läran, och denna förvandlar allt etiskt 
görande till · synd genom sin egoistiska 
fruktan och lönmoral. Nygren upp
ställer elen käcka tesen, att Luther ·»ge
nom sin förkastelse av alla fruktans
och löntan1kar har tilldelat det etiskt 
goda en självständighet och egenart, 
som elen förut icke haft». Luther 
tycks till och med ha överträffat Kant. 
Men Kant lär, oaktat sin rigorism, att 
människan genom a:tt handla väl gör 
sig vä:rdig- saligheten; han antager så
ledes något sa·mrmanhang mellan sed
lighet och ,salighet. Denna förbindelse 
vore genom Luthers etik upphävd. 
»Sammanhanget mellan det etiska och 
det euclämoniska är absolut genom
skuret». Gud för hans egen skull, det 
goda för dess egen skull ! På detta 
sätt är den protestantiska fromheten 
och etiken oändligt överlägsen den ka
tofoka. Och denna överlägsenhet av 
en »högre 111änsklighetstyp» skulle i vå
ra dagars tävlan meHan trosfonner se
gerrikt utgå, så framt dem närvarande 
mänskligheten ännu vore mogen för 
denna livstyp. 

I det följande skall elen bild, som 
Nygren målat med ,få: färger och med 
en hänsynslös fördelning av mörker 
och ljus, närmare s,kärskåclas. 

1. Gwl i den lwtolslw fron11hete11s 
n1edolpunl?t. 

Själva det katolsb begreppet reli
gion, uttrycket för fromheten eller elen 
religiösa sinnesbeskaffenheten, ger en 
trogen i11iblick i, Kyrkans omvårdnad 
av det andliga livet. Den helige Tho
mas av Aquino definierar begreppet 
religion som ett sinnets och en 
viljans egenskap att visa Gud, sin: Ska
pare och Herre en tillbedjan och un
dergivenhet, som endast tillkommer 
Gud, ' det AHra Högsta Väsendet. 
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Grunden till allt religiöst viljande kal
lar han from hängivenhet eller invig
ning (offring, uppoffring) till Gud 
(devotio) ; och denna d;river männis,kan 
att helt underordna sig Gud med vörd
nad (tillbedjan) och praktisk tjänst. 
Denna guclstj änst ( cultus) har endast 
ett mål »att mänrniskan ,giver Gud alle
na äran och med, kropp och själ under
kastar sig: Hans lag». Begreppet om 
Gud som människans ursprung och 
yttersta mål, som hennes Skapare och 
Upprätthållare förklara nödvänd�ghe
ten av hennes fullständiga beroende, 
som i jämförelse med Honom betyder 
intet, och ur vilken: uppväxer en all
omfattande och outsläcklig tacksam
hetsskuld : »Allt vad människan är och 
har och föi,mår, skaU hon bruka till 
Hans tjänst». 

Vi från·se för ögonblicket frå111 det 
övernaturliga, kristliga umgänget med 
Guc1 och stam1a inför denna inre till
bedjan och detta yttre förhärligande av 
Hono1111,, som är religionens kännetec
ken. Denna gruncltanke i all katolsk 
fromhet förklarar, hur omöjligt det är, 
att i Kyrkan en läm och praxis kunnat 
få rotfäste, enligt vilka människan 
för-sätter sig i religionens centrum och 
gör anspråk på det ställe, som endast 
tillkommer Gud. Skulle en kyrklig 
lära förkunna dylikt, så hade vi form
lig heclendom inför oss. Ginge kyrk
lig praxis i sådan riktning, innebure 
elen en uppmaning tin självförgudning· 
och ett uppresande emot Gud som vi  
efter Den Heliga Skrift och efter 
Augustinus, Tomas och alla katolska 
teologer måste beteckna som ursynd, 
»8Uperbia» (hög1111od) .  Hur vore detta 
dock 1nöjligt, när det katolska begrep
pet om religionen 1ldart och formelt 
vederlägger och brännmärker dylik 
förmätenhet !· Hur ter sig i själva ver
ket elen katolska offentliga och privata 
fromhetens bild ? VittnaJr cletli på nå
got ,sätt om detta, att Guds centrala 
ställning i kulten tillbakatränges, att 
Guds ödmjuka dyrkan kväves av det 
ogräset, som är människohjärtats egen
nyttiga önskningar ? 

Mot denna misstanke kan man lugnt 
vädja till det intryck, som elen katol
ska gudstjänsten gör på människor av 
alla trosbe1(ännelser och bildningsgra-
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cler. 1\ven moderna tänkare, såsom 
J. Scherr, K. Sell, K. Breysig och an
dra tävla att uttrycka sin beuncl�·an 
över denna gudstjänst ; de beskriva det 
vördnadsbjudande och upplyftande i 
denna kult med ord, sonr vittna om 
dess äkta religiösa karaktär ; ja, de er
känna derina kult som nfrique, enastå
ende i världen. Det mänskliga jaget 
träder vida mer tillbaka i, denna kult 
än i protestantens övervägande inclivi
duelfa fromhet. Det stora objektiva 
»Gloria Dei, Majestas Dei» står högt 
över elen personliga Hppbyggelsen med 
dess tillhörande lyokokänslor. Litur
giens språk och stil predikar denna 
storhet, Guclshusets monumentala stor
het röjer elen,, och cleri avslöjas även i 
bönens ande och innehåll, samt fester
nas omväxlande glans ooh skönhet. 
Prästernas, officiella böner äro till 
övervägande grad hämtade ur Psalta
ren, och dess ständiga pris av Gud av
delas me<l det ofta upprepade : )><Ära 
vare Fadern, Sonen och Den Helige 
Ande» ; alla begärsböner ( orationes) 
äro stä:llda till Gud och avslutas med 
ett åkallande av Kristus. Höjdpunk
ten1 i andakten är det uteslutande t ill 
Gud framburna• heliga ,Mässoffret, och 
i detta tona de högtidliga lovsangerna 
Gloria och Prefationen. Kanske ännu 
vältalig·a,re uttrycker elen knäböjande 
församlingens heliga tystnad vid för
vandlingen sin oförbehållsamma till
bedjan av Gud. Bönerna »Kyrie elei
son» och »!lVIiserere», lovsångerna och 
tacksägelserna »Benedicite,Alleluja och 
Deo gratias», det dagligen återkom
mande »·lVIagnificat och Te Deum lau
damus» kretsa kring det egna l illa j a
get som en medelpunkt,, ty de vända 
sig omedelbart till Guds bannhärtigihet 

· och härlig1het. 
Denna anda av äkta fromhet trän

ger ut i från helgedomen till det världs
liga livet ; redan i den 1}1·ivata morgon
bönen uppväcka de troende »den goda 
meningen» a:tt »göra allt till Guds ära», 
och de uppoffra till Gud alla sina mö
dor och vedervärdigheter ; även på söc
kendagarna bevistas elen Heliga lVIäs
san, och på, många orter !'nöta mä1ini
skor varanclira med den gamla hälsnin
gen : »Lovad vare Jesus Kristus». Det 
katol�ka evighetslivet i kyrka och kal-

lelse har under århundradenas lopp 
förkroppsligats i -sköna byggnader och 
monumentala verk, som »har · gjort 
Guds namn stort ibland folkem> ; i och 
med reformationen ha de himmels
strävande dogmernas språk förstum
mats oohi delvis ersatts med rent 
världsliga bilder. 

Guds Majestät tränges ingalunda 
tilbaka för den vördnad, som katoliker 
ägna helgonen . Detta visas tydligt f ör 
elen som följer mässliturgien och tide
bönerna på helgonafesterna ; dessa 
böner rikta sig- huvudsakligen till Guds 
omedelbara, förhärligande, och själva 
den ära-, -som visas helgonen, avser in
direkt Gud, som utkorat och benådat 
dem. 

]\![en denna, vördnadens och under
kastelsens ancl'e är icke det ädlaste el
ler det yppersta av katolikens själsum
gänge med Gud ; gudsfruktan leder 
guclskärlek, guclsclyrkan lyfter själen 
t ill innerlighet och salighet i Gud, vil
ket teologiskt uttryokes så : religionens 
allmänna dygd är elen specifikt krist
liga, elen »teologiska dygden», -som lrnl
las »caritas». Recla11 aposteln Paulus 
lär oss, a:tt av de kristna dtygder, som 
närmast avse Gud, är kärleken den 
stör-sta. Frä:lsaren har sj älv framst-ällt 
kärleken till Gud som det yppersta och 
främsta budet. I hela den katolslw 
etiken och niyst-il?en intager kärleken 
till Gud elen förnämsta platsen, under 
det att tro111 och hoppet leda därtill. 
Hos Luther träder kärleken tillbaka 
för tron, och ända intill de allra nya•ste 
protestantiska teologernas tid, beharrd
las visserligen kärleken til1 nästan, men 
kärleke111 till Gud försummas, i ,påfal
lande grad, vilket också påvisas av 
insiktsfulla protestantiska författare, 
som Henry Drummond, A. Ritschl och 
Jacoby. 

Vilka äro enligt elen katolska läran 
de för kärleken utmärkande särdragen, 
som skilj er henne frå111 hoppet ? Hop
pet är en strävan efter, Gud för att va
ra lycksalig i Honom1 ; det är en frivil
lig rörelse emot det personliga livsmå
let, urnder det att kärleken riktar sig 
allenast 111-ot G·ud sjä,lv; kärleken är 
gripen av Guds godhet, den vilar . i 
Honom och i gemenskap med Hans 
kär.Jek utan tanke på egen fördel. 



»Kärleken», säger Tomas av Aquii10, 
»'går till Gud själv för att stanna hos 
Honom men icke för att erhålla be
låning»'. -Och åter : »Kärleken för
�nar människans sinne med Gud, så 
'att horn endast lever för Gud och icke 
för det egna jaget». Detta sinne1ag 
är icke ett de utvalda själarnas privi
legium, det är varje kristem,. plikt att 
i högsta möjliga mån tifögna sig det
samma, ty detta sinnelag är ett väsent
lig-:: villkor för nådens tillståncl och 
ba·rrnaskapet hos Gud. Gud är »sum
nmrn bomun», den oändliga godheten 
och fullkomlighete111 av vi'lken följer, 
att elen kärleksfulla uppskattningen av 
Gud måste överstiga all mänsklig kär
lek ja . till och med kärleken till elen 
eg1;,a ;jälen, ty sådan är den kär'lek 
Kristus fordrar av sina lärjungar. 
Denna kärlek till Gud, på en .gång plikt 
och glädje, lag och uppfyllelse, söker 
Kyrkan allestädes sprida genom: oav
låtlig förmaning, särskilt genom <lien 
allvarliga framställningen, att kärle
ken som bevekelsegrund till ånger rätt
färdiggör också utonl! bikten, samt ge
nom att stäcl,se· framhålla helgonens 
efterföljansv�rda exempel. Det är i 
synnerhet Jesu Kristi person i Evange
liet och i: Sin sakramentala närvaro i 
Kyrkan, som håller den offervilliga kär
leken till Gud yaken. Om Nygren av 
de11 äkta fromheten fordrar, att den 
icke först i livet efter detta förväntar 
saligheten i Gud, utan redan äger elen 
här nere, fullbordas detta, i hög grad 
av den katolska liturgien. Framför 
allt medför anamrnanclet av elen Heli
ga Kornnmnione11 en innerlig och vörd
nadsfull kärleksgernenskap med Kris
tus. 

De11 protestantiska teologen K. Sell 
tolkar elen Heliga Mässans betydelse 
·i följande sympatiska ord : »Så har elen 
himmelska konungen dukat ett bord 
för hela den kristna världen, att hon 
måtte bespisas till kropp och själ. JVIen 
på det att denna bespisning skall vara 
fullkomlig, förnyas städse för tro111 det 
offer, som översteprästen framburit 
för de sina . . . Men icke blott offret 
förnyas, men också Hans daglig'.a när
varo hos de sina och Hans vistelse hos 
dem». (Katolicism och protestantism, 
s id. 108.)  

105 

Altarets Heliga Sakrament är i Kyr
kan icke blott en ärevördig relik, utan 
också en brunn, ur vilket städse fram� 
väller rikt religiöst liv. Ett exempel är 
andakten ti'.ll I esu Heliga hjä:rta, som 
utvecklat sig från det gudomliga sakra
mentets tillbedjan. Om denna andakt 
har A. Harnack, oaktat allt dogmatiskt 
motstånd, en ,gång sagt »att cle1r be
traktad från Kristusdyrkandets och 
fromhetens ståndpunkt, innehåiler eri 
skön och sinnrik utveckling, ty clellihar 
riktat blicken frå11 Herrens yttre gär 
ningar och lidanden och fört längre 
in i Hans inre värld, i Hans Heliga 
Yilj a och sinnelag». 

När man förstår elen katolska fro111-
hete11, är det rent ut obegripligt, hur 
man kan fullständigt okritiskt antaga 
Ltithers temperamentsfulla uttalande : 
»Med allt, vad de göra, söka de en
dast sitt eget och göra intet utan be
räkning och alls ingenting till Guds 
ära». 

2. Salighetsliingtan. (Begär efter 
salighet. )  

»Egennyttan» i elen katolska fro111-
htten, säga Kyrkans fiender, yttrar 
sig synnerligen i katolikernas skräck, 
för straff och dera:s egoistiska begär 
efter lycksalighet, d. v. s. den högsta 
möjliga lycka, vilken helt tillbakaträn
ger tanken: på Gud. Aven om denna 
sa!ighetslängtan föranleder individen 
att offra sin jordiska lycka, är_ den än
dock ett fördärv för sann religiositet, 
enär Gud därigenom endast får andra 
platsen i :himmelrikets glädje . Hos 
Luther, säga de, är däremot Gud ett 
och allt, och all baktanke på belöning 
i det kommande livet utesluten. · »Har 
jag Dig», skriver han i förklaringen till 
Ps. 73 : 25, »frågar jag va,rken efter 
himmelen eller jorden». 

Längtan efter salighet är icke en
dast en djup, outsläcklig naturlig 
trängtan, som av Gud själv nedlagts 
i n,änniskosjälen och som helgats av 
elen kristna religionen, det är också 
en plikt för elen å1erlösta själen, som 
är bestämd för saligheten, att vårda 
denna längtan, vilken klingar som en 
grurrdto11 genom Psalmernas· fromhet. 
Kristus själv manar uttryckligen såväl 



tiH den rätta fruktan för helvetet (Mtt. 
1 0 :  28) , som till det glädjefyllda strä� 
va:ndet efter »lönen i himmele11» (Mtt. 
5 :  12) ,  efter dess skatter (Mtt. 6 :  29) , 
himmelrikets härlighet ( elen eviga gläd
jen) (Mtt. 25 : 23) . Aposteln Pau
lus skådade full av brinnande längtan 
mot himmelen, där han väntade »skör
den:» och »segerpriset» för sina mö
dor ( Gal. 5 :  8 ;  2 Tim. 4 :  8) .  Den 
11elige Petrus anbefaller, att detta 
hopp om »ovanskligt arv» i himmelen 
städse måtte leva· bland de kristna ( 1 
Petr. 1 : 4 ) ,  och hoppet om 'Kristi åter
komst stod ,städse som en levande verk
l ighet för de första kristnas själar. 
Den protestantiska teologen Ramade 
påstår, att intill Augustini dagar do
minerade hoppet och fruktan över kär
leken i den kristna tankegången, ty 
dessa element hade skakat vårlden och 
uppbyggt Kyrkan. (Dogmengeschrich
te, III, ,sid. 61 . )  Nygrens uttalanden 
om Luthers tankar i dessa ämnen äro 
synnerligen ensidiga ; även hos Luther 
äro dessa element fromhetens grund, 
om de också icke blivit så levande 
framställda som: hos· Paulus, eller 6å 
klart som de hos Augustinus blivir på 
klassiskt sätt fastställda för Kyrkan. 

Enligt Paulus bör kärleken till Gud 
och nästan vara den förhärskande dyg
den och endast den tro gör salig, som 
är besjälad av kärleken och verksam i 
kärleken (Gal. 5 :  6) . Paulus längtar 
att vara »upplöst» för att få »den bätt
re lotten», i det tillkommande livet, vil
ket för honom betyder »vistandet hos 
Kristus, vilandet i Gud», men han gi
ver sig ändå till tåls, i kärlek tjänande 
Gud och han avvaktar tåligt Herrem 
ankomst. 

Den helige Augustinus har på ett 
underbart mångsidigt sätt behandlat 
problemen 0111 fruktan och kärlek, av 
salighet och Guds förhärligande. Fruk
tan i själva sin egenskap av fruktan, 
fruktan som avstyrande makt, är en 
negativ egenskap som aldrig i värde 
kan likställas. med kärleken, denna po
sitiva, det godas bejakande själsstäm
ning. Enligt Augustinus är likväl fruk
tan för straffet, för helvetet religiöst 
hälsosam, när den verksamt avstyr 
synden, när den tillbakahåller icke alle
nast handen, men också hjärtat från 
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det som orätt är, och denna fruktan 
bryter ofta väg för det ,goda, hon är 
nålstynget, som inleder kärlekens gyl� 
!ene tråd; i viljandets vävnad. Augus
tinus räiknar begäret efter salighet 60111 
en början till kärleken till Gud. · Detta 
begär är sna,rast egoistiskt, när det är 
en naturlig längtan efter lycka, men 
genom att lyfta sig över de jordiska 
tingen och den sinnliga lyckokänslan 
till ideella förhoppningar och ägode
lar, blir elen utvidgad, förklarad och 
helgad, och om den längtar efter him
melen i cl!en kristna trons ljus genom 
åskå:clancle av elen gti.domliga 6annin
gen, skönheten och godheten, så för
vandlas detta begär till längtan efter 
kärleken. Denna psykologiskt etiska 
nödvändighet skildras på hundratals 
ställen i Augustini skrifter. jfr en 
kvinnas längtan efter sin frånvarande 
make icke egennytta men kärlek, så 
bör också människans egennytta var
da till beundrande kärlek, när hon står 
inför den oäncllige Gudens anlete, och 
detta gäller icke endast åskådandet i 
det tillkommande livet, utan redan här 
nere, när människan! anar Gud och 
längtar efter Honom, ty i elen kristliga 
saligiheten är Gud alltid medelpunkten. 

»Detta är det saliga livet», skriver 
den helige Augustinus, »att glädjas i 
Dig,, över Dig och för Din skull. Den
na glädje skänker' Gud: människan för 
intet, och för intet bör människan ock 
så  älska Honom d Älska icke Gud för 
löns skull, Han vare själv din lön ! 
Livet i himmelen är: vita sub Deo, vita 
de Deo, vita ipse Deus ( liv under Gud, 
med Gud, av Gud, Gud själv) ». 

Augustini djupa inflytande på me
deltidens tankevärld, bar sin frukt i 
senare tiders salighetshopp. Medelti
den uttryckte mången gång på ett dras
tiskt sätt sin evighetsfruktan, men när 
saligheten i himmelen skulle klädas i 
mänskliga ord, följdes, Den Heliga 
Skt-\ift  och Augustini sinne.. Enligt 
elen dogmatiska läran består hinrmelens 
salighet i Guds åskådning och kärlek ; 
cien härav framvällande mänskliga be
atitudo (lycksaligheten) är ioke egois
tisk njutning, den är människonaturens 
utveckling till högsta sedliga aktuali
tet. På jorden vakar kärleken, amor 
benevolentice ( välviljans kärlek) , svart-



sjukt över ainor concupiscentia- (be
gärskärlek) ,  på det att denna icke gud
löst tar överhanden. »Vi ä.lska Gud 
högre», säger Tomas av Aquino, »med 
vänskapens än med begärelsens kärlek. 
L caritas älskar människan Gud högre 
än sig själv» .  Och åter : »Gud, livets 
högsta mål, eftersträvas att ägas ; men 
Han älskas över vad man äger av Ho
nom». Och därför är det eviga livet 
1 himmelen, såsom Augustinus säger, 
en »vita sub Dem> ( ett liv under Gud) , 
och all subjektiv upphöjelse och salig
het, som därovan är att förvänta, en
dast ett relativt slutmål, endast »finis 
sub fine» (mål under målet) ,  »själens 
bro till Gud». Bonaventura och över 
huvud taget alla skolastikerna lära 
sammaledes. Härvid är förståe1igt och 
till fullo berättigat, att denna medvet
na skillnad mellan kärlekens båda väsen 
icke skiljer och söndrar vad 'Gud ha:r 
förenat, och son1J i personlig fromhet 
alltid levande tränger det ena genom 
det andra. 
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Denna sköna förbindelse, liksom 
hela den klara teo- och kristocentriska 
salighetslängtan genomgår hela den ka
tolska helgonhistorien och uppbyggel
selitteraturen. . Liksom den helige 
Fra:ns av Assisi förstod sitt »Deus me
us et omnia» ( 1TJ1i11 Gud och mitt allt) ,  
så svarade ock�å T�mas av Aquino på 
Kristi fråga,, vad han önskade i belö
ning för sina a·rbeten : ·»Non aliam nisi 
te» (ingen annan än Dig) . Så begär 
iiven »Salve Regina» att Maria efter 
denna landsflykt måtte visa oss Jesus, 
s111 välsignade son ; så sjunger elen he
liga Teresia »Solo Dios basta» (Gud 
allena är nog) ; så beder den helige 
Frans Xaver till Kristus : »N01i prae
mi i  ullius spe, sed sicut tu amasti me, 
sic an10 et amabo te, solum guia rex 

mens cs et solum quia Deus es» (Icke 
i hopp om lön, utan som Du har äls
kat mig, så; älskar jag och skali jag 
älska Dig, endast emedan Du är min 
konung, endast emedan · Du är min 
Gud) . Tomas a Kempis har i »Kristi 
Efterföljelse» gjort folkets djupaste 
led delaktig av denna anda arv kär;eken 
til l  Gud ; vi läsa i Kristi Efterföljels'e 
följande : »Däri, att du av hela ditt 
hjärta uppoffrar dig åt elen gudomliga 
viljan, så att du icke traktar efte\· vad 
son, är ditt, vare sig i stort eller smått, 
i tiden eller i evigheten, utan förbliver 
densamme i medgång och motgång och 
väger allt med lika vikt» .  (Bok III, 
kap. 25.) Samt : »Skänk n1,ig, o Herre, 
himmelsk vishet, ·så att jag lär att söka 
Dig fra1TJ1för allt annat och kan finna 
Dig, fatta Dig och älska Dig över allt 
och efter Din visdoms ordning förstå 
allt annat så, som det verkligen är». 
(Bok III, lkap. 27 : 5.) 

Konciliet i Trient kunde därför för
svara de goda gärningarnas nödvändig
het och förtjänst emot Luthers an
grepp, emedan elen hoppfulla, blicken 
på denl eviga saligheten är hälsosam 
till 6edlig väckelse och en mäktig -spor
re till högre andligt liv, och enligt ka
tolsk åskådning förbindes därmed städ
se anblicken på Gud såsom huvudmo
tiv ( »ut imprimis glorificetur Deus» 
- framför allt må Gud förhärltgas) .  
Hur skulle eh from katolik kunna 
kC'mma på den hädiska tanken, att i 
den !11immelska helgedomen är Gud 
endast ett medel till målet, när hda den 
djupa gudsdyrkan, ,som genomgår hela 
kulten, lär honom förstå hans oändliga 
litenhet inför den gud01nliga storhe
ten ? 

D r M a n s h a c h. 
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DE O RI EN TALISKA KYRKORN A. 

Det är omisskänligt, att i våra dagar 
ett starkt _ intresse för de orientaliska 
l�yr,korna rör sig i de vidaste katolska 
kretsar. Den yttre orsaken härtill är 
det förhållandet, att världskriget och 
tiden därefter bringade Österns och 
Västerns folk i nära kont�kt med var
andra. JVIen det finnes även: er; inre 
orsak, nämligen elen Yåg av längtan 
eiter förnyelse och fördjupning, som 
iyfter den katolska själen i alla län
der. Denna rörelse kommer till synes 
ej endast inom det inre religiösa livet 
utan på alla tankens och handliegens 
områden. Det är då naturligt, att 
problemet Una Sancta åter så starkt 
sysselsätter cle bästa andarna. Här
vid träder i förgrunden problemet an
gående de orientaliska kyrkorna, vilka 
efter en tusenårig förening på grund 
av mest icke-religiösa skäl skilde sig 
från �IJ:ode11kyrkan, men ----'-- som genom 
ett under - bevarade det viktigaste av 
Kyrkans troskraft genom de växlande 
och farofyllda tiderna. Det som i 
mängdens ögon huvudsakligen skiljer 
dem från Moderkyl'kan - de olika 
riterna - är faktiskt intet verkligt 
skliljande, ty alla orientaliska kyrkor ha 
grenar, son1 åter anslutit sig till Mo
derkyrkan mecL bibehållande av sina 
{;gna riter och historiska former. Det 
dogmatiskt skiljande är några frågor, 
sonl' redan flera gånger funnit en teo
retisk lösning. Att ännu ingen åter
förening ägt rum, beror i själva yerket 
endast på rent yttre förhållanden, var
vid okunnighet och fördomar gent 
emot Moderkyrkan spela en ej ringa 
roll. Men man måste akta sig att gi
va endast cle orientaliska kyrkorna 
skulden för den bestående skilsrnössan. 
Katolikerna i alla tider - ej Kyrkan 
- ha på olika sätt genom sin hållning 
och sin missaktning lämnat många 
byggnadsstenar till skiljemuren . Och 
okunnigheten angående förhållandena 
där borta är på denna -sidan lika stor 
som onwänt. 

De orientaliska kyrko•·na befinna sig 
allai i våra dagar i stor nöd. Mörkrets 
makter tränga dem utifrån och inifråt:. 

1.VIen dessa makter äro också :Moder
kyrkans fiender, och detta faktum in
ses mer och mer på bägge sidor. Ka� 
tolikerna måste i kristlig kärlek hjälpa 
sina bröder genom bön och handling· 
och lägga bort alla ur världsligt-poli 
tiska källor fl ytamde fördomar. Allt 
tyde1· på att återföreningens stund be
finner sig i en icke alltför avlägsen 
framtid, OlT]J man än icke når målet 
på de vägar som tidigare århundraden 
väntade. Men därom skall ej här ta
las. Här skall endast ges en kort re� 
dogörelse för de orientaliska kyrkorna. 
Som källor ha tjänat för det första 
flera arbeten i »Echos cl'Orient», som 
sedan 1897 utges i Paris av assumptio
nister i Konstantinopel, vidare böcker 
och broschyrer av pater R. Janin av 
samma orden, slutligen en rad andra 
publikationer på tyska, franska och 
ryska språken. 

Först ett par ord om kyrkans håll-
11ing gent emot de orientaliska kyrkor
na. Om det nyss sades, att intresset 
för dessa kyrkor var något nytt, så ·
gällde detta endast elen stora mängden. 
Enskilda ha i alla -tider intresserat sig· 
för dem. Framför allt ha aldrig de 
Hel iga Fäderna i Rom upphört att bj u
da de avsöndrade bröderna handen. 
Härom kunde skrivas en hel bok, men 
här kunna endast ges ett .par exempel 
på påvarnas vidhjärtade ståndpunkt 
gent emot de frä1nmande riterna. 

Då Gregor XV 1622 grundade Con
g regatio de propaganda fide, gav han 
i riktlinjerna för behandlingen av till 
Moderkyrkan återvändande orientalis
ka kristna en lysande förebild av fa
deriig godhet. Clemens IX inskärper i 
de; från Propaganda, de Fide utgående 
Monitc1Js ad missionaris in partibus 
Orientali-s, att missionärerna ej skola 
betrakta de orientaliska riterna som 
av Kyrkan förkastade. Beneclikt XIV 
ger 1 775 på nytt liknande föreskrifter. 
Pius IX skapade i Propaganda de Ficle 
en särskild avdelning för de orientalis
ka kyrkorna och inbjöd i en runclskri
velse de orientaliska biskoparna och 
prelaterna till vatikankonciliet. Efter 



t:tt koncilium med Orientens katolska 
tiskopar utfärdade Leo XIII 1894 en 
rncyklika, som i rörande kärleksfulla 
ordalag inbjöd alla orientaliska kristna 
till union med Rom. Uttryckligen lo
var han dem, att de sirnla få behålla 
,tll sin historiska egenart. Senare för
bjöd han övergång tiU de latinska: ri
terna, såvida ej de till lVIoderkyrkan 
återvändande direkt önskade detta. 
Den helgonlike Pius X assisterade vid 
den pontifikalrnässa som elen melchi • 
i.iska patriarken Cyril VIII firade en
ligt elen helige Chrysostomus,' gamla 
iirevörcliga liturgi och utdelade på gre
kiska välsignelsen över greker och la
tinare. 1912 gavs de unieracle ori
entalerna tillåtelse att utdela elen Hel. 
Kommunionen enligt de olika riterm. 
Benedikt XV, freclspåven, inrättade 
Sama Congregatio pro Ecclesia orien
tales och blev själv dess ordförande. 
Han likso1n Leo XII använde 0111 ori · 
entalern aldrig ordet »schismatiker» i 
sina skrivelser. Under det att Leo 
säde »de frånskilda» bröderna, begag
nade Benedikt uttrycket de »ortodoxa». 
Beneclikt grundade även institutet för 
vetenskapligt studium ;:,v de orientali
ska kyrkorna, vilket står under iedning
av elen framstående kännaren Pater 
M. d'Herbigny, S. J. - Detta insti
tuts arbeten publiceras i »Orientalia 
Christionia>>. Vår nuvarande Helige 
Fader har också visat ett outtröttligt 
:intresse för de mientaliska kyrkorna. 
1 923 hade han hjärtliga ord för elen 
grekiska kyrkan och de unieracle, 
då den grekiska kyrkan firade 300-årc;
minnet av martyrbiskopen J osaphat av 
Potozk, som led martyrdöden för unio-
1 1en. Samma år mottog påven i högticl-
1 ig audiens 250 unierade präster med 
4 biskopar och) 2 patriarker i spetsen. 
Vid firandet av Niceajubileet 1925 ej 
blott assisterade påven metropoliten 
Basilio Lucin vic1 hans pontifik:.ilmässa 
utan tog ocksåJ ,själv aktivt del i den hel. 
handlingen för första gången i den 
kyrkliga liturgins histora. Bl. a. läste 
Hans Helighet själv med hög röst den 
niceanska trosbekännelsen på grrkiska. 
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Redan 1894 hade Leo XIII tillåtit 
benediktinerna att använda den bysan
tinska riten, 1924 kommo nya bestäm
melser i denna riktning -och nu ·finm; -

det i Rmnän:ien ett helt benediktiner
kloster med ·byzantinsk rit. 

Vid grupperandet av de orientaliska 
kyrkorna i elen ntt följande översikten 
följes Janins indelning. Som varje 
indelning av sig historiskt utvecklan
de företeelser är denna anfäktbar; 
Men elen har den fördelen, att elen är 
översiktlig. Den franska stavningen 
av namnen ha:r valts, därför att det 
mesta materialet fördegat på franska. 

Den bysantinska riten följer de til l  
,c11talet troende största orientaliska 
kyrkorna ; man kan uppskatta dess an
hängare till 144 miljoner, dessutom 
höra omkring 7 miljoner unieracle 
crientaler dit. Gent emot dessa stå 
f ördelacle på alla andra riter omkring 
8 miljoner från Rom skilda och 1 mil
j on unierade kristna. 

De kyrkor, som följa bysantinsk rit, 
ha naturligtvis i rituella enskildheter 
att uppvisa smärre olikheter, men på 
clet stora hela är de.ras samhörighet i 
fråga 0111 riten klar. I organisatoriskt 
hänseende ha de däremot intet sam
manhållande. Förestäl1n:ingen, att pa
triarken av Konstantinopel är · överhu
vudet för al1a dessa ky11lrnr, är full
" täncligt falsk, tvärtom äro alla kyr
korna fullt självständiga. Förhållan
det mellan de111 var under tidernas 
lopp mycket växlande och ofta föga 
,,änskai)ligt. 

Man indelar de orientaliskt kyrkor
na med bysantinsk rit i följande grup
per, ur vitka 3 åter sönderfalla i flera 
kyrkor : 

a) de grekisk-ortodoxa kyrkorna; 
b) de n1elchritiska ortodoxa kyrkorna ; 
c )  de slaviska ortodoxa kyrk�ma; cl) 
elen rurnäniska ortodoxa kyrkan ; e) 
elen georgiska ortodoxa kyrkan; f) elen 
albanska ortodoxa kyrkan. 

a) De grekiska ortodoxa kyrkorna. 
Dessa ha alla follko1nligt lika: riter och 
grekiskan som liturgiskt språk. Hit 
hör 1 )  patriarkatet Konstantinopel, 2 )  
Greklands kyrka, 3) Cyperns kyrka. 

1 )  Patriarkatet Konstantinopel. 
Den förste historiskt säkre biskopen 

av Konstamtinopel var Mitrophan 306 
-314. Bland patriarkerna fanns det 
män sådana som den helige Gregorie 
av N azianze 372-381 och den hel,ige 
Johan Chrysostomus 398-404, men 



tyvärr också män sådana som Fuse
lius av Nicomedie 339-341 ,  Nesto
r ius 428-431 ,  Photius 858-867 och 
877-886, Michael Cerulaire 1043-
1059. Bland den följande tidens pa
triarker inå nämnas Joachim IV, vald 
1883, som var sympatiskt stämd mot 
unionen med · Rom. 

Ursprungligen var Konstantinopel 
ett suffraganat under Heraklea:. Först 
när staden blev kejsarresidens växte 
ambitionerna. 381 på det andra all
männa konciliet blev Konstantinopel 
upphöjt till metropol och · fick rangen 
näst efter Rom. Konciliet i Chalce
don 45 1 tillerkände det appellations
la:gskipning inom det östromerska ri
ket (Can. 9 .och 17) . Vid konciliets 
slut, när av de 630 undertecknarna av 
koncilakterna endast ännu 183 voro 
närvara:nde försökte dessa att i den 
beryktade 28 :de canorr också skaffa 
Konstantinopel j urisdiktion över Asi
en, Egypten och Tracien. Denna canon 
blev förkastad av påven Leo I, inte, 
som det senare vid schismen hette, där
för att denna canon angrep påvens 
överhöghet, ty i nämnda canon är den
na överhöghet tvärtom! betonad, utan 
emedan Rom ej kunde låta undertryc
ka de på konciliet i Nicea, Alexandria 
och Antiochia tillerkända privilegierna. 
Patriark Anato} lyder genast påven, 
svara:r : »Jag skall göra allt vad du 
ålägger mig» och urskuldar sig : »För 
övrigt var j u  hela dess ( elen 28 :de ca
nons) verkan och dess bekräftelse för
;behållen din Helighet» . ,  Och han un
dertryckte canon. 1Men världsliga mo
tiv försökte alltj ämt åter att fä canon 
att leva upp, vilken återigen alltid för
hindrades av R01n, ända tills det lycka
des patriarken Photius att framkalla 
en brytning med Rom. Hans efter
trädare underkastade sig visserligen, 
men 1054 :bröt patriarken Michael Ce
rulaire definitivt med elen heliga stolen, 
där elen helige Leo IX då satt. Kors
.tågen åstaclk:01111110 åter ett närmande 
till Rom, · vilket på konciliet i L yon 
1277 forcle till en union. Denna union 
varade visserligen endast 8 år, me.n 
bevism· dock, att de dogmatiska frå
gorna lmnna lösas. när elen goda viljan 
finns. 1439 kom, det på konciliet i Flo
rens till eH ny union, men Yarken pat-
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riarken eller kejsaren hade mera kraft 
att realisera unionen. 1453 tågade tm< 
karna in i Konstantinopel. Redan fö!
j ,mcle år gåvo turkarna patriarken den 
religiösa och civila auktoriteten ö,;er. 
tte grekiska undersåtarna. 

Från den tiden var patriarkatets ödec 
bundet vid det turkiska rikets. Uncle\· 
<let a,tt turkarna lämnade sina underktt
vade folk i fred, om de inte visade nå
gon upprorslust, företog regeringen 1 
Phanar (Konstantinopels vatikan) en 
verklig grekisering av lwrkan och för
tryckte de självständiga patriarkaten 
Ipek i Serbien och Ochrida i Bulga
rien. Av sin forna makt har nu pat-. 
riarkatet förlorat det mesta . Då schis
men inträdde, hade det ,jurisc!iktio11: 
över 624 biskopar och antalet var väl 
inte mycket mindre under turkarnas 
s torhetstid. Nu är det endast 57 met
ropoliter och 7 suffragarrer ( till förlda
ring må sägas, att i de orientaliska kyr
korna de flesta biskopsdömena äro 
upphöjda till metropoler och styras av 
ärkebiskopar, så att deras antat många 
gånger överstiger suffraganbiskopar
nas) . Geografiskt sträcker sig j uris� 
diktionen över : 1) våra dagars tur
kiska rike, från vars asiatiska del son-i 
bekant elen grekiska befolkningen flyt
tat ut, 2) elen europeiska del av det 
forna turkiska riket som sedan hän
delserna 1912 hör till Grekland, 3) alla 
Öär i Egeiska havet, också dem som 
höra till Italien. Endast 4 metropoler 
li�ga nu i Turkiska riket i v ilket j u  
patriarkens säte är beläget. Denna 
omständighet har haft märkliga följ
der. Vid det sista patriarkvalet 1925 
kunde endast de · Konstantinopel när
varande medlemmarna av den Heliga 
synoden och de 4 metropoliterna i 
Turkiet avge sina röster. Regeringen 
i Angora hindrade tin och med; att de 
i Grekland residerande ärkebiskoparna 
och biskoparna skriftligt avgåvo sina 
röster. Det tidigare val3ättet, varun
,der cickså lekmännen togo del i avgö
randet, användes ej mer vid Basilius 
,III :s val 1925, och det torde ej heller 
i framtiden komma till användning. 
idå patriarkens· civila makt ej mera exi
sterar. I teorin ·skola alla biskopar av 
en lista med 3 namn välja patri�rken. 
Listan sammanställes av de i Konstan-



tinopel närvarande kyrkoiurstarna -
förr deltogo också lekmän - eftet det 
att den världsliga regeringen strnkit 
misshagliga personer. 

Patriarkernas personliga maktbefo
,genhet är nrysket ringa. Ej patriar
ken styr utan den Heliga synoden. 
Denna består av 1 2  metropoliter med 
patriarken som ordförande. I tur och 
ordning bli alla metropoliter på två år 
medlemmar av elen Heliga synoden. 
Faktiskt bestå emellertid stora svärig
,heter att samla denna synod, då det 
är nästan omöjligt för de ej på tur
kiskt område boende metropoliterna att 
infinna sig. Dessa svårigheter hel, väckt 
tanken, att patriarkatets säte borde 
förläggas tiH Saloniki f'ller berget 
Athos. 

Patriarkatet Konstantinopel omfat
tar i våra dagar ett antal troende av 
endast 2,300,000. Härtill komma om
kring 50,000 i olika delar av världen 
kringströdda greker. För dessa kolo
nie·r ha grundats 2 metropoler, en i. 
\i\Tien och en i London. De amerikan
·ska och australiska ärkebiskopsdömena 
.åtnjuta en sådan självständighet, att 
de knappt kunna sägas lyda under 
p�triarken. 

2) Greklands kyrka. 
Denna kyrkas frigörelse från patri

arkatet i Konstantinopel följde lan
dets befrielse från det turkiska oket 
som en naturlig konsekvens av patri
arkatets beroende av sultanen och en 
direkt logisk användning av de patri
ar'kiska teorierna vid schismen. Efter 
långt dröj smll och många protester 
erkände Konstantinopel 1850 denna 
kyrka. 

I spetsen står en Helig synod, där 
tEetropoliten av Athen presiderar . .  I 
bestämd ordning bli alla metropoliter 
efter hand medlemmar av synoden. 

Man måste säga, att denna kyrka 
ä1 ännu mer beroende av den världs
liga makten än det är  fallet med pat
riarkatet. Kyrkan gjorde 1923 ett 
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försök att frigöra sig från statens iu · 
hiandning, men redan 1925 återställdes 
clc gamla förhålliandena. 

Kyrkan omfattar 33 dioceser med 
3,700,000 själar; 

3) Cyperns kyrka. 
Denna kyrka har mycket gammal 

tradition. År 45 besökte ju  elen helige 
Paulus och elen· helige Barnabas -ön 
och 5 1  kom den helige Barnabas till
baka för att organisera kydmn och 
styra den som dess förste biskop. Ef
ler några; bakslag under andra århuncl� 
radet blomstrade kyrkan upp under 
syriskt inflytande och kom därigenom 
i beroende av Antiokia. Konciliet i 
.Ephesus förklarade elen för exempt, 
,praktiskt taget blev den emellertid 
självständig först 488, naturligtvis un
der Rom. Hur växlande och törne
rikt än Cyperns öde i de följande ti
,derna var, så bibehöll kyrkan dock sin 
självständighet. Först under sextonde 
århundradet uppkom vanan att hämta 
iden heliga Myran, elen förnämsta av 
de heliga oljorna, hos patriarken av 
Antiokia. Sedan 1864 vände man sig 
i detta ärende ti.J! patriarken av Kon
stantinopel. Sedan korstågens tid fanns 
det två likaberättigade metropoliter, en 
latinsk och en grekisk. Det latinska 
inflytandet växte, tills turkarna 1571 
erövrade Ön och gjorde slut därpå. 
Sedan Cypern 1 878 kom att lyda un
cier England, är kyrkan fullständigt 
självständig. I spetsen för kyrkan står 
:ärkebiskopen av Cypern 1i1ed titeln 
:Hans Salighet (Beatitude) . Han gör 
anspråk på den femte hedersplatsen 
bland de orientaliska kyrkorna strax 
efter patriarken av } er�tsalem, vilket 
emellertid slaver och rumäner ej er
känna. Residens är Constantia, som 
sedan 400-talet varit metropolitsäte. 
En gång hade ärkebiskopen jurisdik
tion över 14 biskopar, men m1 har han 
endast 3 metrripoliter och en biskop. 

0 t t o v o 11 cl e r  O s t  e 11 -S a c k  e 11 . 



Under det s ist förflutna året ha 
till Lourd(:S vallfärdat större skaror 
�,n någonsin förut. Det antal, som 
med särskilda pilgrimståg fördes elit 
steg till nästan 280,000, varav 79,000 
frin andra länder än Frankrike. Där
ibland befunna sig 12,000 sjuka. 
Knappast mindre torde det antal va
r it, som privat begivit sig elit med 
tåg, i automobil eller på annat sätt, 
t. ex. till fots. Under år 1926 utde
lades i Lourcles omkring en miljon 
heliga komnmnioner. Bland pilgri
merna befunna · sig förra året 5 kar
d inaler och 132 ärkebiskopar och bi
�kopar. Särskilt intressanta äro de 
Lerättelser, som elen av både katolska 
och annorlunda troende läkare bestå-
01cle kontrollkommissionen utgivit'. 
Den har på ett år konstaterat 14 fal l  
av fullstäncl�g,t hotande av sjuka, vil
ka av läkarna förklarats som obotliga. 

I Frankrike finns en »Förening av 
elen katolska undervisningens vän
ner», vars styrelse nyligen hållit sitt 
;°l!"smöte i Paris. Detta förbund räk
Par 15 över hela Frankrike fördelade 
lokalsektioner, och nu beslöts att upp
rätta en sextonde. Dessutom beslöts 
att under detta år i de oli'ka delarna 
av Frankrike hålla 14 provinsmöten 
för att spr,ida intresset för den ka
tolska skolundervisningen. Nästa år 
kommer en stor nationalkongress att 
hållas i Lille. 

I S pauien finns det för närvarande 
omkring 900 kloster för niän med 
nästan 17,000 ordensmän. Siffran av 
kvinnliga kloster stiger till något över 
,\500 med 54,600 systrar. Detta land 
Yisar ett märkbart uppsving för det 
katolska ordenslivet liksom för övrigt 
i allmänhet för katolsk organi sation 
och knltnr. 
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Intet kan bättre karnkteriser,1 det 
clj upa förfallet . i den protestantisk,t 
kyrkan i elen tjeclwslova!?iska republi
leen, än att elen nyss utnämnt _presi� 
denten Masa.ryk .till 11eclerscloktor i 
�,evangelisk» teologi. Presiclente11 Ma
saryk har offentl1igt förklarat, att han 
avböjer varj e form av positivt -kris� 
ten tro och att han ej vill räknas som 
en troende »evangelisk» kristen. 

Till följd av de radikala partiernas 
.strävan att inskränka religionsuncler: 
visningen i statens skolor har under 
cien sista tiden det katolska folkpar" 
tiet starkt tillväxt i antal. Den för
frnclracle situationen har även kommit 
till uttryck i regeringens försiktigare 
politik mot Vatikanen. I slutet av 
förra året fingo t. o. m. två katoliker 
säte i regeringen. 

I Tysldand räknar nu de katolska 
�tuclenternas missionsförhuncl unge
fär 4,000 medlemmar. Det har till 
ändamål att bland studenterna sprida 
applysning om elen katolska missio
nen, att befordra studiet av missions
vetenskapen, att med penrningbiclrag 
understödja Kyrkans arbete i mis
�ionslänclerna, särskilt för utvecklin
gen av skolväsendet, pressen och lä
karvården. 

I Polen och Ul�raiua äro unions
,:trävanclena med elen katolska Kyr
kan starka inom vida kretsar av de 
ortodoxa församlingarna. Ty många 
ha av elen gamla ryska regimen tvin
gats att ansluta sig til! dem. Bland 
ledarna i denna rörelse märkes elen 
förut ortodoxe domprosten i staden 
Piclljas, Arkaclij Nikolskij, vilken ny, 
ligen lämnat ortocloxien och i en öp
pen skrivelse till elen ryske metropo
l iten i \Varschau angivit grunderna 
därtill. Sedan han erkänt, att han i 
ovannämnda stad under fyra år på 
det häftigaste bekämpat den katobka 
Kyrkan men så småningom insett det 
utsiktslösa i detta företag, hade han 
uppgivit elen ojämna striden och änt
ligen insett, »att elen ortodoxa kyrkan 
befinner sig i ett stadium av fullstän
digt förfall. Nu ser han intet annat 
medel för Krist i  Kyrka, om hon se
gerrikt skall föra kampen mot otron, 
sekterismen och det judiska frimure-
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K o n u n g  G n s t a f  ,z, V a t -i k a n. c 1 1. 
Må1ulagen elen 21 febnuiri mottogs konung Gustcif i högtidlig audiens hos den 
helige Fadern. Audiensen ägde 1'lim i påvens p1·iiiatbibliotek. Efte1· audiensen över
liininacle elen helige Fadern till konungen en minnesmecla/j i guld nv cle roinerskct 
katakomberna. Konungen ha1· uttryckt sin storci gliidje öve;· clet hjiirtliga motta
gandet. Ovanstående bild togs i Vatikanen efter ctucliensen. Till höger om konungen 

synes Kardinctl Gasparri. 

riet, än att alla kristna kyrkor förena 
sig under den romerske påvens led
ning. Ty i Ryssland och Polen har 
hittiLls elen ortodoxa kyrkans kamp 
inot dessa fientliga makter varit all� 
deles resultatlösa. Tiden för unio-
1ten, har ko111111it, och det skuUe vara 
en oförlåtlig synd att t :Ilbakavisa den 
av· den romerska Kyrkan erbjudna 
hjälpen.» 

I Ukraina finnas redan hela orto
doxa församlingar, t. ex. i Terespolj, 
Zabolotow, Dokuduw, Bubelj, Pol
�ki j, vilka i sin helhet. med prästerna 
i spetsen, övergåitt till elen grekisk
katolska kyrkan, vilken som bekant 
är unierael med elen katolska, tror he
la · den katolska läran och erkänner 
påvens överhöghet men fått bibehålla 
vissa gamla sedvänjor och den orien
taliska liiturgien. Som man kan vän
ta, motarbeta bolsj,eviikerna denna rö
relse av alla krafter. 

I elen ansedda tidskriften »Geopo
litik» har prof. Haushofer i en över
sikt av tiHstånelet i länderna vid In
ciska och Stilla haven gjort några in
tressanta uttalanden om elen katolska 
Kyrkans missionspolitik, särskilt med 
;mledning av de sex kinesiska b isko� 
parnas vigning i Rom förra året. 
Denna häneldse betyder »ett defini� 

tivt genombrott av de hittills så gott 
som undantagslöst följda principerna 
om ett :i huvudsak vitt episkopat i 
Kina. Följden kommer att bliva en 
avsevärd förstärkning av den katols
ka Kyrkans inflytande Öv(;r Kinas två 
och en halv mirjon kristna. De sex 
kinesiska prelaternas biskopsvigning 
betyder en seger för de genuint ka
tolska intressena gentemot de gamla 
kolonialmakternas favoriserande av 
den vita rasen, en triumf, som för
beretts genom de påvliga bullorna 
'Maximum illud' av Benediktus XV 
och 'Rerum ecclesiae gestarum' ,,v 
Pius XI. De sex kinesernas biskops
vigning är alltså vändpunkten för 
nppbyggandet av ett inhemskt ka
tolskt prästerskap i Kina, ' kröningt'n 
av en kulturpolitisk revoluti'on, som 
Vatikanen utfört i den psykologiskt 
riktiga tidpunkten med oändligt myc
ket större politisk visdom än elen som 
imperialismens diplomati utvecklat i 
Peking . . . År 1904 fanns det blott 
omkring 400 katolska präster av ki-
1,esisk ras, nu är deras nntal mer än 
tre gånger så stort . . .  Nu ära hind
ren slutgiltiigt genombrutna. Om ett 
fördrivande av utländs\<a missionärer 
skulle äga rum, står litväl den katol
ska Kyrkan i Kina--icke utan herdar.» 
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TANKAR INFÖR PÅSK

KOMMUNIONEN. 

»Det finnes ,ingenting sO'ln dfävn
len avsliyr så m�vcket smn den hel-iga 
lwm1n11nionen. Därför sätter han all
ting i rörel!e för a tt förhindra den
s01n1na.» 

* 

»Eu kristen bör hålla sig redo att 
11är som helst dö och att när som 
helst knuna a:11ant111.a den heliga lw1n
'111nnione11.» 

P, O l i .,, a n t, S, J, 

BÖN, 

J1in Gud, låt ,1nig för varje gång 
jag lwmmer till Dig i den heliga korn
ninnio11eu lw111.'iua med sådäna käns-
1 or civ handlingens lze!ighet, smn om 
det vore min första lw1nnu111ion, lw111,
ma ,,ned sådana tan1wr, som om jag 
rrodde att det var m,in sista. Låt 111.ig 
begå varje lwm,1nun,ion så, sant, 0111 

den vore d e  u e n  d ·a för 111,1.g. 
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JESUITPATERN J O H A N  
R I N G  

PA "VATTEN OCH BRÖD" Å MALMÖ 

SLOTT OCH VAD SOM 1735 

FÖRDE HONOM DIT. 

Ropet om katolska faran ha vi ofta 
hört skalla i detta land. Ja, det har 
ljudit i allt Sverige i 400 år. När det 
som kraftigast blivit uppstämt, har 
det varit i förbindelse med något be
sök av en främmande prelat eller präst
man. Vi minnes det från kardinal 
\V. van Rossums gästande av Norden 
1923. Det var som om den ensamme 
kyrkofursten i ett slag skulle omvända 
hela vårt folk. 

I betydligt starkare grad än då ,sat
tes emellertid anno 1735 de anti-ka
tolska känslorna inom Sveriges landa
mären i vibration, när det blivit be
kant att jesuitpatern Johan Ring vis" 
tacles å ,svenskt område. Saken var 
nämligen den, att han, var känd redan 
sedan två föregående besök och nu 
satte regeringen alla sina organ i rö
relse för att ertappa den farlige jesui
ten. 

Akterna i »religions1nålet mot pas
tor Ring» befinna sig i Riksarkivet. 
De äro mycket omfångsrika men sam
tidigt också särdeles lbelysaiide för det 
svåra tryck under vilket värn. · fros
förvanter på den tiden levde. 

Det må därför tillåtas mig att -



s{ kort som ske kan - skildra pater 
Rings öden · i Sverige. 

Enligt en skrivelse från pater Ring 
själv ttncler rannsakningstiden i Mal
mö var han född i ,Kolb�ck å Själlancl 
1674 av luthetska föräldrar. Han ha
cle studerat vid universitetet i Köpen
ihamn och senare begivit sig på utländ
ska resor. Härunder besökte han även 
I� om, omfattade cler1 katolska religio
nen och bleY 1676 medlem av Societas 
Jesu, cl. v. s . jesuit . 

Såsom varande dansk blev han snart 
kallad till Köpenhamn som: legations
präst hos elen' tej serlige envoyen greve 
Freytag. När denne förflyttades til! 
Srnckholm följde pater Ring honom 
d:t och utan att störas verkade pater 
Ring där �å länge som greve F. stan
nade å platsen. :Men så blev greve F. 
i·appellerad och ministerposten blev 
obesatt, och skötseln av legationen upp
drogs åt sekreteraren greve Antivari . 
Nu börj ade svårigheterna. Enligt de 
r:gorösa religionsbestämmelserna ägde 
i1ämligen endast minister och ej sekre
terare att hava i sitt hus katolsk präst 
att betjäna honom och hans folk med 
gudstjänsts hållande. Utanför minis
terns bostad fick prästen ej förrätta 
r:ågra gudstjänstliga handlingar och 
katolikfr; som ej hörde till ministerns 
folk fingo ej bevista mässan i 111i11is
tcrkapellet . Dem var endast tillåtet 
att »i ensa111het inom lyckta dörrar i 
sina härbergen öva sin religion». Detta 
kallades religionsfrihet för katoliker. 

Pater Ring stannade emellertid l{var 
J10s greve Antivari. Redan detta var 
j u  ett brott mot gällande lag. Härtill 
törebråcl,cle man honom att han förled
de personer till avfall från den »rätta 
sanna saliggörande tron» . Och år 
1731 eller efter 3 års vistelse i huvud
staden blev han förvisad ur riket. Som
maren 1732 återkom han dock och då 
i egenskap av huslärare eller informa
tor för en son till en grevinna \i\T oina
rcfka, änka efter elen bekanta 1-:osack
översten, lVIazeppas systerson. Hon 
hade inflyttat till Sverige som en av 
Karl XII :s efterlämnade borgenärer 
och som betalning för sin fordran er
hållit kungsgården Tynnelsö. Pater 
Rings vistelse i landet kom cloc:, snart 
till Rådets kännedom, scim beordrade 
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landshövdingen - att anbefalla Ring att 
avresa. När därför pater Ring kort 
tici därefter infann sig i Stockholim för 
att »avlägga sin komplimang» · hos 
franske m�nistern fick han 1,1nclerståt
hållarens order att inom en måna_d be
giva sig ur landet. Detta skedde även 
i augusti 1732. Från Stockholm gick 
pater Rings resa till Linz i övre Öster
rike. Där erhöll han emellertid snart 
i uppdrag att åter begiva sig till Nor
drn och äro omständigheterna vid . den
na resa både historiskt intressanta och 
fyllda av äventyr och förtjäna därför 
att närmare behandlas. 

En borgmästaresorr från Skara vid 
namn Anders Brovall hade genom 
franske ministerns i Stockholm för·
sorg fått tillfälle att studera i L'inz. 
Han blev katolik och senare sekretera
re hos drottning Kristina i Rom och 
adlad med namnet Galdenblacl. Tvän
ne hans bröder vilka båda antogo nam
net Galclenblad, övergingo likafedes till 
kr.tolicismen. Detta 0111närnnes för öv-
rigt a- ,, sekreterare Galdenblacl i brev1) 
till drottnin'g Kristina, vilka ännu fin
nas bevarade vid medicinska fakulteten 
i Montpellier. Den ene av b1 öderna 
gick i österrikisk krigstj änst och avan
cerade till överste och elen andra, Jo
han, ägnade sig åt det prästerliga kal
let, blev medlem av Jesu Sällskap och 
ul l  sist rektor för kollegiet i Linz. Den
ne Johan Brovall-Galdenblacl överlev
de bägge sina bröder och fick efter 
dem ärva en betydande förmögenhet. 
1V1'ed sina överordnades tillstånd begag
nRcle han denna till upprättandet av 
en akademi för aclli,g ungdom, där yng

. lingar från de tre nordiska länderna 
crhöllo kostnadsfri undervisning och 
uppfostran. Det var som sagt på den
n-: Johan Galclenblads order som pa 
ter Ring, begav sig på resan till Nor-

1) över den samling· brev från och 
till drottning Kristina som finnas i 
Montpellier har den år 1883 avlidne f. d. 
svensk-norske konsuln i Barcelona Wilh. 
Joseph Westzynthius upprättat katalog. 
Jag skall vid annat tillfälle återkomma 
till denna katalog, som i manuskript 
finnes i Kungl. Biblioteket ävensom till 
en skildi:ing av konsul W : s  levnadsför
hållanden. K,atolska kyrkan i Göteborg 
har bl. a. av honom erhållit en donation 
å 5,000 francs. 



den. Uppdraget gällde m?prunglig��1 Norge. Men när pater Rmg korn1 ti ll 
llelsingör och där sökte få båtlägenhet 
till bestämmelselandet fanns ej sådan 
att tillgå. Han tog då vägen över 
Hälsingborg cill Göteborg. Där mot
to()' han emellertid brev från rektm' 
G;rdenblacl att besöka Alingsås för att 
pröva några ynglingar som önska�<: 
komma till Linz, .»om de voro habth 
för studier». Nu börja äventyren för 
pater Ring. I Alingsås lämnades ho· 
nam, då han var på väg till en faktor 
Ahlberg, som synes varit en medlar
hand mellan rektor Galdenblad och de 
ynglingar som: önskade studera i Linz, 
en på franska skriven biljett av en för 
honom obekant tjänsteflicka. Brev
skrivaren, anonym, uppmanade honom 
att om han ville »undvika olägenhet» 
resa från Sverige. Pater Ring följde 

· rådet men kom ej längre än ti!D Häl
s:ngborg. Förföljarna voro honom re
dan i spåren. Landshövdingen i Vä
nersborg, Palmenfelt, hade på order 
från regeringen sänt landssekrtteraren 
Pennan till AEngsås. Enligt Pennans 
och Palmenfelts samstämmiga rappor-
ter synes pater Rings vistelse i Alings-
å,: varit av mycket oskyldig art. Nå
gon propaganda hade han ej bedrivit, 
ej tillhandagått sina trosför:'anter med 
att läsa mässa eller höra bikt. Lands
hövdingen särskilt söker att fria pater 
Ring, liksom han ej kan instämma i 
s!n-iet mot akademien i Linz. Något 
tvång i religiöst avseende utövades ej 
pl ynglingarna härstädes. Landshöv
dingen angiver namnen på en hel ��1 
svenska yn()'lingar, wm studerat dar 
titan att b.li l�atoliker ;  en Mårten Litha-· 
nius t. ex., som blev med, doktor och 
senare läkare vid Sabbatsbergs brunn 
och professor. Vidare landshövding 
Feuks son och så berömda män som 
Palmencreutz, Cilanderhj elm och Spal
ding ( elen senare president i Göte� borg) . Nej elen religiösa friheten 1 

Linz vore så stor att de svenska yng
lingarna när helst de önskade !ingo _i'i 
Galdenblads bekostnad resa tdl  vV1en 
�ch bevista elen lutherska gudstjäns
ten i svenska legationskapellet. (Hur 
hade katolikerna det samtidigt i Stock
holrn1 ?) 

Signalementet på pater Ring hade 
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emellertid landssekreterare Pennan er
hållit i Alingsås och det vidarebeford
rades skvndsamt till Hälsingborg. Det 
hette att han var iförd grå, grova rese
kläder med rött foder och bar gam
mal brun peruk 

Den 1 maj 1735 blev ,så pater Rihg 
häktad i Hälsingborg och förd till Mal-' 
mö, där han insattes i s. k. »civil ar
re�t». 

Rättegången mot honom blev v�<l 
Malmö rådhusrätt mycket långvapg 
och även ett par ynglingar, Bagge och 
Bennet, ,som, skulle avresa: till Linz ble
vo arresterade. De släpptes dock snart. 
Vad Rinn- beträffar försvarade han 

b 
' sio- luo-nt och sä:kert och ett utrednmgs-ö b 

..  o •• •• utlåtande som •Malmo radhusratt san-
de till hovrätten var för Ring fördelak
ticrt. Hovrätten dömde t:onom dock 
»:huru han sökt entlediga sig från 
misstankar att uti något skadligt upp
såt hava konu11it hit» med åberopande 
av Örebro stadgar av 1617 (Gustaf II 
Adolfs verk) och andra författningat· 
att, enär han trots två föregående för
bud inkommit i landet och sökt förmå 
·»omogna och späda ämnen till bevis
tandet av förbjudna orter» böta 300 
daler sm. till pios usus och Jönköpings 
avbräncla skolas upprättande». I brist 
på böter skulle han undergå 14 dagars 
fängelse vid! vatten. Därefter skulle 
han »drivas ur riket» med varning att 
om han ännu en gång inkomme i lan
det skulle han vara förfallen till 
,,evigt» fängelse. 

Den 14 jan. 1736 fastställdes hov
rättens dom av k. 111 :t. Legationssek
reteraren Antivari erbjöd sig väl att 
betala böterna för pater Ring, met\ 
då hade han nå grund av »sin uförmö
()'enhet och sitt slite till stånd», redan 
b 

utstått det ådömda bröd- och vatten
straffet å; ,Malmö slott: och i mars för
des han över till 'dansk sida. Hans 
fängelseti:d hade då varat i 7 månader. 
Många bönemän hade han haft, men 
k m :t var obönhörlig. 

Ja, nog är det underbart. Så myc
ken oreda i landet kunde e11 och därtill 
60-årig jesuit åstadkomma. Vilken 
skuggrädsla ! 

L e n n a r t  \'v i b e r g. 
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FRÅN V Å R A  FÖ RSAMLIN GAR O CH F ÖRENINGAR 

M A L  M ö. 

S :t Laurentii Gille hade även detta 
år anordnat fastlagsfest måndagen den 
28 febr; 1927 å Malmö Nya Arbetare
förenings lokal till vilken hade infun
nit sig församlingsmedlemmar och till 
dem närstående bekanta till ett antal 
av omkring 150 personer. 

Det väl utarbetade och förberedda 
programmet tedde sig på följ ande sätt : 
Festen inleddes med en ouverture av 
fru L. Askeland, varpå 
följde livliga applåder. 
Därefter höll kyrkoher
de Th. van Heugten ett 
hjärtevarmt tal, i vilket 
han bland annat upp
manade de närvarande 
att göra festen så glad 
och trevlig som möjlig·t 
för att sedan med all
var och glädje inträda 
i den förestående fas
tan. Då den utmärkta 
orkestern hade utfört 
några väl valda musik-
1mmmer, framträdde 
»Magistern» och »Glun- , 
ten» och föredrogo med 
bravur några nummer 
ur »Gluntarna», av vil
ka » Impromptubalen» 
särskilt tycktes dra
ga de närvarande med 

lemmar och inbjudna. Rollerna i pjä
sen »Årsexamen i Ruska:by skola» sköt
tes utmärkt, likaledes i »Ett par från 
gamla dar,,, 

Sedan samlades gäster och medlem
mar omkring ,,kaffe med dopp» till ett 
angenämt samkväm. D. S. 

N O R R K ö  P I N  G. 
Det hade bebådats att S : t  Olofsför

eningen, som omfattar de flesta katol
ska familjer här i staden; skulle 

hava sin årsfest den 27 
februari i »Verkmäs
tarens» vackra klubblo
kal. I samlande syfte 
hade alla och envar, 

i den glada stämning- Någrn av cle i fa.stlcigsspelen UJJp-
en. Härefter kom den triiclcmcle. 

. , medlem eller icke, in
bjudits därtill. Även 
N ol'l'köpings katolska 
ungdom hörsammade 
kallelsen till detta mö
te; det var sålunda en 
stor skara av skilda åld
rar,, som bidade 6-sla
get, då portarna skulle 
slås upp och festen 
skulle börja. Ej minst 
glädjande var det att se, 
att så mycken ungdom 
kommit tillstädes, och 
såväl de unga som, de 
äldre kände sig säker
ligen glada åt att få 
tillbringa några timmar 
med sina trosförvanter 
under familjära och o
tvungna former. Med ett av alla så efterläng-

tade pjäsen »Högmod går före fall», 
lustspel i 2 akter. Bonden, som innehade 
huvudrollen, till klädseln en typisk tvätt
äkta bonde, ådrog sig oupphörligen liv
liga applåder, men även studenterna, so111 
i andra akten agerade olympiska gudar, 
Jupiter, Mars, Bacchi1S, Amor, Morpheus 
m. fl., gjorde sin sak bra. Ett bevis för 
att skådespelarna skötte sig utmärkt och 
att lustspelet i sin helhet ·var väl utar
betat utgjorde de applådsalvor, som följ
de, då ridån gick ned för sista gången. 
Innan man samlades kring kaffeborden · 
tog fotografen några lyckade kort, av 
vilka vi presentera ett här ovan. Och 
nu blev det tid att tänka på de mate
riella förfriskningarna. Man samlades 
i närliggande rum gruppvis kring olika 
dukade bord. överallt stod glädjen högt 
i tak. Då  man sedan hade suttit och 
vilat ut samt njutit av allt det goda 
!"Om bjöds, spelade musiken upp till ,,en 
lille svingom». Klockan blev närmare 
2 på natten innan man börj ade ge sig 
av hem, alla glada och belåtna med en 
av de mest angenäma fester, som för-
eningen ställt till. C. B .. 

Den 23 februari hade S :ta Katarina
föreningen en liten fastlagsfest för med-

ord resultatet var glänsan,de. I den väl
lyckade årsfesten deltogo ett 80-tal da
mer och herrar. Efter några välkomst
ord av föreningens ordförande s,jöngs 
den ståtliga, i svensk text efter norska 
original,et bearbetade Olofshymnen, som 
är föreningens älsklingssång. 

Olof Herrens ås11n �kåclcw, salig med Guds Seraf iin, · han oss ljus och hjälp bebådar följd av himlens Ken1bim. Helig Olof från clet höga väncl till oss Guds allmakts öga, i>iirn den stad clig glömt ej hcw. Olofs fanci högt, Olofs fana högt, Gmnlci Sveas f cina högt. 
N01·copensis döttrcw, söner, hyllci clig i dagning blicl. Hälsa clig med sång och böner mäktig drntt i evig tid. Låt en fagM' morgonrodnad lysa upp till själens bådnad, sanningssol uv1winna klar. Olofs fana högt, Olofs fana högt, Gamla Svecis fana högt. 



Telegram hade anlänt från H. H. Bi
skopen, som nu upplästes, varefter det 
officiella årssammanträdet tog sin bör
jan. ·Styrelse- och revisionsberättelser
na föredrogos och godkändes. Sedan 
företogs styrelseval, varvid till ordfö
rande · utsågs herr fabrikör Heinrich 
Eickhoff och till vice ordförande herr 
fabrikör Christian Schnock samt till 
kassaförvaltare herr Hermann Derkum 
senior. övriga styrelseledamöter blevo 
fru Sabina Liebenfeld, Märtha Ander 
och Maria Cowes samt hel'l'ar H. Der
kum junior och Ernst Sjögren som kas
sörsbiträden och fröken Lisa Derkum 
som föreningens sekreterare. Sedan 
årsmötet var avslutat vidtog omedel
bart högtidsfosten. 

Genob1 våra nitiska damers sarliar
oote blev det inöjligt för föreningen 
att bjuda våra gästet och medlemmar 
på en riklig supe med de därtill höran
de nödvändiga förfriskningarna samt 
efteråt kaffe, allt i den med blommor 
och grönt vackert prydda salen. Klocc 
kan var 8 då konsertmästare Richard 
Salzmann med 4 kamrater från Norr

- köpings orkesterförening inträdde för 
att med sin härliga musik skänka än 
mer liv och stämning åt denna festaf
ton. Och nu tog man sig en liten ,,sväng
om,,, då och då avbruten av behövliga 
pauser, som utfylldes av solosång, reci
tation och musiknummer med piano och 
violinackompanjemang. 

Därefter följ de försäljning av tom
bolalotter, dragning och . utdelning av 
vinster, som bestodo av en hel del både 
roliga och nyttiga saker. 

Klockan var nära ett på natten då 
programmet var slut och man bör.jade 
nu pälsa på sig allt under livligt sam
språk - på svenska, engelska, tyska, 
ja till och med på holländska - om hu
ru trevlig festen hade varit. Här och 
där hörde ·man ännu några som gnolade 
på en trevlig melodi, också det ett bevis 
på att man_ var nöjd med aftonens pres
tation. 

Det sägs att vackra visor icke äro 
långa, men denna var både lång och 
vacker. Denna förtjusande aftonfest 
gav löfte om flera glada samm:-mkoms 
ter under årets lopp. 

S T O C K H O L M. 

I S :A EUGENIA KYRKA 

satte huvudstadens Mariakongregatio
ner sin prägel på gudstjänsterna under 
Maria Bebådelsedag, som blev en and
lig festdag av ovanliga mått. Högst 
imponerande tedde sig massan av kon
gregationister, som under 9-mässan gin
go till Herrens bord och av Hans Hög-
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vördighet Biskopen mottogo den heliga 
kommunionen. I' sin högstämda, av 
hjärtats värme präglade predikan vid 
samma tillfälle uttalade han ord, som 
omöjligen kunde förfela att göra djup 
verkan. Morgonsolen b:lyste med sinä 
strålar det fullsatta templet, som var 
rikt skrudat till fest, och de i guds
tjänsten deltagande gingo hem med ett 
kyrkligt minne, som sent torde fi,fr, 
blekna. 

Vid aftongudstj änsten samma dag· 
ägde högtidlig upptagning av 7 nya 
medlemmar i den manliga Mariakongre
gationen rum.. Pastor Meyer predikade 
innerligt, entusiasmerande om det tros
livets tillväxt, Mariakongregationerna 
ha till sitt syfte att förverkliga. Efter 
upptagningen följde latinsk koralvesper, 
som fick ett fulländat utförande, · och 
sakramental välsignelse. 

För S : a  Eugenia kyrka var Mari:, 
Bebådelsedag i år en stor dag, då de1s 
präster på nytt manifesterade sin för
måga att skapa andliga högtidsstunder 
av bestående värde. · 

Senare på kvällen samlaces Mari<1-
kongregationen »Regina Confessorums» 
medlemmar i stort antal till samkväm, 
varunder flera tal höllos, bl. a. av Hans 
Högvördighet Biskopen. 

E d v i n S a n d q v i s t .  

I S :T ANSGARS SAL 

höll kyrkoherde S. Nordmark den 23 
mars sitt andra föredrag om ,,Minnen 
från Gotlands medeltid,,. I det med tal
rika bilder belysta föredraget beskrev 
han på ett ingående sätt den gotländska 
kyrkliga arkitekturens utveckling fram 
till reformationen. 

På ,grund av sjukdom måste BaTon 
ATmfelts föredrag pnsdagen den 6 april 
inställas. 

DOMINIKANERP ATERN 
H. BECHAUX 

håller fastepredikningar kl. 8 e. m. i 
S : a  Eugenia kyrka fredagen den 1, sön
dagen den 3, tisdagen den 5 och freda
gen den 8 april. 

S :T JOSEFSFöRENINGEN 

avchöll tisdagen den 29 mars sitt årsmöte, 
varvid styrelse- och revisionsberättelser · 
för föregående år föredrogos och god
kändes samt val av styrelse och funktio
närer för det löpande året företogs. Där
efter vidtog samkväm med musik och 
sång m. m. 



Föreningen har- generalkommunion i 
. S :t_ Eriks kyrka palmsöndagen kl. ½ 9  
f; m,  

TILL LOURDES ! 

I '  likhet med de närmast föregående 
å1·ens pilgrimståg till Rom och Assisi 

·- kommer i år att . anordnas en dylik ·färd 
till Lourdes, varigenom Skandinaviens 
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katoliker bel'edas tillfälle att för ett 
rimligt p1·is besöka mirakelstaden i Py
reneerna. Färden äger rum mellan den 
17 och 31 juli, och programmet är myc
ket lockande. Strassburg, Avignon, Pa
ris och Lisieux skola besökas. Full
ständigt program och närmare upplys
ningai· erhålles av Benne,tts Rejsebureau, 

Raadhusplads 47, Köpenhamn. H. H. 
Biskopen · har givit - sin ·anslutning till 
företaget. 



1, Fredag. Fetialdag. (Jesu hjärtas fredag) . 2; Lördag. S :t Franciscus de Paula. Bekännare. 
3. Söndag. Passionssöndagen. 4. Måndag. S :t !sidor. Bisk. Kyrkolär. 5'. Tisdag. S :t Vincentius Ferrerius . Bekännare . 6· TOnsddag. } Ferialdagar. 7. ors ag. 8. Fredag. Marias sju smärtor. 9. Lördag. Ferialdag. 

10. Söndag. Palmsöµdagen. 11. Måndag } D . d 1 12 Tisdag agar mom ,ymme -
rn: Onsdag veckan. 
14. · Torsdag. Skärtor,sdag. 15. Fredag. Långfredagen. 

Ky1·kogcirclsinvigning. De första kristna valde efter ernående av den frihet, som den romerska rätte:fl gav dem, närheten av martyrernas begravningsplatser som viloplats för sina döda, för att så antyda gemenskapen med dem också efter döden (tron på de heligas sam:fund) .  Under förföljelsetiden och efter densamma en tid framåt tjänade Roms katakomber dem till begravningsplatser. När man sedermera flyttade de heligas döda kroppar till kyrkorna, så uppstod även sedvänjan att begrava de troende i kyrkorna eller i förgårdarna till desamma och gav man åt kyrkogårda-rna olika benämningar, antydande deras· egenskap av en vilans och fridens ort för de avlidnas jordiska lämningar. Liksom kyi·korna äro de levande troendes samlingsplats ,så skola kyi·kogårdarna vara det för de döda, och därför viger Kyrkan deras viloplats med högtidliga ceremonier. Kyrkogården ska11 vara skyddad med en mur eller ett stängsel och i dess mitt uppreses ett stort kors eller krucifix. Dagen före själva · invigningen uppställes ett annat större kors på kyi·kogården och framför , och bakom detsamma samt till höger och vänster om detta placeras mindre kors av trä. Alla fem korsen äro så beskaffade att framför vart och ett tre ljus kunna anbringas på en liten påle. På invigningsdagen tändes alla femton ljusen och biskopen 'beder en förberedelsebön framför det större korset och därefter reciteras Allhelgonalitanian. Vigvattnet, som skall användas, välsignas därefter. Med detta vatten bestänker biskopen, stående vänd mot det mellersta korset och därefter gående ut från detta hela kyrkogården under bedjande 

16: Lördag· . Påskaftonen. 
17. Söndag. Påskdagen. 18. Måndag. Annandag påsk. 
��: ö�:::�. 

I 21. Torsdag· Dagar inom påskoktaven. 22. Fredag 23. Lördag 
24. Söndag. Vita Söndagen. 25. Måndag. S :t Markus, Eyan1ge.list. 26. Tisdag. S :t Cletus och MarceUus. Påvar, M artyrer. 27. Onsdag. Feria'ldag. 28. Torsdag. S :t Paulus av korset. Bek. 29. Fredag. S :t Petrus. M artyr. 30. Lördag. S :ta Catharina av Siena. Jung:fru. 
av ps. 50 »Miserere». Återkommen till korset incenserar han detsamma med rökelse och tager de tre ljusen från pålen framför korset och placerar demi på själva korset, ett på spetsen och de övriga på sidoarma,rna. Under läsandet av psalmer och böner går biskopen. till de övriga korsen och gör likadant. Till slut går han till det största korset, under bön prisande Jesus Kristus, som det eviga ljuset, upp.ståndelsen och livet. Korset incenseras med rökelse och förses med tre brinnande ljus. Med en slutbön och välsignelsen avslutas invigningsakten, genom vilken tanken 'blivit uttryckt, att alla som i den vigda jorden vila i korsets skugga, renade till kropp och till själ genom Återlösarens blod, genom de troendes förböner måtte komma till uppståndelse i härlighet. Invigningen skall ske genom biskopen, mien kan denne giva en präst fullmakt, att i hans ställe företaga densamma. Invigning av venoner. De olika grader av prästeståndet, vilka äro av direkt gudomlig instiftelse helgas åt Gud och Kyrkans tjänst genom prästvigningens heliga sakrament. För de övriga graderna, som vuxit fram ur Kyrkans liv och dess utveckling,, har Kyrkan vigningar, som tillhöra sakramentaliernas slag (Katekes sid. 147 ) .  Även de högre dignitärerna i den hierarkiska ordningen, primas, ärkebiskopar och patrikarker insättas genom överräckande under Kyrkans bön av »pallium», det vigda tecknet på deras maktfullkomlighet i biskopsämbetet och på deras förer.ing med den apostoliska staten. Påvens kröning är också ett sådant sakramentale, genom, vilket påven övertager Kyrkap.s förvalt-ning. S. N-k. 
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