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SANKTA BIRGITTAS UPPENBARELSER. 
BOK VI. KAP. 62. 

Guds moder talar: Några år ef
ter min Sons Himmelsfärd, när jag 
oroades mycket av å'5tundan att kom
ma till denne min Son, såg jag en 
skinande ängel, liknande den jag en 
gång sett förr, vilken sade mig: 
Din Son, vilken är vår Gud och 
Herre, sänder mig att kungöra dig 
att nu är timmen inne, då du lekam7 
Egen skall komma till Honom och 
taga den dig beredda kronan. Åt 
vilken jag svarade: Vet du ej da
gen eller stunden i vilken jag skall 
lämna denna världen? Ängeln sva
rade : Din Sons vänner skola kom
ma och jord."i. din lekamen. 

Och när ängelen hade sagt detta, 
syntes han ej längre och jag bered
de mig till. att lämna denna vädden, 
i det jag sökte och vandrade runt 
till alla de stälfon där min Son blev 
pinad. · Då min håg en dag var upp
lyft i Guds kärleks- undran, blev 
mi:n själ uppfylld med så· stor gli;i.d
je · under detta beskådande; att hon 
näppeligen förmådde hålla sig lugn. 

Och under ·dessa tankar var min själ 
skild från kroppen och vilka samt 
huru stora ting min själ då såg och 
med vad heder Fader, Son och den 
Helige Ande hedrade henne och med 
vilken mångfald änglar hon då var 
upphöjd, det förmår du ej fatta och 
det vill jag ej säga dig, förrän din 
själ och kropp skiljas åt, fastän jag 
tedde dig något därav i de dagliga 
bönerna, vilka min Son ingav . och 
dikterade dig. Men de som ·voro .med 
mig i min boning när jag uppgav an
dan, visste nogsamt av det märkliga 
ljuset, .som de.sågo,. vilka gudomli�q, 
ting, som gjordes med mig. . . : , ; . 

Därefter sände min Son· sina y,ä,11, 
ner, vilka jordade min kropp· i ,Jo
safats dal, vilken 'otaliga ängla:r 
omgåvo liksom sols.trimmoP. · ··Men 
de onda änglarna vågade ,ej nalkas 
och femton dagar. · låg min lekame11 
jordad i · j<,lrderi och därefter ,blev 
han· upptagen till himmeltiket ,av 
måµga änglar. ,Och den, titn;manivar 
ej, utan · särskilda' tecken, , ty i· deri 
sjunde tii'nim!ri · ·slmll ikt9ppama:s 
uppståndelse ske·: ,och i j,· 'den1 t;'i.ttond·fl 
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·skall själens och kroppens salighet 
fullkomnas. Första timmen var från 
världens begynnelse intill den tim
man att lagen gavs genom Moses. 
Den andra från Moses tills min Son 
tog mandom. Den tredje när min 
Son instiftade döpelsen och gjorde 
gamla lagen lättare. Den fjärde när 
Han själv predikade med orden och 
fullkomnade dem med Sitt föredö
me. Den femte när min Son ville 
lida och dö och när Han uppstod 
från döden och bevisade Sin Upp
ståndelse med uppenbara bevis. Den 
sjätte när Han uppfor till himmel-· 1 

riket och sände Sin helige Ande. 
Den sjunde när Han skall komma 
till domen och alla skola uppstå 
till domen med sina kroppar. Den 
åttonde när alla profeters utlovade 
och förutsagda ting skola fullbordas 
och då det skall varda fullkomlig sa
lighet. Då skall Gud synas i Sin 
härlighet och alla helga män skina 
1iksom solen och ej skall hädanefter 
varda någon sorg. 

ÄNGELENS DIKT AMEN. 
KAP. VII. LEKTIO 2. 

För den skull att Vi lärde av 
den heliga Skrift den sanningen att 
var och en skall utmätas med den 
skäppa varmed han mäter åt andra, 
så synes det omöjligt att någon med 
mänskligt förstånd kan fatta med 
huru mycken heder den . ärofulla 
Guds Moder skulle hedras i himmel
rikets palats, hon som välvilligt gav 
så många de goda ting som de åstun
dade, medan hon levde i denna värl
den. Ty det tros vara rättvist att när 
hennes Son täcktes kalla hen1_1e ur 
denna världen, voro alla redo till att 
öka hennes ära, vilka fått sina önsk
ningar uppfyllda genom henne. Va
dan att alla tings Skapare fått sin 
vilja utförd i världen genom hennes 
medhjälp, så täcktes det Honom att 
med änglarna ära henne med högsta 
heder i himmelriket. Och strax som 
hennes i,jäl var skild från kroppen 
upphöjde Gud själv underbart hen-

nes själ över himlarna och gav hen
ne kejsarinnedöme över hela värl
den. Och satte henne till att härska 
över änglarna evärdeligen, vilka äng
lar blevo så lydiga Jungfrun att de 
hellre ville tåla helvetets pina än gö
ra emot hennes bud i någonting. Gud 
gjorde henne jämväl så mäktig över 
de onda andarna, att när de strida 
mot någon, som åkallar hennes namn 
med kärlek, fly de genast fjärran 
med rädsla på Jungfruns bud och 
vilja hellre att deras pina och osalig
het skall bliva mångfaldig än att den 
samma Jungfruns makt skall härska 
över dem. 

Och därför att hon är befunnen 
ödmjukast mellan alla änglar och 
människor, så är hon upphöjd över 
alla skapade ting. Och allra_ fagrast 
och mest lik Gud själv, varför det 1 
sanning är fl,tt lägga märke till, att 
liksom guldet äger mest värde av 
alla metaller, så äro änglarna och 
själarna mera värda än alla skapade 
ting. Och liksom guldet icke kan 
formas till något smycke utan eldens 
tillhjälp, men då elden tillsättes smi
des den i olika former enligt guld
smedens färdighet, sammaledes hade 
den saligaste Jungfruns själ ej för
mått att bliva fagrare än andra sjä
lar och änglar utan hennes goda vil
ja, som kan liknas vid smältdegeln, 
i vilken guldsmeden hade berett hen
ne så fullkomligen i den _Heliga An
des hetaste kärleks eld, så att hen
nes gärningar måtte synas täckeliga
re inför alla tings Skapare. 

Och fastän guldet är smitt i ett 
fagert smycke, så skådas ej klart 
guldsmedens färdighet, så länge det 
är instängt i ett mörkt hus, men då 
det kommer i solskenet, då synes det 
glänsande smyckets fägring. Likaså 
förmådde ej denna ärofulla Jung
fruns värdiga smycke, vilket allra 
fagrast pryder hennes dyra själ, att 
synas fullständigt, så länge själen 
var instängd i den dödliga lekamen_s 
skjul, före det hon kom i den san
na soJ.ens sken, som är själva Gudo
men. 



Men då upphöjde alla himmelri
kets gårdar Jungfrun med sitt hög
sta lov; ty hennes vilja hade så prytt 
hennes själ, att hon överträffade alla 
skapade tings fägring. . . . Ingens 
hjärtedjup räcker jämväl till att fat
ta· huru stor glädje Gud ,gjorde sin 
härskara i himmelriket, när Hans 
älskeliga Moder lämnade denna värl
den, så som det skall bliva allom up
penbart, vilka med kärlek åstunda 
det himmelska fäderneslandet, när 
de få se Gud själv i en uppenbarelse
syn och änglarna tacka Jungfruns 
själ och ära Gud. . . . . . Adam och 
Eva med patriarkerna och profeter
na och med alla skaror utledda ur 
förhelvetets mörkostuga och alla an
dra, vilka efter Kristi död hade kom· 
mit till ärans boning, gladdes vid 
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Jungfruns ankomst, givande Gud lov 
och heder, vilken hedrat henne med 
så stor heder, hon som heligt och 
ärofullt hade fött deras Frälsare och 
·Herre. 

Apostlarna och alla Guds vänner, 
vilka stodo närmast Jungfrun i vär
dighet, hedrade hennes prisvä1�da le
kamen med ödmjuk tjänst, då hen
nes Son förde hennes ärofulla själ 
med sig i himmelriket, och uppnöjde 
henne· med all ära och lov, som de 
förmådde. Och sannerligen må alla 
tvivel bortvisas och vi må tro att, 
såsom den saligaste Jungfruns leka
men död lades i graven av Guds vän:.. 

ner, så är den ock med hed�r uppta
gen levande med själen till evärdeligt 
liv av Gud själv, hennes älskeligaste 
Son. 

VASTERASMINNET 1527-1927. 

Det skall sannolikt alltid komma 
att vara svårt för en svensk ka
tolsk-kristen att få sig tillerkänd 
rättigheten att skriva om det-- s. k. 
reformationstidevarvet Sverige, 
ty det anses visst, att man inte kan 
vara svensk o c h katolsk-kristen! 
Egendomligt nog anser man emeller
tid här i landet att någon samtidigt 
kan vara "svensk" och jude, israe
lit, d. v. s. tillhörande synagogan, 
med rätt att ha en subjektiv uppfatt
ning i inre svenska angelägenheter, 
och rättighet att påtvinga andra 
dessa sina åsikter. Men att vara 
svensk och samtidigt bekänna sig 
tillhöra den kristna moderkyrkan, 
den förrevolutionära, i Sverige lik
som i andra kristna stater, förhär
skande kristna kyrkan, detta betrak
tas lustigt nog såsom en anomali. 
Naturligtvis endast av icke-katolsk
kristna svenskar, ty de sv·enskar, 
som tillhöra den gamla Kyrkan, va
re sig från födelsen eller genom· en 
vid mogen ålder skedd konversion 
till densamma, se ingalunda i detta 
förhållande en dualism, utan ära 

snarare benägna att känna det, som 
om just de .vore de verkliga tradi
tionsbärarna här i landet, och just 
därför äga rättighet framför andra:, 
( såsom nyhetsmakare, indifferenta, 
immigrerade ras främlingar), att ha'... 

va och också utsäga sin mening om 
det kyrkliga revolutionstidevarvet 
här i Sverige. 

·och denna vår oförgripliga rät
tighet vilja vi också begagna oss av 
vid alla de tillfällen och platser, som 
synas oss lämpliga, och i all syn:.. 

nerhet · från det forum, där ingen 
kan göra oss platsen stridig: histo:.. 

riens oväldiga domstol. 
Sedan 400 år tillbaka strider pro

testantismen, detta månghövdade 
begrepp, mot "Rom". De för fol
ken och för enskilda så oerhört 
ödesdigra "segrarna" under 1500-
talet ha ej till de segrande medfört 
inre stadga och styrka, utan · det 
splittringens frö, som låg i själva 
protestantismens ide, har; såsom 
man ju kunde vänta; alltmer utveck:
lat sig,/ · och på det världsomspän-:

nande söndringens träd, s·om prote-



stantismen blivit, avsättes det, och 
'skördas de naturliga frukterna, tve
dräkt, hat, upplösning, omstörtning, 
revolution, alltså det giftiga inne
hållet i de utåt så skimrande förete
elserna, som man givit de fina be
nämningarna: upplysning, individu
alism, frihet, socialism, jämlikhet, 
. internationalism, broderskap, kom
munism o. s. v, Men, när nu efter 
400 år, kring hela den protestantiska 
världen, ett rop efter "enhet" hö
res, och de mest utomordentliga 
krafter mobiliseras för denna enhets 
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. ernående, så är det alls ej en inre 
enhet som åsyftas, ingalunda heller 
en enhetlighet i kampen _mot de allt 
tydligare framträdande uppläsande 
krafterna, ty det bleve ju att ärligt 
erkänna själva protestantismen så
som söndringens princip, utan · "en
heten", den åtrådda och ouppnåe
liga, .,;kall gälla kampen mot "Rom", 
sorp. c).lltjämt framstår såsom, och är, 
samlingens, · ·den verkliga enhetens, . · 
den sanna styrkans förkroppsligade 
s;ymbol. 

Nu senast ha målsmännen för den 
svenska grenen av protestantismen 
med biträde av representanter från 
·andra protestantiska åskådningar 
samlats i Västerås, för att fira 400, 
årsminnet av den betydelsefulla 
riksdagen där 1527, då "grundste
nen lades", som det heter, "till den 
evangelisk-lutherska kyrkan i Sve
rige", också gärna kallad "den .sven
ska kyrkan". Och det är rätt så 
märkliga uttalanden, som ha gjorts 
i samband i.ned firandet av denna 
·"reformationsfest". 

Här nedan skall göras en alls ic
ke tendentiös sammanställning av 
utdrag ur en del offentliga uttalan
den i, av, och genom skilda press
organ. Hänvisandet till "källorna" 
skall möjliggöra för den som har 
lust därtill, att kontrollera att cita
ten ingalunda måste betraktas så
som av illvilja lösryckta ur resp. 
sa,mmanhang: Men . hur de än lä
·sas, belysande äro .de för "Refor
mationsminnet". 

Man torde observera att det en
dast är "samhällsbevarande" per
sonligheter och publikationer som 
citeras! 

* 

I Svenska Dagbladet den 20 Juni 
läses: Folkets stora huvudmassa, 
allmogen, anade knappast vidden av 
den fara, som de i Västerås fattade 
besfoten utgjorde. för deras fäders 
tro. -· Ja, i Vadstena trodde 1nan 
ännu inf är kyrkomötet i Örebro 
I529, att kung Gustaf nu ämnade 
rikta ett slag ,mot de littherska pre
dikanterna. - Icke ens det schis
matiska ärkebiskopsvalet I53I itt
märker en fullt tydlig gräns (mot 
fädernas tro!) Katolicismens 
efterdyningar, synnerligast på folk
djupen, gå i mäktiga ringar genom 
större delen av vårt svenska I500-
tal. - I520-talet är ett revolutio
närt decenniion. - Det är kanske 
iättast att peka på de ,rent politiska 
motiven, som av allt att döma också 
vägde tyngst f är kung Gustaf per
sonlige11.,. (vid riksmötet 1527) -
Biskop Bra.sk hänvisade till det all
männeliga kyrkomötet, som under 
dessa år så ofta lät tala om sig; en
dast därifrån kitnde det auktoritati
va svar förbidas, som gåve ledning 
åt enskilda själar och kyrkoprovin
ser. Hans program ville vara ett 
nationellt såmlingsprogram: ett 
stärlwnde av riket inå.t genoni oros
anledningarnas avlägsnande på läm
pornas väg, dock utan att kyrkans 
förhållanden principiellt upptagas 
till debatt. - ... man har nog rätt 
att säga, att resultaten av denna 
riksdag vunnos med , överraskning
ens hjälp. - Detta slag (mot me
deltidskyrkan, d. v. s. mot fäder
nas tro) kom säkerligen. för de all
ra flesta oförberett. Man synes t. 
o. m. kunna fråga om ens kung 
Gitstaf fullt överblickade ställning
en, om han från början kallblodigt 
och målmedvetet länkade spelet 
fram 1nr1t den mästerliga iipplös
ningen. Gustaf erinrar om (i 
anklagelseskriften mot Laurentius 



Andrre och Olavus Petri vid rät
tegången mot dem 153g-40, då de 
dömdes till döden) hur ivrigt mäs
ter Lars sökt övertala hononi att lå
ta evangelium predikas; själv hade 
han tvekat, och framfört "besvä
ringar Dch märkeliga nödtorfter", 
som syntes honom tala · f är större 
försiktighet. Han hade vid den ti
den varit "fast :ii-ng och allena", han 
hade känt sig "för svag" att gripa 
sig an med sådana ting, varav i 
framtiden kunde följa "mer farlig
het än fromma". Mäster Lars hade 
då givit sin borgen för itnderså.tar
nes litgn och lydnad, men sedan i 
svåra lägen lämnat konungen i stic
ket. Konimgen hade, säger ankla
gelseskriften 1539, uppbjudit en me
nig herredag (Västerås riksdag 
1527) och ville där träda ifrå,n re
gementet - - - men mäster Lars 
och hans anhang, som vid ,denna tid 
befunna sig "uti den yttersta nöd 
och livsfara", hade genom sina ivri
ga försäkringar med gråtande tårar, 
suckande och bedjande, på d_eras' ne
derböjda knän förmått honom att 
återtaga sin avsägelse. - ,- -

Gustafs avsikter att på kyrkans 
be kostnad tillfredsställa frälsestån
det hade blivit kända - - - redan 
vid Eriksmässan i Uppsala I526. -
Av ålder spelade Stockholms stad 
ledande rollen bland köpstäderna vid 
riksdagarne. - - - särskilt bland 
Stockholms tyska borgerskap sakna
des ej en viss jordmån f är ytterlig� 
hetstendenser (i kyrkliga frågor), 
NI en framför allt gives anledning 
att - - - ägna upp·märksamhet åt 
mäster Olofs ställning som stads
skrivare i Stockholm, vilken med 
stor sannolikhet gjorde hono1n själv
skriven såsom köpstadsmännens 
sekreterare. JY.Ian har kan.ske också 

"' rätt att lägga märke till, att ,borgar
n.es svar (på den kungliga proposi
tionen) i märkvärdig motsats till de 
andra ståndens, icke , talar i första 
personen, utan genomgående i tred
je, varigenom det på visst sätt fått 
tycke av en till konungen avgiven 
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rapport. -:-- - - tydligt. målar sig i 
. bondemenighetens svar förkärleken 
för gamla kyrkobruk, omtanken om. 
mu.nkar och präster, och förtroen
det för "kyrkans förmän". --

Det är alltså inom ridderskapet 
och adeln, här likso·m vid a.ndra 
riksmöten fylkad kring rådskretsen, 
som de väsentliga, verkligt avgöran
de beslitten kommit till. - - -
den protestantiska tanken var ånnu 
föga mer ä.n ett frö, nedmyllat i 
jorden och överlämnat åt sin egen 
växtkraft. - - - Västerås riks
dag skapade ej ett littherskt Sveri
ge, men det skqpade några .av dess 
viktigaste förutsättningar. 

Den 21 Juni läsa vi i Svenska 
Dagbladet: Den svenska refonnatio
nen är ,en väldig process, och icke 
ens Västerås riksdag (1527) kan sä
gas äga - - ovillkorligt epokbil
dande betydelse - - �. Men -
- ,besluten I527 - - beteckna -
- en grun(dläggning. Därin.ed lades 
åtminstone hörnstenarna till det nya 
protestantiska Sverige. Protestan
tismen har - - blivit ett med 
den svenska <Stammens ,- - lyn
nesarv, och någon . återgång synes 
icke möjlig. Mycket av begränsning 
och skröpligt människoverk - -
- framträder vid en. tillbakablick 
för vår syn - - -. Icke ens det 
enastående starka ankarfäste, som 
protestantis.ka tänkesätt erhållit i 
svenskt väsen, innebär någon full
giltig borgen f är all framtid. -- -
- Västerås riksdag ger oss ännit ic-
ke bilden av det svenska lekmantui
folkets samlade franiryckning i täta 
led imder protestantismens f iilttec
ken - - -. Om rösternas plu.rnli
tet · då liksom n-u efter noggrann id
räkning fått fälla ittslaget, så hade 
förmodligen det hela fått givas till 
spillo, eftersom svenska folket br:
hövde tid för att helt gripas av pru
testantismens a1ide. - - -

I fråga om Västerås riksdag har 
väl alltid stått klart - ---;:. --, att 
den erbjudit skådespelet av en iipp
rörd kraftmätning mellan vilior odi 



passioner. - - - Patrioter stå mot 
patrioter; förunderligt levande tech
nar sig i (Peder Svarts) -- --,
skildring - - -, hur iippgörelsen 
ställes på sin ·yttersta spets. 

I en ganska märklig artikel i N _va 
Dagligt Allehanda den 20 Juni un
der rubriken: "När kungen gjorde 
lwbinettsfråga, och till tvang sig för
troendevotu1n", läsa vi bland myc
ket annat: - - - i regel ha de 1:irl 
ett tillfälle handlande aldrig haft in
sikt om sin handlings fi'amtida bety
delse. �- - Detta gäller icke minst 
om Västerås riksdag, vars betydelse 
förvisso ingen då förstod, 1nm ef
tervärlden har förstått den sd ·1nyc
ket bättre. - - Senare tiders histo
rieskrivning, som kan överb!iclw 
konsekvenserna, har klart för sig, 
att då genomfördes den luthers.lw 
reformationen i lMt.det. På ett brä
de. Fullkomligt riktigt, men ingen 
då närvarande tänkte så, ej ens 
kungen. - - - Att "kätterier" ha
de hörts av i utlandet, och att en, 
som hette Liither, åstadkommit ra
balder i Tyskland, det hade 110g oå
ra biskopar hört talas om. Men alla 
de övriga vid V esterås riksdag, för 
dem var detta nog rätt dimmig hör
sägen. - - �Enda beröringen med 
det nya var att Olaus Petri - --
__: iippträdde som agitator och oro
stiftare. 

Hur mycket begrepp om detta 
nya Gustaf Vasa själv hade; .'ir 
knappt känt. V ad han intresserade 
sig för, det var ,att få stadga i riket, 
vilket ej kimde ske utan pengar och 
utan att·- - - episkopatet stuka
des. Då de till herredagen försam
lade gjorde obstruktion mot de 
kungliga propositionerna, "strejka
de" kungen, heter det. vidare. Gus
taf V asas - - - mångbesjimgna 
strejk i Västerås: anno IS27 försig
gick - - - efter den tidens - ·
grovhitggna sedvänjor, - - - Ko
nungens strejkbeslut framfördes 
med - "--- kraftiga ord. - - -
If an sade rent ut, att "ej ens den 
värste i helvetet

,,_ 
.må vara eder ko-
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mmg, när ni bara vilja att yxan sut
te i mitt hitvud, fast ingen törs hålla 
i skaftet". Och se'n begav han sig 
till slottet, där han drack i dagarna 
tre med sina män, och kort avvisade 
riksdagens gråtfärdiga och knäfal
lande deputationer. 

Han gjorde saken till en kabi-
11ettsfråga, och ,segrade i voteringen. 
De väldiga konsekvenserna märktes 
först längre /rinn. Han - - -
övertog all kyrkans egendon1, ända 
till kalkarna av silver, och blev där
igenom, mäkta rik. 

Religionsförändringen syntes icke 
för menige man. Den kom senare 
långsamt in i 

1
prästernas och f olliets 

medvetande. I Västerås bestämdes 
blott, att Guds ord skulle rent pre
dikas - - - en var obetaget att 
däri inlägga vad betyaelse iman ville. 

Formellt var Sverige fortfarande 
katolskt. - - I kyrkorna hade man. 
helgonbilderna kvar (för. så vitt de 
inte hade penningvärde) - - -:-. 
Det var den - - .långsamma över
gången, som lät svenska kyrkan få 
en ännu bibehållen särställning inom 
protestantisnien. 

Fullt formellt luthersk blev vår 
kyrka först - - - anno I593· Då 
var man. så långt kommen, att man 
godkände Augsburgiska bekännel· 
sen - - - d. v. s. Luthers refor
mation - -. - - - - - Världs
scenen var färdig för den hwnldra
åriga blodiga striden med vapen 
mellan de båda, nit tydligt särpräg
lade religionerna. 

Stockholms Dagblad lämnar sam
ma dag, den 20 Juni, i en längre ar
tikel eht slags granskning av qen c :a 
156o av den lutherska biskopen i 
Västerås Peder Svart nedskrivna 
anekdotrika och livfulla skildringen 
av de upprörda riksdagsförlwrtdling
arna, som kommit att dominera 
framställningen i skolans läro- och 
läseböcker, och i generationer av 
skolbarn inpräglat en färgrik och 
dramatiskt åskådlig bild av händel
seförloppet. Efter en resume av 
detta händelseförlopp, biskoparnas 
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och de övriga prelaternas rådslag 
och protest, biskop Hans Brasks 
hänvisande till påven, däri han får 
stöd av den myndige Ture Jönsson 
Tre Rosor från Västergötland, som 
förklarar "trådz och trådz att the 
skola göra någon hedninga eller ket
tare utaf mig j thetta åår", m. m., 
säges det: Som verksam kontrast 
häremot tecknas kalasandet på .slotliLf
i tre eller fyra dagar, där konungen 
kring sig samlat sitt bästa och dryc
kes! astaste krigsf olk, karlar, som 
"sinne hade att taga aff liusen, som 
man plägar seia". 

Vi få också läsa om en teologisk 
disputation mellan doktor Peder Gal
le o. mäster Olof, varigenom bönder
na skulle ha vunnits för "konungens 
sak", men det har ju visat sig, att det 
inte alls var en teologisk disputation 
(varav för övrigt sannolikt bönder
na ingenting skulle ha förstått, re
dan därför att alla diskussioner den 
tiden fördes på latin), utan att det 
varit frågor av kyrkopolitisk bety
delse, som avhandlats mellan "Ola
vus Petri och en katolik, sannolikt 
Peder Galle" efter riksdagsbeslutets 
avfattande, således utan att få infly
tande på detsamma. Det heter vi
dare: Viktigast bland de kritiska 
korrektionerna ( av Peder Svarts 
uppgifter) är väl påvisandet, med 
stöd av böndernas särskilda svar, 
att de ingalunda vara pådrivande 
i fråga om den nya lärans antagan
de, utan tvärt om lade in ett gott ord 
för munkar och nunnor, samt visade 
sig angelägna ,;,n att icke gudstjän
sten, "Guds tidegärd" måtte för
hindras i klostren på något sätt. 
Även kan man ur de bevarade sam
tida akterna utläsa, att konungens 
krigsmakt och de utsikter han öpp
nade för adeln att återbeknmma till 
kyrkor och kloster. doneradr .fläkt
gods betydde ganska mycket för 
riksdagsbeslutens tillkomst - - - . 
Konungens avgångshot var nog även 
åtskilligt mera villkorligt än det fö· 
refaller i den traditionella berättef 
sen; enligt de skriftliga "framställ· 

ningarna" begärde han ej blott er" 
sättning för egna penningeutlägg 
för riket, utan även att "varda,_, be· 
sörjd med ett stycke län", en ford
ran, vars uppfyllelse skulle ha kun
nat göra en ny konungs ställning 
,rätt kinkig. 

Det var nyktra realpolitiska hän
syn, som ledde konungens aktion, att 
förnämligast rikta sig mot kyrkan, 
det enda håll, där sparade och bety
dande ekonomiska resitrser funnos 
att tillgå. -- -Kan ungens statsfi
nansiella planer kom mo -�· att till 
stor del sammanfalla med ref ormato
rernas - - önskemål. - - I riks
dagsbeslutet talades ---även, om 
än helt kortfattat, om att Guds ord 
skulle "renliga predikas", och det 
föreskrevs i den, i fråga om sin till
komst omstridda senare ordinantian, 
att "i skolestugor läses efter denna 
dag evangelium ibland andra läxor, 
efter det ju är kristliga skolor". 

Författaren slutar sin artikel med· 
orden: Trots den � - - underord
nade roll, som de rent religiösa syn
punkterna spelade vid ,detta ständer
nas midsommarmöte i Västerås 
I527, kan det genom sina följder 
för den kommande itfvecklingen allt
jämt göra anspråk på sitt traditio
nella hedersnamn, reformationsriks
dagen. 

Det är ju ganska egendomligt, att 
i samma tidningsnummer, som detta 
läses, finnes ett · annat, redak
tionellt, uttalande, som börjar 
så: Kristendomens ställning som 
läroämne på gymnasiet blir genom 
det fattade skolbeslutet .. så starkt un
dergrävd, att fara finnes f är att det
ta ämne skall försvinna i de·- två 
högsta klasserna. När vid riksdagen 
i år, oaktat en utomordentligt om
fattande protest från lärdomens och 
skolundervisningens representanter 
landet runt, partipolitiken i genom
drev skolprogrammet, så riktades 
alltså därmed ett allvarligt angrepp 
mot den kristna lärans förkunnan
de här i landet. Det innebär alltså 
icke att kristendomsundervisning ej 



,skulle ha funnits i våra skolor. När 
,i Västerås recess uttalas att Guds 
ord ,,.�lcaJl "renliga · predikas", så. är 
_detta . ingalunda att förstå - såsom 
man · senare envisats att göra - som 
_om Guds ord - dittills ej sblle ha 
förkunnats rent hät · i landet. Detta 
kravs framställande är att. förstå så� 
'som �-iktat . mo t nyhetsmakarne, 
mot dem, som ville införa en ny lä
ra. Borideståndet, som ju.st i sin 
:dagliga gärning på- ett intimare sätt 
än adel och borgare . stod i beröring 
·med det andliga ståndet, visade j u  
,på allt · sätt sin kärlek och tillit till 
_den. gaml;i Kyrkan ocl:i dess repre
sentanter, tiU d_en gamla tron. Ock
så borde man. väl . vid · tal . om Väs
terås ordinantia taga hänsyn tiU b�
tydelsen av att boktryckerikonsten 
då ej länge tillämpats här i Sverige, 
vadan . . en folkundervisning på så 
sätt. :som vi nu fatta detta begrepp, 
ej. : krmd� ex1stera före den tiden. 
Det är felaktigt .att, såsom oftast 
sker, bedöma händelserna 1 527 ut
ifrån vår tids synpunkter. -

* * 
* 

Nå, så hållas då festligheterna i 
Västerås den 21 Juni i år, och vi 
märka åtsk:illiga tänkvärda uttalan
den, som återgivits i dagspressen. 

Det kan vara nog att läsa de syn
nerligen utförliga referaten i Sv�n
ska Dagbladet den 22 Juni. 

Egendomligt nog se vi där att "Ko
nungens troman", vilken stolta titel 
bäres av landshövding Walter Mur
ray, i strid mot alla andra uttalan
den och historieskrivningens sam
stämmi'ga :vittnesbörd, ·  kommer med 
tal om att : K·yrkans sedliga förfsll 
var .allom iippenbart. Detta kallas 
bhi,nd hyggligt folk, att bära falskt 
vittnesbörd mot nästan, och borde 
sannerligen ej få för(jkon;ima. Men 
som detta blott har. et,t negativt 
värde, kui:;p.a vi i stället n�rmai,-e �e 
efter, vad ' de andr� talarne säga oss, 
<.leras säkerl1gen ofri:v;illiga ; yittm:s� 
�.år� f lr den gami;i. K);t:kan, mo<:h;r-

. ,-· . " - " . .  , . . ' ' . .  ' -� ' ' . . . 
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kyrkan, som vi här i Credo . alltjämt 
bekänna oss till. 

Ärkebiskop N athan Söderblom, 
som 1 i mer påfallande grad än fallet ·· 
eljest är hos personer i offentlig ! 
ställning, underlåter att precisera 
begreppens innebörd, varigenom d,e 
kunna tjäna olika ändamål, medgi
ver emellertid i början av sitt langa 
anförande att den medeltida univer
salkyrkan och universalstaten nu 
,uppskattas . rättvisare än förr. Det 
är j u  glädjande att få höra. Som 
vanligt använder Dr Söderblom sig 
av uttrycket · "Den ena heliga allom
fattande eller katolska och aposto� 
_liska kyrkan", och . tyckes tro, eller 
vill åtminstone få andra att tro, att 
därmed menas alla de nräkneliga, 
s. k. kristna samfunden av sinsemel
lan , ,  skilda trosformuleringar, (d;ir 
sådan;,i, nu alls finnas) ,  och vilka 
alla endast ha det gemensamt, att 
de stå 1,1tanför den sanna "Ena, he
liga, katolska och apostoliska Kyr
kan", Men så säger han : En fri
görelse från universalkyrkan var 
nödvändig, ty Kyrkan, som var as1.
sedd att vara en ·moder och en hF,il·' 
pare åt folken, hade blivit en för
tryckare. Det är ju  intressant att 
få höra detta efter alla vittnesbörd, 
som avgivits om folkets här tillgi
venhet till Kyrkan och dess tjänare, 
vittnesbörd som i mest vittnesgilla 
form skola upprepas under ''Refor
mationsfestens" förlopp. Men, me
nar verkligen Dr Söderblom, att 
statskyrkan nit i Sverige, i motsats 
till vad som skulle varit fallet med 
den enda före revolutionen, · ii r .en 
"moder för folket" ? D�u stora 
splittring, som råder . inom det reli
giösa lägret här i landet, ( dei- kallas 
av protestanter och indifferenta för 
"livaktighet", jåg vet det ! )., vittnar 
just ej gott för. "den svenska kyr
kans'.'. moderskapsförhållande . ti!l 
d_et svenska folket i . vår tid. Så till
lägger Dr Söderblom : Prigih-elsen 
blev över hela , linjen 1;åldsam, onii� 
digt ,_, för(?,firfrnde �ch förstörande: 
){ven hos oss blevo dy:vbam viirden� 
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både · andliga och materiella, för
trampade av den nya inbrytc:.nde ti
dens . män. I sanning, betydelse" 
fuJla , medgivanden ! Och v idare : 
Hårdhänt, närig och slug var han, 
Sveriges nye konung, som i Viistfr
ås skötte sin sak med eii  för honom 
betecknande blandning av stnrslagen 
personlig djärvhet (}Ch berä.knande 
klokhet . - - - av persoi�lig 
maktlystnad och egennytta, av poli
tisk realism - - -. När hmungcn 
- - - icke genast fick sin 1Jilja 
fram, och lämnade de sandade stän
derna halvt i vredesmod, cir det svårt 
att avgöra, huru myclwt däri · var 
missräkning och harm,_ och hurii 
mycket var beräkning. -- - -
Kon-ungen levde några dagar glade
ligen på Västerås slott med sin:a i:iin
ner och knektar. Han burtvisadc 
två beskickningar, som · sändes tilt 

· .. honom, först den tredje fick löfte 
om att kor,,ungen dagen därpå skulle 
infinna sig i riksdagen. 

Efter dessa medgivand,�n gör så 
Dr Södei·blom en av de vanliga 
vidunderliga · ·  protestantiska tanke
saltomortalen, och menar alt vi sko
la vara tacksamma mot denne Hn
dcrman, som öppnade dörrarna för 
Guds evangelium åt Sveriges folk. 

Tydligen härskade ännu mörk he
dendom i Sveriges land intill den 23 
Juni 1527 ! 
· Vi få likvisst höra av Dr Söder
blom att : Någon religiös omstart.,. 
ning ville konitngen ej. Och vidare 
säges det : Hålla vi oss till Väster
ås riksdag och vad där verkligen 
förhandlades och beslöts, så f örvå
nas vi · över frånvaron av omstört
ning och våldsamhet. Ordinantian 
giver i sin latinska form ingen rik
tig före ställning om riksdagens 
egentliga beslut. , Ty först senare har 
i ordinantian tillfogats den formliga 
skilsmässan från , Rom, som ännu ic
ke tillhör Västerås · riksdag. Det 
märkliga, - - � som gör Väster
åsmötet förtjänt av namnet refor� 
mationsriksdag, är icke det som aV'

skaffades. Det var i religionen och 

kyrkan tnindre än,, vad vi gemenli.,. 
gen före ställa oss. 

Dr Söderbloms långa anförande 
innehåller många andra betydelse
fulla satser, som .,ej hä,r kunna åter
givas, men vilka i hög grad äro för-: 
tjänta att läsas av d e n, som kan 
läsa kritiskt, o<;h förstår att draga 
rätta slutsatser. Alla andra kunna 
saklöst låta vara att läsa dessa och 
övriga märkliga, uttalanden med an
ledning av denna minnesfest. 

Rätt egendomliga verka följande 
ord i Dr . Söderbloms mun : Männi
skorna älska att bedraga sig själva. 
Man kunde önska att den, som nu 
innehar . den förnämliga titeln av 
"Svea Rikes Ärkebiskop''; själv in
gående - begrurn;lade dessa s·ina i Väs-: 

terå� den · 21 - Juni 1927 uttalade 
ord. - · 

Biskop �Einar Billing höll en i fle
ra avseenden intressant predikan i 
Västerås domkyrka på festdagen. 
Visserligen utgår han från den fel
aktiga uppfattningen av, den senan.� 
inlagda meningen i den fjärde punk
ten i riksdagsbeslutet, vilken han 
säger har formats till en bön och 
begäran till den kristliga överheten 
att Guds ord allestädes ,i riket måt
te renliga · predikat varda. Det · är 
det allra sista ordet i beslutet, och 
det stå.r där underligt ensamt, ett 
kort, tveksamt, avsiktligt försiktigt, 
allmänt hållet ord. Helt annor
lmida beslittsaint har man talat i det 
föregående, där det gäller den nöd
vändiga - - - reduktionen. 0 111, 

den handlar allt det andra i Väster:� 
ås recess. För det enda lilla ordets 
sknll är det, vi räkna denna som en 
reformationens urkund. 

Efter en egendomlig passus, - som 
kommer en att förmoda att biskop 
Billing · måste tro att _Guds ord .dit� 
tills alltifrån Ansgars tid utlagts ·för 
allt Sveriges folk i katedraler, stads:.. 

kyrkor, sockenkyrkor och · kloster.r 
kyrkor · på latinsl<:t tungomål, ·sager 
-han . emellertid : . Det blev ·. må'ligen� 
städes )uJ,r.d väg, . liv.en där förut va':' 
rit åker, dit blev törnen och tii:tfor:,. 



där säd förut vuxit. Underliga 
medgivande ! Men vi tacka därför. 
Och här skulle vi vilja säga : "San
ningen skall göra Eder fria !" -
Men vi tacka också predikanten 
för hans hjärtevarma slutmaning : 
Att Guds ord allestädes i vårt rike 
må rent och /dart varda förkunnat, 
är också i dag vår enda önskan och 

. bön: för Sverige, för dess kyrka, för 
oss alla. Det är den enda begäran, 
vi ställa till vår kristliga överhet. 
Om några privilegier bedja vi icke, 
icke ens om något privilegium för 
Guds ord. Vi bedja blott om frihet 
för det, att fritt möta varje sv,ensk 
man, och att vägarna, som öppnats 
för det, ej må stängas. Men därom 
bedja vi : för Sveriges skull, för sjä
larnas skull, för Sveriges själs skull 

Icke minst givande är studiet av 
det långa tal, som i domkyrkan hölls 
av Professor Hjalmar Holmquist. 
Efter en granskning av den "käll
skrift", Peder Svarts krönika, .som 
historieskrivningen byggt på, och 
varom han sade att "i mycket är nog 
Peder Svart föga mer än en mäster
lig historisk romanförfattare", få 
Yi höra, hur Harald Hjärne ·kunnat 
ur de autentiska riksdagsakterna ut
läsa - - - att bredvid prästerna 
framförallt bönderna höllo fast vid 
den gamla kyrkan och tron, och att 
Gustaf med hjälp av adeln och sin 
krigsmakt mot bönder och borgare 
bröt hierarkiens makt; någon evan
gelisk tro i Sverige proklamerades 
• ej i riksdagsbeslutet - - -. 

Förhandlingarna började med 
att konimgens regeringsproposition, 
hans "framsättningar" upplästes. -
- - Originellt för "framsättning
arna" var, att konungen här icke 
kom med något eget förslag till re
former. Han - målade landets nöd
läge genom - - - de falska 
orosryktena om en ny lära. 

Efter uppläsningen kom den mest 
upprörda · scenen, som vi så väl kän
-na till. (Biskop Hans Brask fram
träder och vädjar till den kyrkliga 
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centralstyrelsen i Rom, och Ture 
Jönsson Tre Rosor instämmer häri 
å adelns vägnar, varpå konungen 
håller sitt ryktbara tal, om den vär
ste i helvetet, och om yxan i huvu
det, och om sina er�ättningsan
språk. ) Varpå konungen slog sig 
ner i slottet, omgiven av väpnat folk, 
såsom känt är. 

Man måste nu skaffa en ny ko
nung, eller bjuda Gustaf, vad man 
kunde antaga att han - - fordrade 
för fortsatt regering. Och så skild
ras hur förhandlingarna fortsättas, 
och hur den kungliga politiken med 
stor skicklighet underhandlade med 
vart stånd för sig för att inom detta 
skaffa reformvännerna ( d. v. s. re
duktionsvännerna) majoritet. - -
- Bönderna sökte rädda sina gam
la kristna sedvänjor, d. v. s. den ka
tolska tron och gudstjänsten. Sär
skilt adeln såsom det politiskt avgö
rande ståndet bearbetades. Lågadeln 
i Mälarprovinserna trädde till 
på ref ormsidan. Gustaf hade själv 
visat adeln vägen att från klostren 
återvinna av förfäderna donerade 
gods. - - - Trycket au de 
kungligas väpnade övermakt gjorde 
sig väl också märkbart. 

Och, när konungen slµtligen för
måddes att åter infinna sig i riksda- _ 
gen, gjordes intet motstånd längre 
mot de kungliga reduktionsplanerna. 
Och därmed voro slussarna öppnade 
för den s. k. reformationen, med allt 
vad den inneburit. 

Konungen i stället för Biskopen 
av Rom blev nu kyrkans i Sveri
ge "Summus Episcopus". Guds ord 
skulle vara enda bindande trosnorm 
- såsom Prof. Holmquist sade -
den konfessionellt friaste, men ock 
mångtydigaste ställning, som väl 
Sveriges kyrka någonsin haft. 

Och Prof. Holmquist sade de 
högnt märkliga orden.: Det lig
ger något gåtfullt över den utveck
ling, som vi nu följt. - Vårt folk går 
-in i den nya tiden såsom det kanske 
mest harmoniskt katolska i Europa; 
ej ens renässansen har här under-



grävt grunden för det gamla eller 
förberett något positivt nytt. Ännu 
vid början av I526 hade lutherskt 
kätteri föga spårats utanför Stock
holm, och ej ens ett enda svenskt 
reformatoriskt flygblad hade tryckts. 

Ja, i sanning, det · är gåtfullt ! 
Och med en lätt travestering av 

Svenska Dagbladets ord den 2 1  Jnni 
kunna vi använda dem från vår 
synpunkt : 

Den rena och osminkade sanning-
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en, befriad från alla förskönande 
slöjor, är ingen fiende till den lär
dom, som nationella minnen av ål'
der ansetts innebära. 

Synen på vad som varit kan väx
la och skifta. 

Människor och deras öden te sig 
i nytt ljus. 

Omvärderingar bli stundom nöd-: 
vändiga. 

N i  1 s E. S-n. 

R E F L E X I O N E R K R I N G  ETT  M I N N E. 
Med anledning av det nyligen fi

rade reformationsminnet ha i pres
sen varit synliga uppmaningar till fi
rande av detta minne. En del av 
dessa uppmaningar, som till större 
delen stamma från prästerligt håll, 
ha framförts i en mot oliktänl<ande 
synnerligen arrogant ton. 

Många uttalanden beträffande 
detta ämne ha i dessa dagar varit 
synliga i pressen, utan att man åt
minstone i de dagliga tidningarna 
sett dessa yttranden bemötta ur ka
tolsk synpunkt. Jag anser det där
för vara min enkla plikt mot den kyr
ka, jag är nog lycklig att tillhöra, 
att yttra mig beträffande några av 
de gjorda uttalandena, fastän jag ej 
kan göra anspråk på att vara var
ken historiker eller teolog. Jag läm
nar därvid alldeles å sido de tillvi
telser, som gjorts den katolska Kyr
kan för brott i humanitärt hänseen
de, begångna för hundratals .år se
dan av katoliker. Dessa felsteg sak
na icke motsvarigheter inom den pro
testantiska världen, ehuru de natur
ligtvis procentuellt sett kunna vara 
mera i ögonen fallande p" den sida, 
som räknar det ojämförligt största 
antalet individer. De kunna lika li
tet läggas den katolska Kyrkan så
som sådan till last, som motsvarande 
felsteg inom den protestantiska delen 
av kristenheten kunna tillvitas exem-

pelvis det anglikanska eller det 
svensk-lutherska samfundet i deras 
egenskap av samfund. Vi få ej glöm
ma, att en relativ våldsamhet rent av 
sammanhängt med tidsand.an under 
gångna århundraden. De åsyftade 
utslagen av denna våldsamhetens an
da borde - och de komma väl så 
också i en framtid att uppfattas -
anses som individernas övergrepp 
och bli bedömda som tidspsykologi
ska företeelser. Men hur skulle man 
väl kunna förutsätta en så stor vid
synthet ·hos den stora allmänheten 
redan nu, innan ens flertalet histo
rieskrivare visat sig vara så pass 
mycket historici, att de beaktat detta 
förhållande. 

Närmast föranledes detta mitt in
lägg av en. påminnelse om "Det sto
ra reformationsminnet" av Gustaf 
Ankar, synlig i Södra Dalarnes 
Tidning den '22 februari. Artikeln 
synes mig anmärkningsvärd icke 
minst i det hänseendet, att den fö
refaller vara en utsökt bekräftelse 
på den berömda satsen att "det 
dunkelt sagda, är det dunkelt tänk
ta". 

Efter att ha påpekat, att Väster
åsriksdagens beslut 1 527 och Upp
sala mötes beslut 1593 ävensom 
S :t Ansgars ankomst till Sverige 
829 torde utgöra de tre viktig-aste 
kyrkohistoriska data i vårt land, 



'övergår törfattären till att utlägga 
·den närmare innebörden av Väster
åsriksdagens beslut, varvid han fin� 
ner "begäran" · att Guds ord måtte 
allestädes i riket rent predikat var
da" vara den enda punkt i riksdags0 

beslutet, som har direkt religiös in
nebörd". Derina punkt anser emel
lertid författaren vara . den · svenska 
·reformationens ·raison d'etre och 
förutsättningen för dess lyckliga 
genomförande. -Må det tillåtas mig 
betvivla detta påståendes riktighet. 
Var det icke snarare en rad sam
verkande ekonomiska och politiska 
omstänqighet�r, �om möjliggjorde 
for den i kungliga härskarviljan att 
genomdriva den omvälvning på det 
religiösa området, - vilken skulle be
:finnas lämplig att främja dess syf
ten? Ingen i svensk historia nå
g·orlunda bevandrad vill väl gärna 
påstå; att den svenska reformatio
nen bars upp av någon folkrörelse, 
av någon väckelse eller av folkfler
talet omfattad rörelses heta åstundan. 
De olika ståndsrepresentanternas 
tveksammil-, ja motsträviga uppträ
dande vid i·1ksdagen tyder icke där
på. Snarare tvärtom: uttalandena 
uttrycka sanntr:Jigen icke någon all
män hänfötelse för den avfordrade 
religiortsförändririgen. Motvilja och 
räddhåga är vad man kan utläsa av 
dem. Motvilja för att tillspilloge 
den gamla tron _ för något oprövat 
nytt . och räddhåga för eventuell 
ekonomisk�politisk katastrof, därest 
det konungsliga abdikationshotet 
sattes i verkställighet. Motvilja för 
att offra ett andligt värde å ena si
dan, och å andra sidan räddhåga 
för möjliga obehagliga följder i ma
teriellt; hänseende, därest mari skulle 
vägra· falla undan för hotet. · Rädd
hågan var starkast. Pilati fars ! I 
ny inscenering_ och rollbesättning! 
Mänskligt men knappast idealiskt. 

Nu går man med stor aplomb att 
fira- detta minne. Nå, det må vara 
förklarligt.- Med förmågan att art
passa sig _ efter nya förhållanden 
följer förmågan att omvärdera. Men 
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därmed måtte också ha följt förmå� 
gan att glömma sättet för reforma� 
tionens införande här, i _det att 
mången synes fått för sig, att det
samma var följden av en enhetlig 
folkvilja, något som sannerligen var
ken riksdags"förhandlingarna" 1527 
eller händelserna i olika landsändar 
årtionden efteråt tyda på. Och är 
det inte väl mycket, att vilja sätt� 
detta riksdagsbeslut i jämnbredd 
med S :t f,.nsgars verk? 

Då klingar det en annan ton ur 
Uppsala mötes beslut. En gäll, klar 
ton av glad kamplust och friskt mod. 
En segerfanfar. Och man kan än
nu i dag höra ekot av densamma. 
Är deri sann? Är "Sverige vordet 
en man" i sin kristentro? Jag · tror 
det icke. Ja, jag är nog respektlös 
att betvivla, det denna paroll var 
sann ens 1593. Om fanfaren hade 
ljudit före 1527, kanske hade det då 
legat något av sanning i den. Men 
1593, när massor av svenskar fingo 
smaka landsflyktens bitterhet för sin 
hängivenhet mot sin katolska tro 
och mot sin laglige konung, en hän
givenhet, som flera av dem i Linkö
ping fingo besegla med sitt blod ! Och 
var Sverige icke enigt i tron 1593, 
vad skall man då säga 1927? Jo, hur 
gäll och hur hög segertonen än må 
klinga, så har den dock det felet att 
icke vara ren. Den är falsk. Ty 
Sverige är nu mindre än någonsin 
"en man" i sin kristna tro, och det 
kan vara fråga· värt, om vi ens alla ha 
en Gud. Vi behöva icke länge se 
oss omkring för att bli varse, hur 
sekterna draga upp gränslinjerna 
mellan sig och statskyrkan, hur de 
olika trosriktningarna isolera sig 
från varandra. Och när har väl den 
materialistiska ateismen gjort sig 
bredare än i vår tid? Betrakta vi 
åter några av de särskilda trosfikt
ningarna för sig, äro de .ens eniga 
i tron inbördes? Se på denna luth
erska statskyrka på en gång tryckt 
av "statens hårda hand" och sön
dersliten invärtes av olika riTctning
ar och åskådningar, som bekämpa 



varandra. Bevittna vi icke hart när_ 
dagligen strid mellan de olika rikt
ningarna om hennes lärostolar vid 
universiteten ? - Strid och oenighet 
i tron är vad som möter blicken. 
Oenighet bekännelserna emellan, 
strid inbördes. - Endast på ett om
råde är fronten tämligen obruten, 
och det är, när det gäller domen över 
den gamla Kyrkan, moderkyrkan, 
av ålder kallad den katolska. Då 
förefinnes en i sanning beundrans
värd enighet, ja, en ädel tävlan i att 
smutskasta hennes institutioner, att 
inisstärikliggöra hennes intentioner, 
att hindra hennes frihet. Och för
mbdligen blir det väl på den linjen 
- den kanske enda gemensamma -
n1an kommer _att gå ' fram, när 1993 
omsider minnet av ' Uppsala mötes 
beslut skall firas. 

Ännu några uttalanden i herr An
kar's artikel kunde tarva bemötande. 
När han säger, att "brytningen med 
Rom skedde, när tyngdpunkten förla
des till förkunnelsen av och undervis
ningen i Guds rena ord" ( i prote
stantisk mening) , ger jag honom i 
viss mån rätt, ty därmed öppnades 
ju dörren för just de subjektivis
tiska utsvävningar, vilkas lössläp
pande herr A. i slutet av sin artikel 
synes frukta. (Fruktar han dem 
verkligen ?) Emellertid medger 
han, att ordet förkunnas även: inom 
den katolska Kyrkan. Ja, så har väl 
alltid varit fallet. Var och en, som 
är något kulturellt intresserad, vet, 
att vi - ännu ha bevarade en hel del 
goda medeltida predikningar i manu
skript. 

Men, anmärker herr A. i indigne
rad ton, när inom den katolska Kyr
kan "ordet förkunnas, så skall detta 
ske i överensstämmelse med Kyr
kans lära". Ja, det är ganska egen
domligt, att den katolska Kyrkan ic
ke förkunnar ordet stick i stäv mot 
sin egen lära, men jag tillåter mig 
undra, om den icke delar denna 
egendomlighet med de flesta andra 
bekännelser: Varje samfund anser 
det väl önskvärt, att ordet förkun-

209 

nas för ,dess medlemmar 1 overens
stämmelse med dess egen lära. . El
ler är detta icke längre fallet inom 
siatskyrkan ? Om jag icke allt för 
mycket misstar mig, exist�rar dock 
ännu inom statskyrkan förpliktelsen 
för prästen att förkunna ordet i en
ligh_et med den "rena lutherska lä
ran", Tillämpas kanske icke längre 
denna bestämmelse ? Att den mång
en gång negligerats, vet jag. 

Flera sådana hopp i tankegången 
och rena självmotsägelser finnas i 
herr A :s artikel. En stund efter 
sedan han klandrat den katolska 
Kyrkan för hennes · oeroende, av sitt 
prästerskap, "då sakramenten icke 
ha någon verkan, · om de icke för
rättas av en präst"' så inser han för
sin egen kyrkas del "det praktiska 
behovet av ett kyrkligt ämbete, som 
har församlingens uppdrag att för
kunna ordet och utdela sakramen
ten". Råder här icke en viss logisk 
brist i tankegången ? F. ö. kunde 
herr A., om han ville vidga sitt ve
tande med närmare kännedom om 
den katolska Kyrkans läror, lätt över
tyga sig om, att han i någon mån 
misstagit sig i sitt nyss citerade ytt
rande, i det att t. ex. det heliga Do
pets sakrament även inom den ka
tolska Kyrkan i nödfall kan förrät
tas av en lekman, precis som inom 
statskyrkan. 

Att sakramenten enligt herr A :s 
uppfattning inom den katolska Kyr
kan på något sätt skulle ställa Guds 
heliga ord i skuggan, är ·så mycket 
mera svårförståeligt, som sakramen
ten söka sitt upphov i Herrens ord, 
äro grundade på ordet och förmedlas 
genom ordet. Jag vågar trotsa vem 
som helst att kunna bevisa, det vörd
naden för och kärleken till Guds ord 
är större inom något annat samfund 
än inom den katolska Kyrkan; Vad 
iro f. ö. sakramenten ? Guds ord 
omsatta i helig handling, skulle man 
kunna säga. Och mässan ? Guds 
ord i åskådlig framställning. Den 
dagliga andakten ? Förutsätter inte 
aven den bruket av Guds ord ? -=-
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Vore <let inte på tiden att i san
ningens intresse bringa ur världen 
den inom protestantismen omhulda
de, självgoda tanken, att använd
ningen av Bibelordet skulle vara nå
got, som just är utmärkande för den 
protestantiska kristenheten? Böc
kernas bok har älskats och ärats in
om den katolska kristenheten både 
i detta land och annorstädes långt 
före 1527, och den har- också blivit 
läst före detta årtal, så mycket det 
var möjligt, d. v. s. så mycket ii.nnu 
tryckpressens obefintlighet, de höga 
kostnaderna för pergament och pap
per m. fl. av oss nutidsmänniskor 
okända svårigheter och hinder för 
den heliga bokens spridning det 
medgåvo. Och alla de, som av 
större eller mindre obekantskap med 
den katolska Kyrkan, hennes liv 
och verksamhet, nu sällan ha annat 
än skamliga tillvitelser, hån och 
klander för denna den största av 
kyrkor, som bära det kristna namnet, 
kunna vara förvissade om, att de he
liga skrifterna, även den dag i dag är, 
läsas med verklig kärlek och vördnad 
av katolska kristna. Denna läsning 
är oss en kär plikt och rättighet, 
men kritiken av Skriften, sådan den 
utformats inom den protestantiska 
världen, den avstå vi ifråq. Av fle
ra skäl, icke minst av det, att spå
ren synas oss avskräckande. Ty 
ingen tror väl den s. k. bibelkriti
ken har fördjupat tron eller fört 
andra till tro eller befästat enighe" 
ten i tron. 

Nej, vi kunna ej gå med på,. att 
viken som helst självgjord skrift" 
tydare, som saknar de härför nödiga 
förutsättningarna, är kompetent att 
tolka Skriftens mening i det ena �1-
ler andra fallet efter sitt eget lilla 
behag eller efter sin personliga 
böjelse och smak, han må sedan he
ta Russel eller Söderblom eller, Erik 
Jansson, ledas av de ädlaste motiv 
eller blott behärskas av ett blygt be
gär att få skänka sitt illustra namn 
åt någon ny sekt. Ty där går den 
fram, bibelkritikens och den indivi� 

duella tolkningens väg: mot sekte::
rism och söndring. �j'-mot förvfrk
ligandet av Herrens önskan i hans 
översteprästerliga förbön, där han 
beder Fadern, "att de alla må vara 
ett". Vi veta alla mycket väl, att högst 
ett fåtal äro så väl utrustade på tän
kandets område, att de självständigt 
utan ledning kunna arbeta sig fram 
till en bärande livsåskådning. Erfa
renheten visar tydligt, att de flesta av 
oss äro i behov av andlig ledning, 
antingen sådan nu står oss till 
buds eller icke. Ja, det synes mig 
som om herr A. i sin artikel själv 
mot sin vilja påvisar detta behov, 
då han yttrar bl. a., att "Guds ords 
egen, genuina innebörd skall få göra 
sig gällande utan att tillrättaläggas 
efter läror, som tilläventyrs vid 
opartisk prövning ( ?) befinnas 
stridande mot eller främmande för 
Ordets anda". Opartisk prövning ! 
Ja, det var just det. Men vem skall 
då bestå denna opartiska prövning, 
som skall konstatera, vad som är 
"stridande mot eller främmande för 
Ordets anda?" Därom lämnar oss 
herr A. i beklaglig okunnighet. Men 
han bestyrker ytterligare litet läng
re fram i artikeln behovet av andlig 
ledning, då han påpekar, hur det än
da in i vår tid inom statskyrkan an
settS- som självklart, att Guds ord 
var detsamma som bibeln. "Men", 
säger herr A., "detta är icke utan 
vidare självklart och omfattas heller 
icke med så allmän övertygelse som 
förr". Och han frågar litet längre 
ned: "Hur skall då Gudsordet i sin 
renhet urskiljas utan att godtycket 
och dm hejdlösa subjektivismen 
släppas lösa?" - Ja, säg det. Mig 
synes, och jag tror, att många 
andra dela min uppfattning - mig 
synes att godtycket och den hejdlösa 
·subjektivismen redan äro så lössläpp
ta, som gärna är möjligt, och jag tror 
icke, att hrr Söderblom, Linderholm 
och Ankar ens med förenad·e krafter 
längre skulle kunna hejda de ystra 
fålarna - om de nu skulle vilja det. 
Vilket på goda skäl må betvivlas. 



Och om farten är lika god som hit
tills, så skall det nog efter ytterliga
re 400 år inte finnas så värst myc
ket kvar i Bibeln, som med säkerhet 
kan sägas vara Guds ord. 

Herr A :s slutönskan, "att vår tids 
(lutherska) kristna måtte kunna lö
sa sina uppgifter lika beslutsamt 
men också lika insiktsfullt, som fä
derna gjorde med sina", är alldeles 
överflödig. Han kan vara lugn, de 
skola lösa dem fullkomligt lika be
slutsamt och insiktsfullt och lättvin
digt som år 1527, d. v. s. i enlighet 
med de starka ledareviljornas ön
skan - om också dessa senare, föl
j ande det höga föredömet, måste 
spela teater ett tag och gråta sig 
fram, så att säga. - Ett är säkert : 
det reformatoriska arvet vilar nog i 
goda händer så länge de blivande 
prästerna hämta näringen från de 
nyteologiska professorsstolarna. Och 
så länge · det finns stoff till svart
målning av den katolska Kyrkan. 
Och det sistnämnda torde kunna 
räcka ännu mycket länge, ehuruväl 
en och annan statskyrkopräst börjat 
få en annan syn på den katolska 
Kyrkans verkliga karaktär, än den 
traditionella, såsqm ' exempelvis - de 
båda kyrkoherdarna Nils Beskow 
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och J. A. Hammargren, av vilka den 
förre i sin bok "Inför Guds ansikte" 
prisar den katolska Kyrkans såsom 
"en bönens kyrka som ingen annan, 
en nattvardens, en ordets och en 
kärleksverksamhetens kyrka, ett li
vets gyllene träd bärande oförgäng
liga frukter till Guds ära". 
"Och", tillägger han, "denna kyrka 
hata vi". - Och kyrkoh. Jfammar
gren intygar i en liten bok med ti
teln : "Bör den katolska kyrkan 
smädas eller vördas ?", att den ka
tolska Kyrkan sannerligen mera för
tjänar vördnadsbetygelse än hat och 
smädelse av vår tids troende och all
varliga protestanter. - Nåja, det är 
ett par enstaka röster, och man kan 
fråga sig, vad de väl skola kunna 
uträtta efter århundraden av hätsk 
agitation, århundraden av intrumfat 
förakt, århundraden av inpiskad 
rädsla. Sannolikt intet. Men det 
gör en dock gott, att en gång se en 
modig människa, en gång höra en 
modig stämma. Ty det är mod att 
stå ensam och våga säga, att vitt är 
vitt, när det fordras runt omkring 
att man skall säga, att det är svart. 

Sjulsbo, Hedemora, den 6 mars 
1927. 

T h e o d o r H a g b e r g. 
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K E J S A R S T A D E :N V I D  R H E N . 
Vem här uppe i Norden känner 

någop, som har varit i Speyer ? 
Många ha denna stad i minnet som 
ett färglöst namn ur historien. Någ
ra minnas kanske till och med i vil
ket sammanhang de läst om den
samma. Men hur det ser ut i Speyer 
nu för tiden veta de icke. Ännu 
mindre ha de själ
va varit där och 
sett. Den gamla 
staden med me
deltida klang hör 
ju  inte till de se
värdheter . av för., 
sta klass, som 
ständigt tangeras 
av den internatio� 
nella turiststtöm
men. Ej heller lig
ger · den vid nå
gon av de stora . 
kontinentala stråk- · 
vägarna; Först ef
ter en för den 
förvekligade nu
tidsresenären nå
got tålamodsprö- · 
vande resa med 
åtskilliga tågom
byten och . långa 
uppehåll på mel-

också den största av alla Tysklands 
kyrkor. Trots sin majestätiska res
tJ.ing verkar den ingalunda tung utan 
förvånande lätt och elegant. Ej hel
l.er förnimmer man i detta byggnads
verk den biton av dysterhet, som un
derstundom . . före finnes i romanska 
kyrkor. Byggnadsmaterialet, sten, har 

t. o. m. i vissa 
delar av det märk-
liga templet en 
lätt ro?enfärg. 
Denna väldiga 

lanstationerna an
länder man om
sider till Speyer. 

Katedralen i Speyer. 

gamla katedral· är 
som ett levande 
väsen. Man trött
nar aldrig att be
trakta den från oli
ka sidor, på olika 
avstånd; . Ständigt 
bjuder den blicken 
nya överraskning
ar. Invändigt är 
den som en värld 
av minnen. Man 
kunde vandra fle
ra dagar· . i <lenna 
helgedom och stän
digt göra nya upp
täckter. Hur un
derligt var det ej 
att efter mässan 
i något av de 
många sidokapellen 
läsa slutet på 

Järnvägsstationens omgivningar gi- . 
va ej heller minsta försmak av den 
härlighet, som döljer sig i stadens in
re. Denna kan uttryckas med ett enda 
ord : katedralen. Ty för övrigt är den 
lilla staden icke rik på sevärdheter, 
men detta blir på sätt och vis en styr
ka, ty därigenom koncentreras upp
märksamheten ytterligare på stadens 
hjärta. 

Var och en vet, att katedra
len i Speyer är en av den ro
manska stilens märkligaste skapel
ser. Efter domen i Köln är den 

Salve Regina : "O miida, o hulda, 
o ljuva Jungfru Maria." Det var ju  
i detta. · teinpel, som dessa ord för 
första gången med hänförelse utta
lades av den helige Bernhard, och 

. sedan dess ha de av Kyrkan fogats 
till den gamla ärevördiga hyrnnen. 

I kryptan ligga flera av de gamla 
tyska kej sarna begravna med sina 
gemåler. Här slår en mäktig fläkt 
av förgången storhet mot den besö
kande. Också en utomstående förstår 
de tyska katolikernas stolthet över 
den tid, då deras land sträckte sig 



från Östersjön till Adriatiska havet 
och deras kejsare betraktades som 
en arvtagare till det romerska kej
sardömet. .I Speyer vårdas de gamla 
traditionerna med mycken pietet och 
stark samhörighetskänsla med den 
:gamla tiden. 

En nordisk pilgrim kommer här 
lätt att tänka på domkyrkan i Lund, 
'Som har ett visst släkttycke med 
Speyers katedral. Men samtidigt 
frapperas man också av olikheten. 
Över de protestantiska kyrkorna, 
som förut varit katolska, ligger 
ofrånkomligen ett drag av 1nuseurri. 
Där står helgonbilder, som blott av 
de konstintresserade beskådas med 
intresse, men som, ej har minsta 
samband med det nu rådande an
daktslivet i kyrkorummet. Där tro� 
nar ofta ett altare, som

. 
aldrig mera 

användes till sitt ursprungliga ända
mål. Är kyrkan stor, finnes kanske 
också åtskilliga sidokapell, som före
falla alltigenom meningslösa. Hela 
byggnaden har blivit uppförd för ka
tolsk . gudstjänst -'- detta är märk
bart för det . initierade ögat i 
alla detaljer - och nu användes den 
till något helt annat. I Speyers. ka-'. 
tedral kunde man överallt med gläd
je konstatera en fulltonig samklang 
mellan forntid och nutid, mellan än
damål och användning. . Där var va� 
penhuset behängt med kyrkliga kun-: 
görelser av olika slag, · meddelanden· 
om olika · föreningars möten och an·
<lakter. Där funnos ständigt tilJbed
j are framför det heliga Sakramen
tet, en · mängd mässor varje morgon, 
daglig korbön i korstolarna. Där 
upptäckte man intet, som . verkade 
·dött eller· musealt. När man betrak
tade allt detta, förstod man att en 
kyrka aldrig får verka blott genom 
sitt konstvärde. Då blir den i läng
den osmaklig och meningslös. Dess 
skönhet måste ses i samband med 
dess ändamål, i samband med den 
fromhet som andas och lever därin
ne. Hur lycklig är ej varje kyrka; 
som undgått olycksödet att falla i 
främmande · händer, där aldrig de 
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heligaste banden mellan de guds
tjänstfirande släktlederna brutits. 
· Staden Speyer är alltjämt till stör
sta delen katolsk och är även alltjämt 
biskopsstad och säte för biskopen 
över Pfalz. Detta land erbjuder 
mycket av intresse ur flera synpunk
ter. Klimatiskt hör det utan tvivel 
till de mest sydländska delarna av 
Tyskland med omfattande odling . av 
v1n och sydfrukter. Kyrkohisto
riskt är det · särskilt bekant genom si-· 
na många religionsbyten. Furstehu
set växlade flera gånger konfession 
och hela befolkningen måste besked
ligt följa exemplet. N uri:1era är det 
så att säga delat i två nästan precis 
lika stora stycken. Ena hälften är 
katolsk och den andra protestantisk. 
Det katolska livet kan blomstra fritt 
och obehindrat och stärkes otvivel
aktigt av den politiska samhörighe
ten med Bayern. Men också 
Speyer · finnas protestanter. Det var 
till och med . här, som dessa fingo 
sitt namn, då några lutherska fur
star och riksstäder högtidligen · pro
teste'/'.ade mot den riksdag, som år 
1529 fattade en rad - beslut i katolsk 
riktning:,i' den· gamla kejsarstaden vid 
Rhen. · 

Till åminnelse av denna handling 
teser sig också ej långt från domkyr

' kan . en protestantisk "Gedächtniskir
. che", uppförd vid någon minnesfest 

under
. 
- förra århundradet. Denna 

med . ett trotsigt torn försedda bygg
nad · ger anledning till reflektioner. 
Vilken underlig ide att hugfästa ett 
viktigt datum i protestantismens hi..: 
storia genom byggandet av en kyrka 
i fullkomligt katolsk stil ! Den stän
digt demonstrerande minneskyrkan 
verkar som en ganslrn slavisk efter
bildning av den · pittoreska rich hög
resta domkyrkan i Ulm ! Vilken 
fattigdom att vara tvungen att låna 
de yttre uttrycksformerna för pro· 
testen 

· 
mot fienden direkt från hans 

egen bildvärld ! 
En helt annan sak är det prote- · 

stantiska namnet. . Det är ett verk
iigt fynd, en sann och träffande .be-



nämning på alla dem, som under 
1500-talet bröto sig ut ur den gamla 
kyrkan. Man kan vara riksdagen i 
Speyer tacksam för att den indirekt 
framkallade detta namn. På sista 
tiden förefaller det som om det bör
j;it förlora sin popularitet i prote
stantiska kretsar, samtidigt med att 
de tyckas generade att kallas luthe
raner resp. kalvinister. Nu kalla de 
sig helst "evangeliska". Man blir 
både förvånad och nedstämd · att se. 
att denna fullständigt missvisande 
term -- detta "tagna" namn - ock
så börjat användas av eljest goda 
och aktiva katoliker i utlandet både i 
tal och skrift. Förstå de då icke. 
att ett dylikt tillvägagångssätt inne
bär ett betänkligt sträckande av vap
nen, en strategisk fördel för mot
ståndaren ? Är det icke tillräckligt; 
att protestanterna län�e haft någon 
slags ensamrätt att bestämma den 
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· historiska vetenskapens viktiga ter
minologi, så att också vi katoliker 
numera äro tvungna att kalla den 
kyrkliga söndrings- och upprorsrö
relsen som utgick från Luther och 
hans vänner för "reformationen" 
och stämpla Europas kyrkliga stor
hetstid med det föraktliga ordet 
-"medeltiden" = parentesen mellan 
två andliga blomstringsperioder ? 
Skola vi nu också taga ytterligare ett 
steg på koncessionernas sluttande 
plan och kalla de olyckliga, som leva 
skilda från Kristi Kyrka och berö
vade stora och viktiga delar av Hans 
evangelium för de "evangeliska", 
hlott därför att de själva börjat 
skämmas för sitt gamla, verkliga fa
miljenamn ? Förstå icke de tanklö
sa, alltför beskedliga katoliker som 
så göra, att denna benämning utgör 
en ständig anklagelse mot vår egen 
Kyrka ? Det namn som gives ett 
parti bör naturligtvis uttrycka något 
för detta parti karakteristiskt, något 
som· partiet i fråga håller på och 
strider för i motsats till motpartiet. 
Varför skulle protestanterna usur
pera det vackra namnet "evange
lisk" ? Kanske därför att många av 

deras teologer särskilt i senare tid 
gjort sitt bästa för . att få bort evan
gelierna från den höga plats, där de· 
stå i varje kristens trosliv. Somliga 
av dessa ha ju förklarat Johannes-· 
evangeliet för oäkta och otillförlit
ligt, andra ha velat rasera stora· 
stycken av synciptikerna. Är det av· 
den anledningen . som vi nu skola 
börja kalla dem evangeliska ? Eller 
är det därför, att Luthers och Kal
vins andliga barn skulle hava en 
starkare tro än vi på evangeliet d. v. 
s. det ljuvliga budskapet att Guds 
Son blivit människa för att frälsa 
den i synd sjunkna världen ? Var och 
en vet, att en stor och inflytelserik 
grupp bland deras ledare förnekar 
hans försoning, så att detta ord 
i deras mun fått en ny och 
helt och hållet urvattnad - bety
delse. Många goda protestanter tro· 
ännu den dag i dag är, att 
de äro de enda kristna, som bygga,. 
sin frälsning helt och hållet på Kri
sti återlösningsverk och att de av 
denna anledning ha ensamrätt till 
namnet evangelisk. Varje katolskt 
folkskolebarn vet, att detta inte är 
sant. Både den katolska Kyrkan i 
sin helhet och varje enskild katolik 
känn� ytterst ingen annan fräls
ningsgrund än Jesu Kristi återlös
ningsverk. Härtill kommer, att vår 
heliga Kyrka aldrig ett ögonblick 
betvivlat eller förnekat varken de 
fyra evangeliernas sann1ng eller 
evangeliet om Guds människoblivan
de och återlösningsverk. Det finnes 
blott en kyrka, som har rätt till än�
namnet evangelisk, och det är den. 
katolska. 

Kanske kunde någon tycka att en 
dylik titelfråga icke spelar en så 
stor roJl. Ordet evangelisk skulle 
enligt deras mening bliva liksom en 
nött kliche, en terminus technicus, 
som man använder sig av utan att 
tänka på vad ordet egentligen hor
de betyda. Om man tänker sig sa
ken så, blir man grymt bedragen av 
verkligheten. Ordets ursprungliga 
och naturenliga betydelse blir alltid 



kvar, särskilt om det alltjämt brukas 
i densamma. För varje kristet öra 
kommer till tidernas ände ordet 
evangelisk att ha den ljuvligaste 
klang. Till tidernas ände måste varje 
god kristen reagera mot att det bru
kas på ett profanerande och missvi
sande sätt. Visst är · det viktigt att den 
konfessionella sammanlevnaden är 
god, att de olika bekännelserna und
vika onödiga strider och visa var
andra kristlig kärlek. Men en så
dan fred vinns aldrig på sanningens 
bekostnad, genom erkännande av 
orättmätiga anspråk från motsidan, 
genom ett än så välmenande bruk 
av ord. som äro ägnade att befästa 
de från fadershuset bortgångna i de0 

ras villfarelse. En katolik som verk
ligen fått ögonen upp för allt detta 
kan svårligen fortsätta: att· kalla de 
protestantiska kyrkosamfunden 
evangeliska:. Historien själv har på 
förträffligaste sätt löst' deras namn
och titelfråga. Ty oni man verk-
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ltgen söker ett för. alla protestanter 
gemensamt karakteristikon, så torde 
man svårligen kunna finna något 
annat än detta : att de protestera 
mot den katolska Kyrkan. 

Dylika refl�xioner väckas lätt i 
ett katolskt huvud vid åsynen av 
protestanternas Gedächtniskirche i 
Speyer. Här kan man i den idyl
liska småstadens stillhet göra jämfö
relser och bygga slutledningar. Här 
kan man studera både vad katoliker
na ha byggt och vad protestanterna 
ha byggt. Om man har vänner på 
platsen kan man också börja tränga 
in i den mentalitet som i våra dagar . 
uppbär denna yttre kultur. Här 
finner man kanske mera för själen 
än i de oroliga, ytliga storstäderna 
på kontinenten. Ja, res själv dit 
och hör kyrkklockorna ringa i Spey
ers dom och se Rhenfloden trygg 
och majestätisk glida fram till havet 
långt borta. 

H Ä L S I N O B O R O S P I N O S T . 
Hälsingborg - "Sundets pärla" -

mina ungdomsårs förlovade stad, 
ligger i ·  dag som en drottning i dröm 
på sitt läger. Vid hennes fötter 
blixtra Kattegats vågor i gyllene sol. 
Under gullregn och syrener rullar 
Pålsjöstranden upp sin brokiga träd
gårdsremsa utåt ljungbackarna vid 
Sofiero, och, där Kärnans mäktiga 
murar kröna den medeltida stadens 
forna fästningsvallar, spela pingst
vindarna i den nyutslagna grönskan. 

Det är tidig junimorgon - pingst
afton ! Jag vandrar upp till de dö
das gårdar. Här blommar och dof
tar allt i den soliga stillheten. Över 
kära vänners gravkullar smyger jag 
de tysta, ömma blomstren från min 
rosenkrans. Minnena taga med osyn
liga händer om mitt hjärta, varje 
steg för mig allt längre in i det för
flutnas skuggvärld. På en gravvård 

slår mig plötsligt inskriptionen R. I .  
P., och över en minnessten varsnar 
jag ett stort krucifix, inplacerat i en 
nisch och omvuxet av tät murgröna. 
Det kommer över mig en känsla av 
pilgrimskap jag tecknar mig 
med korsrts tecken, böjer mina knän 
och försjunker så en stund i betrak
tande bön. 

I minnenas flock föres jag sedan 
omkring i södra stadsdelens gator 
och gränder, där tiden ännu synes 
ha farit fram med skonsam hand. 
På mina irrande vägar närmar jag 
mig så smanmgom åter stadens 
hjärta och tar vägen upp genom den 
ännu lika krokiga och knaggliga 
Himmelriksgränd, där jag under 
skolpojksåren vandrat till läroverket 
med läxböckerna under armen. Men 
i dag går jag glad förbi den gamla 
ledsamma tegelbyggnaden och når 



om en stund det. egentliga· målet för 
min morgonvandring -,- Fredriksdals 
slott. 

Det är med en känsla av andakt, 
som jag med dröjande steg nalkas 
.den gamla vördnacj_sbjudande bygg
naden, där den ligger omsusad av 
hundraåriga bokkronor och omgiven 
av välodlade trädgårdar jämte ett 
vidsträckt parkområde: Klockan är 
några minuter före nio på morgo
nen. · I den gamla vackra entren mö
ter mig ,slottets ägarinna och nyda
ilarinria, konsulinnan Gisela Trapp, 
som älskvärt för'rriig'' in i de gam'la 
ädla, på. konstskatter rika· gemaken. 
Klockan 9 får jag bringa S :t Cle· 
mens församlings nyblivn'e kyrkoher· 
de, Monsignor B. D. Assarsson, som 
i ögonblicket har sitt huvudkvarter 
här, min vördnad. Därefter bege vi 
oss till det med utomordentlig pietet 
i en av slottets salar inredda kapet 
let. 
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Det synes för ·väl, att den lilla hel
gedomen styc¼:,e för stycke vuxit 
fram under en sin Kyrka innerligt 
hängiven katoliks hand. Det verkar 
i varje litet drag som en trosbekän
nelse av det mest hänforda slag, ett . 
vittnesbörd om vad katolsk vilja· för
mår, när den veddigen är katolsk 
I varje detalj talar konstnärinnans 
hjärta ut med aldrig svikande för
måga, när det gäller att bringa ut
formandet till skön fulländning in
om rummets ram. Hennes ständiga 
sysslande kring det Allra Heligaste 
Sakramentet, det fortskridande pry
dandet och förskönandet kring taber
naklet vittna här på överväldigande 
sätt om .den från tillbedjan aldrig vi
lande själens verksamhet. Här sä
ges ett ord till oss alla katoliker, ett 
ord om kärleken, om troheten, oni 
offervilligheten ,för vår heliga Kyr
ka. Hur hålla vi andra måttet?· In
gen är så fattig, att han ej i någon 
mån kan dra ett strå till stacken, till 
Jesu Kristi Kyrka i vårt land och 
rubba en, snmla på sin egen bekväm
lighet och förment<1. sj�lvförträfHig� 
h.�t. --.- : t_ r.- . ::-,�]�' 

Def är också med djupaste gripen: 
het, vi tillsamman med vår ,själafa
der i denria miljö få fira en stilla 
helig mässa och sainfällt tjäna, ned
falla och som katoliker bekänna oss 
inför det Allra Heligaste Sakranien
tet. Vi anförtro så varandra och S :t 
Clemens församling åt vår himmel
ska Moders mäktiga förbön och vår 
skyddspatrons fortsatta åkallan. Det 
är i övertygande medvetande om, att 
denna heliga stund utgör förberedel
sen till morgondagens med så ivrig 
uppmärksamhet motsedda högtid; 
sorh vi sedan lämna kapellet Ty 
pingstdagen tages en ny, provisorisk 
kyrkolokal i bruk i Hälsingborg, och 
den heliga högmässan sjunges åter 
dä1: för framtiden. 

Det finns nog de bland mina ka
tolska ttoslikar, som mer än en gång 
med mig sport: kan jag då inte få 
göra något för min Kyrka, har hon 
aldrig användning för mig ? Denna 
pingstafton svarar hon äntligen, och 
vår heliga Moder kallar oss upp till 
Munkavången, som är namnet på det 
rymliga tomtområde, vilket upplåtits 
för å_teruppbyggandet av en ,S ;t Cle
mens'kyrka i Hälsingborg. Här blom
ma i dag aplarna i pingstsolen. De 
stå planterade i långa rader, och yp
pig vegetation vittnar om en sedan 
generationer tillbaka vidmakthållen 
trädgårdskultur. Prästbostället, ett 
litet uthus och f. d, stallet för träd
gårdsmästarens häst äro de enda 
byggnaderna inom området och bilda 
den fasta punkten i planteringens 
centrum. 

"Nu ska vi gå ner och se i stal� 
let'", säger konsulinnan Trapp och 
får på en gång ett uttryck av sprit� 
tande. liv·· i stämman. Jag följer. 
Hon slår upp den stora, rödmålade 
porten. En lång stund förmår jag 
ej säga ett ord. Jag står visserligen 
vid tröskeln till den provisoriska -
S :t Clemenskyrkan ! Den forna 
stallbyggnaden har efter genial om
daning på lyckligaste sätt smyckats 
till ett tempelrum av den mest stäm� 
ningsrika karaktär. Vid .rnorgon:cla-:-
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gens högmässa skall det också bliva 
den helgedom, där Herren och Fräl
saren av sin fåtaliga skara i Skånes 
andra stad äntligen skall låta sig tiU
bedj a. 

Väggarna ärb vitkalkade härinne 
och dekorerade med i milda färgto
ner hållna blomstermotiv. Ovan al
taret har konstnärinnan . framstälit 
J esusbarnet vilande i krubban. Dess 
blickar möta den besökande som en 
ljus, leende fråga, de stråla �!Ilot 
främlingen som en kärlekeµs vär
mande inbjudan. Själva altarbordet 
är stiltroget prytt och försett med en 
vackert arbetad duk. Fyra gamla 
allmogestakar uppbära var sitt av de 
spetsiga, doftande vaxljusen, som 
mer än meterhöga strö sina lågors 
guldglans i den genom de målade 
fönstren · något dämpade· dagern, 
"Vår Fru av Hälsingborg, bed för 
oss", läser man under den målning, 
som framställts på väggen vid alta
rets vänstra sida och visar den He
liga Jungfrun, buren av. månskäran. 
Mattor äro utbredda över fotstegen, 
som skilja det lilla koret från det öv
riga kyrkorummets golvyta. . Till hö
ger om altaret är ingången till sak
ristian, där orgeln uppställts bakom 
ett för dörröppningen vackert place
rat draperi. 

Vi mötas alla i en enda tanke : 
Allt för Kyrkan. Och i den menin
gen förflyter resten av dagen under 
febril verksamhet på alla händer. 
Det är som om ingen trötthet kunde 
taga oss fatt. Så småningom når 
ordnandet sin fullbordan. Bönpallar 
och stolar bäras ner, friska blommor 
placeras på altaret, och i känslan av 
en helig förväntans glädje tillsluta vi 
kyrkporten. 

Musikdirektör J. Assarsson, som 
av intresse ställt sin förmåga till för
fogande för den musikaliska delen 
av morgondagens högtidsgudstjänst, 
har nu kommit, och uppe i prästbo
stället tager så en mer än timtrtes
!Jng repetition sin början. Uto!Jl en 
på motiv ur Missa de Angelis av J. 
Stein komponerad mässa, repeteras 

även den t. o. m. i Stockholms båda 
katolska kyrkor åtminstone på sena
re år sällan, om ens någonsin, hörda 
pingstsekvensen. Därmed nå förbe
redelserna sitt slut för dagen. När 
vi bege oss var och en till sitt, töm
mer den nedgående aftonsolen sin 
brinnande ljuska�kad över Munka
vångens doftande blomsterlund. 

Pingstdagen går in med solens od1 
sommarens rikaste däjlighet i sin 
famn. · Inne från det i högtidlig vän, 
tan vilande kyrkorummets sakristia 
strömma redan · tidigt på morgonen 
de polyfona tongångarna till introi
tus, . graduale; offertorium o . . s. v. 
Man känner också igen 1pingstsek
vensen - 'det är en sista repetition. 
Inne i koret strör man friska kvistar 
från vången. Två och tre i siillskap 
börja de gudstjänstfirande samlas. 
Man känner igen ånsikten både från 
S :t Eriks och S :t Eugenice kyrkor i 
Stockholm. Snart äro alla platser 
upptagna. Klockan är I 1 .  Jvionsig
nor Assarsson träder för altaret, och 
till orgelns toner brusar den högtid
liga introitusantifonen över de sam
lade: Spiritus Domini replevit orbem 
terrarum, alleluia. Den avlöses ·snart 
av Kyrie och med vilken hänryck
ning ljuda ej senare sequentia: Ve
ni Sancte Spiritus, et emitte coelitus 
lucis tuae radium och Gloria tibi Do� 
mine. Och Monsignor mötes av an� 
däktiga ordets hö rare, när . han från 
altaret frambär sin eldiga förkun
nelse över orden : "över dem syntes 
tungor såsom av eld, vilka fördelade 
sig och satte sig på var och en av 
dem". Men höjdpunkten nås först i 
det historiska heliga konsekrations
ögonblicket. Alla uppfyllas av ett 
förunderligt övermått av tacksam 
glädje. Såsom vår Frälsare en gång 
åt sig utvalde krubban i Betlehems 
stall, så har Han också i dag på 

_ pingstmorgonen i detta nådens år 
19i7 . nedstigit på det åt Bonom till
redda altaret i det gamla stallet up
pe på Munkavången. Allas hjärtan 
öppnas i förblivande tillbedjan och 
under den djupa stillheten och an-



dakten besöker Han, pingstens heli
ge Gäst, också sina trognas själar i 
sin kärleks Sakrament. Och ännu 
länge efter att det högtidliga Ite missa 
est förklingat, ser man knäppta hän
der och böjda knän sida vid sida i 
Sanct Clemens helgedom. Blott lång
samt skiljes man åt och samspråket 
förlorar sig i dagens ljusa, heliga 
glädje. 

Klockan 6 · på eftermiddagen sam
las • vi . åter till gemensam andakt. 
Liksom ingen klocka kallat oss till 
förmiddagens högtidsgudstjanst, så 
·kallar oss ej heller nu några klock
klanger därinne från grönskan. Men 
varje hjärtas rörelse är en återklang 
av det människoblivna Ordet. Och 
det är hjärtanas klockor som föra 
oss samman på nytt kring Jesu. He
liga Hjärta. Vi bedja, vi sjunga oss 
samman därinne under det an
språkslösa stallets tak till ett enda 
stort, varmt klappande hjärta. Dess 
namn är Sanct Clemens församling, 
som glötts samman till innerlig en
het och fått den kraft och form av 
kärna, från vilken den i det Allra 
Heligaste Sakramentets Sol. skall slå 
rot, blomstra och bära de eviga fruk
ternas rikedomar. 

Så har alla herrars Herre och alla 
konungars Konung i dag tågat in _ i 
Hälsingborg och kallat med de sina 
även mig till sitt möte på hemmets 
älskade jord. Och vad säger du nu, 
min stad, du stolta Jesu Kristi borg 
vid Sundets hals ? Vad tänker du 
göra med de nådens år, som nu nal
kas ? Drömmer du ännu bort tiden 
i andlig overksamhet ? Låt ej söm
nen längre tynga ditt öga. Upp, du 
Skånes däjliga drottning, upp till din 

1
Konungs möte ! Han är mitt ibland 
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dig. Lyft ditt strålande änne, på det 
att du må skåda, varifrån ljuset 
kommer och hänryckt genombrusas 
av pingstens Heliga Ande ! 

Hälsingborg, du Skånes drottning, 
smycka dig i högtidsdräkt, 
efter seklers mörka brottning 
Nådens krona är dig räckt. 

Din förnedring är till ända, 
och till Sakramentets· Sol 
kan du dina blickar vända 
- res dig ur tortyrens stol ! 

Herren dig i dag utkorar, 
Han sin boning reder till 
nu för nya framtidsvårar, 
trofast Han infria vill 

löftet, som han dig har givit 
i sitt Ord och Sakrament, 
där dig rum beräknat blivit 
och som Sin Han dig bekänt. 

Må förtröstansfullt du stiga 
fram inför din Konung kär, 
till Hans Hjärta dig inviga, 
tiden nu behaglig är. 

Korsj uvelens blodsken strålar 
i ditt ännes gyllne krans, 
och från dina höjder prålar 
det med oförgänglig gla�s. 

Blodets droppe djupröd glöder 
mitt i tidens otrossvall, 
också <lina barn den stöder, 
återfunnen i ett stall. 

Högt välsignad för all världen, 
drottning, gjut din lycka ut, 
kronan på din hjässa är den, 
bär den skön till tidens slut ! 

A u g u s t i n  K o c k. 



C R E D O S  

Katolicismen og det 

personlige Gudsforhold. 

Så lyder titeln på en skrift, som 
i år utkommit på Olaf N orlis förlag, 
Oslo (pris kr. 1 :  45) och som till 
författare har dominikaner-pater A. 
Lutz, bekant i vida kretsar icke 
minst genom sina ypperliga uppsat
ser i "S :t Olav". Det är en av des
sa skrifter, som man kan tillönska 
stor spridning både bland katoliker 
och bland våra icke-katolska med
kristna, ja, alldeles särskilt bland de 
senare. Ty med klarhet, djup och 
värn\e giver boken en bild av den 
kristnes förhållande till Gud, enligt 
katolsk lära. Den påvisar, att Kyr
kans auktoritet "icke kuvar, men fri
gör; att den icke inskränker, icke 
nedsätter, utan utvidgar och upplyf
ter, därför att den är Jesu egen (J oh. 
20 : 21 ; Luk. ro : 16). Den kan icke 
ställa sig mellan Gud och oss ; den 
river tvärtom ned den skiljevägg, 
som döljer Gud för oss, vår falska 
individualism, vårt högmod, våra il
lusioner. När Kyrkans auktoritet 
gjort .vad som är dess uppgift, att i 
Guds namn förvissa oss om den äk
ta, oförfalskade uppenbarelsen, så 
drager den sig tillbaka för att låta 
själen fördjupa sig i Gud och om-
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fatta Honom med en desto större 
hänförelse och innerligare frid, ju 
mer själen känner sig tryggad mot 
de villfarelser, vilka alltid lura på 
människan, då hon är överlämnad åt 
sig sjä:lv eller sina gelikar. Först då 
begynner det egentliga samlivet med 
Gud. Först då hör själen Hans röst 
och talar till Honom utan att befara 
inbillning eller svärmeri. En välsig
nad känsla av frihet, hälsa och frid 
uppfyller den, därför att den inord
nat sig under den gudomliga visdo
mens ordning". Vill man se prov på 
en mångfald olika andens gåvor, 
enade i tron, behöver man endast be
trakta dessa stora kristna, av de mest 
skilda skaplynnen, alla fostrade av 
katolska Kyrkan : S. Augustinus, S. 
Benedikt, S. Bernhard av Clairvaux, 

· S. Frans av Assisi, S. Dominikus, 
S. Thomas av Aqvino, B. Thomas � 
Kempis, S. Ignatius av Loyola, S. 
Frans av Sales, S. Katarina av Sie
na, S. Birgitta, S; Teresa, vilka alla 
trodde på Kyrkans dogmer och öva
de lydnad mot Kyrkans myndighet 
- ypperliga illustrationer i Guds bil
derbok. 

Kulla i Odensvi, apostlarne Petri 
och Pauli dag, 29. 6. 1927. 

G u s t a f  A r m f e l t. 



Romersk katolicism av 
S i  g f r. v o n E n g e

s t  r ö  m. 

Uppfordrad av Redaktionen att i 
serien "Moderna Protestanter" skri
va en mer ingående värdering av Sig
frid v. Engeströms "Romersk ka
tolicism. Ur den katolska kyrkans 
tankevärld", gick jag med stort in
. tresse till detta arbete. Jag väntade 
mig finna en verkligt objektiv skild
ring av vår tankevärld, detta på 
grund av den utveckling, som man 
under de sista åren kunnat spåra i v. 
Engeströms olika inlägg i den kon
fessionella diskussionen. Vid första 
genomögnandet av bokei1 påträffade 
jag också olika" ställen, som syntes 
vittna om en viss förståelse. 
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Så ger jag mig i färd med bokens 
inledning. - Men vilken missräk
ning ! - De mest vanliga partijour
nalistiska tricks. För det första det 
ständiga ersättandet av ordet "ka
tolskt" med "romerskt". v. Enge
ström vet naturligtvis, att en svensk 
läsares stämning genast reagerar mot 
allt "romerskt". Och ett påstående, 
som hos den "katolska" kyrkan är 
rätt så naturligt, förefaller exorbi
tant hos den "romerska". 

Jag citerar vidare : "Det är också 

rätt betecknande, att okunnighet om 
nödvändigheten att tillhöra romer
ska kyrkan är dödssynd, medan man 
icke bör förebrå de obildade, om de 
ej ha reda' på att det var under Pon
tius Pilatus, som Kristus blev kors
fäst. Det är sålunda viktigare att 
veta, att romerska kyrkan är den al
lena saliggörande, än att ha en nå
gorlunda ingående kunskap om Jesu 
liv." 

Efter att ha läst detta, slår jag 
igen boken. v. Engeström måste då 
just ur sin "evangeliska" ståndpunkt 
ansluta sig till aposteln Pauli ord 
om att endast känna -Kristus den 
korsfäste och uppståndne ? Skulle 
herr v. E. verkligen vilja påstå ·det 
vara ett salighetskrav att veta, 
att det just var av _en Pontius 
Pilatus, som vår Herre blev dömd 
till korsdöden ? Men om Kristus 
verkligen skulle ha stiftat en kyrka 
till frälsning för själarna, är det då 
icke viktigare att känna den än nam
net på den romerske landshövdin
gen ? - Nej, jag orkar icke läsa vi
dare. Min missräkning p.å Sigfrid 
v. Engeström blev mig för stor. Och 
nu får Credos redaktion se, vad .  den 
vill göra med denna min värdering. 
Jag kan icke hjälpa det. 

A. M e y  e r. 
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C R E D O S  P . O  S T . 
BREV FRÅN PARIS. 

Paris - maj 1927. 

Under de senaste dagarna hava 
25,000 katoliker, varav 17,000 män, 
s�mlade . omkring sin ärkebiskop, i 
;y vetot vid Rouerr, hävdat sin tro och 
sina · rättigheter. 

Denna demonstration var impone
rande och betydelsefull. Den för
tjänar att bliva ihågkommen, ty den 
rättfärdigar. det förtroende och det 
hopp, vi hysa. Men ännu mera an
märkningsvärt och tröstande är att 
i de händelsers följd, som upp�ulla 
sig för oss, utgör den· egentligen en 
ganska vanlig episod. Det soni vi 
för några år sedan häpnade över så
som ett storartat undantag har näs
tan blivit en alldaglig företeelse. In
om två månader är det verkligen den 
sextonde av samma art och omfång, 
som på olika ställen i landet uppvisa 
katolsk förmåga och viljekraft. Alla 
dessa mobiliseringar av stiften och 
församlingarna hava icke presterat 
sådana effektiva styrkor_, om än 
många betydligt hava överträffat i 
storlek den kontingent som skyndat 
till den normandiska huvudstaden. 
Vid den bretonska helgedomen Fol
goet, dit biskopen av Quimper sam-'

mankallat endast hälften av sitt stift, 
såg han sig nyligen omgiven av en 
folkskara på 60,000 man. Annecy 
räknade 25,000 vid Jeanne d'Arc-fes
ten. 

Från alla Frankrikes provinser 
kommer samma vittnesbörd med 
mer eller mindre utförlighet. ' Viss� 
äepartement, kända för sin religiösa 
indifferens och sina radikal-socialis
tiska tendenser kunna tävla· med de 
områden, som ä:ro våra gamla natio
nella traditioner mest trogna. I Car
_cassonne i själva hjärtat av de val
kretsar, · som tillförsäkrade vänster
kartellen framgång för ett par tre åt 
sedan, -såg man I0,000 män samla 
sig. Man räknade 1 ,600 i Clermont
Ferrand, en av den . antiklerikala ra
dikalismens fasta borgar. Den lilla 
'staden Carmall'X i Tarn, J aures' for
na valkrets, vilken med anledning 
härav blivit en av socialismen; he
liga städer, kunde inom murarna och 
i de närliggande städerna uppbåda 
3,ooo stridbara katoliker. 

Och dessa församlingar utgöra. 
'>Om vi veta, icke tillfälliga möten. 
som medföra flyktiga intryck, ej häl
ler svaga demonstrationer, som icke> 
hava någon verkan på opinionen. Dt> 
kunna snarare jämföras med stora 
krigsmanövrar av en härsmakt, den 
trosvissa, storsinta och väldiscipline,
rade här, vars namn är Union pa
}'.9issiale federee, De förenade sock
narnas Förbund för hela Frank
rike; under general Castelnaus befäl. 
: . De äro kompakta och välformade 
bataljoner, vilka samla sig kring be-
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fälhavarens eller hans närmaste 
mäns fana och, då de hört lösenor
det, återvända till sina olika syssel
sättningar, med själen uppfylld av en 
klar insikt om pliktens betydelse och 
med större hänförelse för handling i 
rlet godas tjänst. 

Jag har sedan två år tillbaka ofta 
framhävt denna tidsrörelse. Mina 
läsare skola kanske invända att det
ta icke är något nytt. Jo, det ligger 
uti dess varaktighet. 

Huru många tvivlare ryckte icke 
på axeln eller skakade på huvudet 
vid de första trevande försöken av 
Federation nationale catholique (Det 
nationella katolska Förbundet) , ja  
även vid dess framgångar, och för
utspådde att den flammande elden 
skulle slockna likt brinnande spånor. 
Upptänd som den var av en hastigt 
påkommen oro och förtrytelse, skul
le den icke kunna motstå det avkopp
lande av spänningen, som alltid föl
j er på häftiga sinnesrörelser. Spå7 
domen var falsk: ' den föregivna 
spånelden visar sig i dag vara en out
släcklig eldhärd" 

Intet kan vara ett . mera överty
gande bevis härför, än de demon
strationer, som hopade sig våren 1927. 
De intyga nämligen att de franska 
katolikernas viljekraft och enighet, 
efter att förut hava undertryckts av 
trötthet och slitningar, nu blivit star
ka nog att övervinna alla orsaker till 
modlöshet och tvister. Ty sedan ett 
par månader har Det nationella ka· 
wlska Förbundet råkat ut för tvän
ne favor, vilka kunde hava försvagat 
en mindre stark o·rganisation och 
upplöst en mindre helgjuten sam
inanslutning. 
· Det har genomgått en halv segers 

farliga frestelse ; nu befinner det sig 
· icke längre inför en fientlig . rege
ring, ty en försoningspolitik har följt 
på de hotelser, vilka för ej länge se
d.an höllo dess vaksamhet vid liv och 
framkallade försvaret. Nu skulle 
det, invaggat i förtidiga och lockande 
illusioner, kurtnat upplösa sina trupp
förband och avyttra sina vapen. Det 
har velat bibehålla sig i ett mobilise
ringstillstånd och bevara nog stor 
makt, antingen för att stödja varje 
regering, som respekterar den reli
g1osa friheten. eller för att ögon� 
blickligen motarbeta varje anti-kleri
kalt uppvaknande. Detta är den sol
klara meningen med de imponeran
de folkmötena. 

En allvarligare fara, en inre sönd
ring, var nära att sätta dess existens. 
på spel, försvåra dess verksamhet och 
minska dess krafter. Action Fran.:. 

caise's och eh del av deras truppers 
motstånd mot Påvens varningar och 
senare mot hans direkta befallningar,. 
har ibland de katolska ledarna infört 
ett oroselement. Man kunde ett 
ögonblick fruk�a · för att inre, upp
rivande strider skulle upplösa gene
ral Castelnaus arme. Nej , Förbun
det har endast mist ett hundratal 
medlemmar på sina två och en · halv 
miljon anhängare och dess storslagna 
enighet har icke rubbats. Provet är 
avgörande. Det garanterar organisa
tionens fasthet, i det hon gått seg� 
rande därur. Det giver samtidigt de 
franska katolikerna ett hedrande 
vittnesbörd att lydnaden för Påven 
hos dem framkallat en andlig en
stämmighet, vilken den också är en 
borgen för segern. 

F r a n c o i s  V e u i l l o L  



I Frankrike har ett storartat ar
bete utförts för att restaurera de ge
nom kriget förstörda eller skadade 
kyrkorna. Ett av de viktigaste re
sultaten är det nyligen fullbordade 
återställandet av domkyrkan i Reims. 
Vid invigningshögtidligheterria, läs
.tes den heliga mässan av stadens är
kebiskop kardinal Lw;on, assisterad 
av biskoparna av Bea:uvais, Chalon, 
Soisson och Amiens. Samma dag fi
rade kardinal Lw;ort 60-års jubileet 
av sin prästvigning. 

223 

Det finns en särskild förening för 
att hjälpa de genom kriget skadade 
kyrkorna och · de nödlidande präster
na. Sedan krigets slut har den för 
dessa ändamål insamlat 21 milj oner 
francs, den har bekostat restaurerin
gen av 500 kyrkor och underhåller 
nu 1,000 präster, vilka på annat sätt 
ej skulle finna existensmedel. · För 
restaure_ringen av domkyrkan i Reims . 
ha dessutom stora summor influtit 
från Amerika och Schweiz. 

Den franska regeringen har nyli
gen upphäft några av de . mest för
hatliga tvångsbestämmelserna mot 
katolikerna. Så har marinministe
riet äntligen tillåtit rekryterna från 
den i Toulon förlagda femte avdel
ningen att varje söndag höra en he
lig mässa. I måpga andra fall fort
sättas likväl övergreppen och våldsåt
gärderna. I själva Lourdes har ett 
kloster rövats från Les Soeurs de 
l' Ascension och redan fem gånger 
på offentlig auktion utbjudits till 
försäljning. Likväl har ingen kö
pare anmält sig Biskopen av Tar
bes och Lourdes har nyligen i ett. 

meddelande till församlingarna i sitt 
stift påmint om, att den som köper 
egendom, vilken orättvist berövats 
Kyrkan, genast hemfaller under ex
kommunikation. 

Den socialistiske belgiske utrikes
ministern Vandervelde har i ett stort 
tal i parlamentet berömt de katolska 
belgiska missionärernas modiga upp
trädande i Kina. De ha alla stannat 
kvar på sina poster och förklarat, 
att intet skulle kunna förmå dem att 
vika därifrån, vid än som måtte 
komma. Redan i april månad rådde 
de europeiska sändebuden alla mis
sionärer att sätta sig i säkerhet. 
Nästan alla icke-katolska missionä
rer följde genast det välmenta rådet. 
Deras ställning var ju också en helt 
annan, då de i allmänhet även hade 
att bära . ansvaret för sina · hustrur 
och barn. De ha också varit ledda 
av den tanken, att d_e inte kunde gö
ra så mycket mera för sina,,försam
lingar än de infödda kateketerna. 
De hade ju intet heligt offer att 
frambära, inga i egentlig mening 
prästerliga uppgifter att fylla, under 
det att katolikerna utan präst .berö
vas både den heliga mässan och de 
övriga sakramenten. 

Den "tjeckiska nationalkyrkan" i 
Böhmen har denna sommar fått sorg, 
i det att dess grundläggare och för
ste "patriark" Farsky avlidit efter en 
mycket svår sjukdom, kräfta i tun
gan, varav även hans mest högrös
tade medhjälpare i avfallsrörelsen. 
den forne premonstratensermunken 
!sidor Zahradnik, dött. Farsky, som 
även deltog i det "ekumeniska" mö
tet i Stockholm, har förmått flera 
hundra tusen tjecker att avfalla från 
den katolska Kyrkan och ansluta sig 
till hans "nationella" sekt. · Likväl 
har han ej kunnat giva den någon 
inre enhet eller någon sammanhän
gande lära. Står också den nu inför 
sin upplösning ? 

Den tj ecko-slovakiska regeringen 
har detta år visat större hänsyJ;J. mot 
den katolska Kyrkan, då den vägrat 
att officiellt deltaga i årets Hus-fest. 
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1.  Måndag. S :t Petrus AposL i fän

gelse. 
2. Tisdag. S :t Alfons de Ligorio. 

Biskop. Kyrkolärare. 
3. Onsdag. S :t Stephanus. Proto

martyren. 
4. Torsdag. S :t Dominikus. Bekän

nare. Ordensstiftare; 
5. Fredag. S :ta Maria ad Nives. 

(Jesu hjärtas fredag ) .  
6 .  Lördag. Kristi förklaring på ber

get Tabor. 
7. Söndag. Nionde efter Pingst. 
8. Måndag. ,S :t Cyriakus m. fl. mar-

tyrer. 
9. Tisdag. Ferialdag. (Vigil) .  

10.  Onsdag. S :t Laurentius. Martyr. 
11.  Torsdag. S :t Tiburtius och Susan

na. Martyrer. 
12.  Fredag. S :ta Klara. Jungfru. 
13 .  Lördag. Vigildag till Marie Marie 

· Himmelsfärdsdag. 
14. Söndag. Ti.;nde efter Pingst. 
15.  Måndag. Marie Himmelsfärd. 

K y r k 1 i g a b ö n e r o c h a n-
d a k t ·s ö v n i n g a r. Bönen är sin

. nets upplyftning till Gud för att lova, 
tacka eller bedja Honom om en nåd 
(lovbön, tackbön och åkallan ) .  Bönen 
är det enklaste. och naturligaste uttryc
ket för våra religiösa yttringar, för tro 
hopp och kärlek. Bönen är ett nåde
medel, ty genom bönen erkänna vi nå
dens nödvändighet, hoppas vi nåd, ut
verka och mottaga vi nåd av Guct. ue
nom bönen öppnas hjärtat och göres 
mottagligt för Guds nåd. Härav förkla
ras varför det heliga offret, sakramenten och sakramentalierna äro så inner
ligt förenade med bönen. 

De troende skola, även om det alltid 
står dem fritt att umgås med . Gud i bö
nen och samtala med Honom med. egna 
ord, dock också vid bönen anslufa sig · 
till Kyrkans tankar och ord och förena 
sig med hennes ;mde och mening. Kyr
kan har därför vid bönen en del all
männa bönesätt och ceremonier. Så 
börja1· och slutar hon gärna sina böner 
med k o r s e t s h e ·l i g a t e c k e n. 
Även de troende böra iakttaga detta 
urgamla kristliga bruk för att därige
nom förena sin bön med Frälsarens 
offer på korset genom vilket all bön 
har sii:i nådebringande .· ve1•kan. -,--- - Vid 
bönen s:kall kroppens hållning . vara el1 
sådan att den. ger ett yttre uttryck av 
hjärtats · sinn�lag<och av vad ' SOin vid 

161.' Tisdag. · S :t Joachiip. Den 1helig� 
_ Jungfruns fader. · 

17. Onsdag. S :t Hyacinthus. Bek. 
18.  · �Torsdag. } Dagar inom oktaven av 
19.  Fredag. Marie Himmelsfärd, . , 
20. Lördag. S :t Bernhard. Kyrkci

lärare. 
2 1 .  Söndag. Elfte efter Pingst. 

( I högm. : :Marie Himmelsfärd) .  
22. Måndag. Oktavdag av Marie Him-melsfärd. 
23. Tisdag. S :t Philippus Benitius. 
24. Onsdag. S :t Bartholomeus. Apost. 
25. Torsdag. S :t Ludvig. Konung. 
26. Fredag. S :t Zephyrinus. Påve, 

martyr. 
27. Lördag. S :t Josef Calasanctius. 

Bek. 
28. Söndag. Tolfte efter Pingst. 
29. Måndag. Johannes Döparens hals

huggning. 
30 . .  Tisdag. S :ta Rosa från Lima. 
3 1. Onsdag. S :t Raymondus N onna

tus. Bekännare. 

bönen uppfyller själen. Därför förrät
tas bönen bäst i k n ä b ö j a n d e 
ställning, som tecken på hjärtats öd
mjukhet. H u v u d e t b ö j e s vid 
bönen av vördnad för den Allsmäktig8 
och som tecken på undergivenhet unde1· 
Hans heliga vilja. I ånger och bot slår 
den syndige människan sig för sitt 
bröst. Att k n ä p p a h ä n  d e r n a 
vid bönen är ett naturligt uttryck för 
den inre samlingen och hjärtats inner
lighet vid bönen. · Prästen beder vid al
taret dock med utbredda upplyftadfi 
armar ocl;t händer för att tillkännagiva, 
att han beder å allas vägnar och inne>
sluter alla i sin bön och för att påmin
na ·oss om Kristus, som på korset med 
utsträckta armar offrade sig för alla 
och förlänade all bön dess kraft. 

Till de troendes hjälp och tjänst fine 
nas på de1·as olika språk en del 
k y r k 1 i g a b ö n ef o r m u 1 ä r som 
äro tagna ur ·Kyrkans rika liturgi eller · 
eljest av Kyrkan äro · approberade. Så
dana kyrkliga böner äro t. ex. den s. k. d o x o 1 o g i e n, det är lovprisningen· : 
"Ära vare Fadern och Sonen och den· 
helige Ande, såsom _ det var i begynn el-. 
sen så nu.  och alltid och i all evighet. 
Amen". Denna lovprisning går tillbaka ·_ 
till -de apostoliska tiderna. Varj� psalm 
avslutas . med denna bön, emedan ali 
gudstjänst skall vara en lovprisning av. 
den treenige Guden. · · · S. N---'--k; · · 




