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N:r 9 September 7928 Arg. 9

heliga Romerska Kyrkans stadgar,
att om f<irf<iljelse uppstode emot
mig, ville jag taga min tillflykt till
dem. I'5" grund av deras heliga in-
vigning och imbete har jag denna
tro pi dem. Och om jag igde all
Szrlomos vishet och rnijtte nlgra av
denna vd.r'ldens smi" fattiga inom
pristerSkapet, skulle jag icke emot
deras iinskan vilja predika i de lant-
fiirsamlingar, dir de bo. Men blde
dem och alla andra pristn-rhn vill jag
frukta, ilska och v6rda sisom mina.
herrar, och jag vill icke se dern i
synden, ty jag skcinjer i dem Guds:
Son och de ino mina herrar. Och,
jag grir si, emedan jag hlr i tiden
med dessa min kropps tigon icke ski-
dar Guds, Den Allrahci'gstes, Son
fcirutom i hans heliga Lekamen och
hans heliga Blod, vi,lket allenast
priisterna undf5. och vilka htigheliga
ting allenast de frirvalta.

-Jag vi'll, att dessa ijver all mitta
heliga ,l{emligheter skola hiilas i
vordnad och aras tramfijr varje an-
nat ting, och dirf<jr vill jag, att

VAR HELIGE FADER FRANCISCI
TESTAMENTE."

Herren fiirldnade mig, ;broder

Franciscus, nid att begynna pi det-
ta sitt min bot,g<iring.

Medan jag inn'u var i synden, vo-
ro de spetrilske en alltftjr bedrtivlig
syn fiir rnitt <iga. Men Herren fijrde
rnig ibland dem, odh jag gjorde
barmhirtighet emot dem. 'Och d6.
jag sedan limnade dem var det, som
i fcirstone synts mig bittert, ftirbytt
i sijtma fcir min sjil och fiir 'min
kropp. Sedan tiivade jag fiiga att
iivergiva vzirlden.

Och Herren skinkte rnig en slik
tro pi sina kyrkor, att 1ag knd"ftjll
infcir {honom och i mitt hjirtas en-
fald sade s5.lunda : > Dig tillbedja
vi, Herre Jesus Kristus, hir och i
alla kvrk,or, som finnas i virlden, och
Dig lovprisa vi. Ty gen^o'm Ditt He-
liga Kors har Du iter!<ist vd.rlden.

Drirefter' fcirlinade Herren mig,
och han gcir si innu, en si stor tro
pi de prister, vilka leva efter Den

* Ur Lisa tund: Svensk rbo kning av
den helige Francisci skrifter,
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kostliga fiirvaringsstillen skola be-
redas 5.t dem. Och si snart jag pe
otillbiirliga stillen ,pitrlffar de all-
raheligaste Namnen och de skrifter,
som tala om Herren, vill jag hop-
samla dem, och jag beder ocksi. an-
dra, att de mi hopsamla dem och
nedid.gga dem pi hedersamma stll-
len.

Sammalunda hiives oss att vtirda
och ira alla Teologer och dem som
utbreda Guds ord, ty dessa i.ro de,
vilka skirlka oss bide ande och liv.. 

Senare, di Herren anfrirtrodde it
mig omsorgen om .briiiderna, fanns
det ingen, som undervisade mig om
huruledes jag hade att fcirfara. Men
Den Allrahcigste sjilv uppenbarade
fcir miig, att jag i Det heliga Evan-
geliet igde ett rittesniire fiir mitt
liv. I fi och en,faldiga ord lit jag
sedan uppskriva en regel, och Herr
Pi.ven stadfdste den lt mig. De,
som konamo fiir att 'omfatta detta
levnadssitt, givo allt vad de igde it
de fattiga. De nrijde sig med en
mantel allena, vilken var lappad in-
vindigt odh utvindigt, och de, som
si ville, hade livrep och ibenklider.
Och vi ville icke hava n5.gonting
annat.

Vi klerker liste Officiet, si.som
ar,dra klerker pldga. Lel{brtjderna
bAdo Pater n'oster. Vi uppehtillo oss
mycket gi.rna i kyrkorna, och vi vo-
ro olhrde och alla underdiniga. Jag
sjilv arbetade med mina hinder, si-
som jag alltfort vill arbeta, och jag
bjuder alla andra brcider att bruka
sin flit i ett hederligt hantverk. De,
som icke kunna nigot siLdant, de 15.re

sig ett, icke av lust till arbetslijnen
utan fiir det goda fijredtj,mets skull
och till undvikande av syssloltishet.
,Och nirhelst man icke giver oss ni-
gon betalni,ng, me vi taga vir till-
flykt till Herrens bord, vilket han
varje dag dukar it sina fattiga, i
det vi gi ifrin drirr till dijrr och
tigga.

Det blev mig uppenbarat av Gud,
att vi borde ,hi.lsa en var med dessa
ord : > Flerren give dig frid.>

Brijderna vakte sig noga ftir att
nigonsin emottaga de kyrkor och

fattiga bostider, som uppfiiras it
dem, om dessa icke ansti Den he-
liga Fattigdomen, vilken vi hava 1o-
vat oss genom vi.r Ordensregel. Och
mi. de stidse vistas dir >sisom fr6.m-
lingar och g'dster>.

Jag fiinbjuder uttryckligen vid
Den heliga Lydnadens alla briider,
varhelst de befinna sig, att vid Ku-
rian i Rom drista sig till att anhiLlla
om. nigon so'm helst skrivelse. De
fi icke giira detta personligen, ej
heller genom andra. De fi ej bedja
om nigon sidan ftjr n5.gon kyrka.
ej heller fiir nigot kloster, vat'ken
under fiirevindning Lv att vilja pre-
dil<a eller fcir att bliva fcirsvarade,
direst de iro fiirfoljda.

Utan tarhelst de i'cke vil,ja emot-
taga d,em, mi de limna det landet
och hasta till en annan trakt fiir att
giira blttring och bot dirsrides med
Guds vilsignelse.

Jag vill sjilv oryggligen lyda Ge-
neralministern fijr detta Brtidraskap
och den Gardian, som det tickes ho-
nonx att giva rnig. J^, j^g vill iiver-
limna mig i hans hinder s6. fult-
stindigt, som vore jag en livegen
man, och se, att jag icke f6rmir
var,ken att gi nigonstides eller ail;
fiiretaga mig nlgonting, som ir
emot mitt lydnadskifte och'hans vil-
ja, ty han ir min herre.

Ehuru jag ar enfaldig och sjuk,
vill jag stids,e hava en prist hos
mig, vilken utf<ir Officiet fiir mig,
sisom Regeln fijreskriver.

Och alla de andra br'dderna vare
sammaledes genom lydnadsliiftet
ftirpliktade att lyda sina Gardianer
och att frams,iga Of'ficiet efter Re-
geln. Och skulle det till d.ventyrs
biand dem finnas nh"gra, som icke
utfijra Officiet i enlighet med Re-
gelns fiireskrift, ni.gra, som iinska
pir nigot sd.tt fordndra detta eller
som i'cke iro katoliker, di iro aila
de andra briiderna, pi vilket stille
de 5n dviljas och vafhelst de in pi-
traffa en sldan medbroder, i kraft
av lydnadsliiftet skyldiga att iiver-
ld.mna denne till ndrmaste Kustod
f<ir det std.lle, dir de hava pitriffat
honom. eller fcir .ett annat. Denne
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Kustod vare genom lydnadsl6ftet
fiirpliktigad att dag och natt
stringeligen bevaka honom, sisom
vore han en finge, pi det att han
icke mi kunna slippa honom ur hiin-
derna, fijrrin han i egen person har
6verantvardat honom it sin minister.
Och Ministern vare genom lydnads-
liiftet ovillkorligen fii:rpliktigad att
lita honom ledsagas av nigra brii-
der, vilka dag och natt bevaka ho-
nom sisom en'man, vilken ir slagen
i bojor, inda till dess att de hava
stdllt honom fram inf<ir Herren av
Ostia, vilken ir hela detta Br<idra.
skaps skyddsher.re och tuktomistare.

Och icke mi brijderna siga: >Det-
ta ir en ny regel.> Ty detta ir intet
annat in ett minne, en fiirmaning
och en biin ur hjirtat. Det dr mitt
testamente, som jag, lille broder
Francesco, g<ir it Eder, mina vll-
signade briider, pi det att vi bettre
mi. kunna sisom trogna katoliker
h5.1la den Regel, vilken vi hava lo-
vat vir Flerre .att e'fterleva.

Ordensgeneralen och alla de an-
dra Ministrarna samt Kustoderna
vare vid lydnadsliiftet ftirbjudna att
foga nigot till dessa ord sA.vil sr-rrn

att borttaga nigot dirifrAn. Oct, mi.
de steidse hos sig fiirvara denna sk'ri-
velse jimte Regeln. Och vid alla

de tkapitel de hilla mi de, nir de
ftiredraga Regeln, jimvil h<igt upp-
lisa dessa ord. Sammaledes ilig-
ger jag och vid lydnadsliiftet oiter-
kalleligen alla mina briider, klerker
som lek;brcider, att icke giira nigra
utldggningar av vare sig Regeln el-
ler dessa ord, sigande: >S5. eller si
skola de ftirstis.> Utan si.som Her-
ren har bjudit mig att flindlijst och
enfaldeligen diktera och lita upp-
teckna bide Regeln och dessa ord,
si biiren ock I flirdltist och enfalde-
li'gen fatta dem och i helig girning
efterleva dem allt intill 5nden.

. Eho det vara m5, som vandrar
efter 'denna Regel och efter dessa
ord, han vare i Hi'mmelen uppfylld
med Den Allrahiigste Faderns vil-
signelse. Pi jorden vilsigne honom
Guds ilskade Son och alla Helgon.
Och i hela sitt liv vare han uppfylld
med triist av Hugsvalaren. den he-
lige Ande, och med alla Himmelska
Dygder.

Jag, broder Franciscus, den min-
ste ibland Eder och allas Eder tjd-
nare, bekrd.ftar, si lingt so,rn i min
fiirmiga stir. it Eder, andligeu sfi-
i1il som lekamligen, .denna heliga
och h<iga vilsignelse.

Amen.



232

OM KYRKAN SASOM ETT SYNLICT
SAMFUND.

Den h. Lukas skriver: Haven akt
pi, eder och pi. hela hjorden i vilken
den H. Ande har satt eder till bi-
skopar f<ir att styra Guds kyrka
(Ap. G. 20:28). Jesus talar om vi'n-
trddet och gnenarna, om herden och
hj,orden, han ibeder att alla mi vara
ett. Han lovar alt vara tillstddes,
varest tvi dlier tre iro fiirsamlade i
hans na,mn. O,ch han siger: Om
nigon icke hcir kyrkan, 'vi vare han
frir dig sisom en hedning och tull-
nir (Matt. 18: 17).

Klart ocrl-r tydligt framgir av
dessa Skniftens ord, att all and,li,g
irsolering ir stri'dande 'mot Jesu vil-
ju, ju, det synes sorn om en dylik
is,olering 'sku'lle vara ett direkt hin-
der fcjr gudsgemenskapen. Men det
framgir d.ven, att 'den enhet, om
vilken Jesus talat, icke blott 'skall
realiseras sisom en osyniig, frirbor-
gad samhor,ighet. Den'skall fijrverk-
lrigas hir pX j,orden och taga syn'lig
'gestalt. Med andra ord: det miste
fi,nnas en synlig kyrka. Man har pi
protestantiskt hill 'med all kraft till-
bakavisat denna tanke. Man anser
det rent av vanhelgande att tinka
sig kvrkan, det and iga, det heliga,
li'kasom pitagligt och ftirkroppsiigat
pA en jord futrl av synd och oful{-
komlighet. Men man mi tinka och
res,onera huru ,man vill. Det finnes
ett heligt ord, s,om v,i vil mi be.
grun,da: Ordet vart kijtt och bodde
ibland o,ss' Det iir undertrart, ja,
ofattbart, att en helrig kyrka kan fin-
nas i synlig rnotto hir pb.' jorden.
Fcjr vir tanke ter sig detta ofattbart
som allting annatsclm m6ter oss so'm
ett vittnesbiir.d om Gu'ds odndliga
nid. M,en hava vi fattat den ena
nlderi'ka sann'ingen, den, att Ordet
tagit syn,lig gesta'lt pi j,orden, borde
vi iven kunna tilligna oss ,den an-
dra, n6rnl,igen den, at't det miste
finnas en synlig kyrka pi" jorden,

en synlig enhet av dem, som tagit
emot Ordet ri sina'hjd.rtan.

Aven pr.otestanterna medgi,va i de
flesta fall, att en yttre skapelse, ett
imbete, 6r nyttigt f<jr det andliga
livet. Man inser, att ,saml'ingen 4<ring
detta d,mtb,ete iger en enande och
stirkande betyd,else. Men si snart
det blir ta,l om en rsynlig kyrka, stil-
ler man sig avvisande. En yttre ord-
ning, menar man, ir hii,gst nyttig,
men kyrkan ir nigonting osynligt.
Den ir de heligas saanfu'nd, den ir
valhdlst Guds Ande verkar. Vari
bottnar denna tanke? Man anser sig
inte ha full garanti frj'r att det and-
liga imbetet verkligen ir ett m,edel
genom vilket Anden verkar. Den ytt-
re ordningen ir silunda blott en
prakti'sk .5"tgdr"d, en mdnsklig insti-
tuti,on. Anden kan vil verka genom
denna ,i,nstitution, menar man, men
den ar ingalunda trunden dirvid.
Synd och allehanda ofullkom;lighe-
ter 'skulle kunna finnas, s'om hind-
rarie dess verk. Men det ir ju ocksi
klart, att utglr man fri.n det pro-
testantiska kyrkobegreppet och silun-
da endast riknalmed en osynii,g
kyrka, vet man ju faktiskt inte p5.

f<irhand viilket 'samfund, som bist
kan gagna Andens verk, och man
l.r inte bunden vid nigon bestimd
yttre ordning. Man'fir sjilv priwa
olika liror och jimfiira dem med
skriften. Daar man inte k'dnt si,g
hemmastad'd inom nigot befintligt
samfun'd, 'har man stiftat ett nvtt.
Att man hirvid inte haft nigon som
helst historisk mar,k att trygga pi,
har man icke fist avseende vid.

Huru passar nu denna p,r.otestan-
t'isk'a os,ikerhetskinsla in'fiir andeli-
vets yttre gestaltande och tillvixt
sarnman med Jesu ond, di han gav
ett sirskilt uppdrag ,odh en sirskild
f<irsikran it den h. Petrus och gav
befallning it sina samtliga lirjung-
ar ,om det virv de skulle f<irritta,



sedan 'han ricke mer var bland dern ?

Kunde han siga: p5. denna klippa
skail jag bygga m,in kyrka, frid mi-
na fi,r ; kunde han sdga: allt vad I
binden pi jorden, skall ock vara bun-
det i himmelen ,och allt vad I lii"sen
pi jorden, skall ock vara liist i him-
melen; kunde han sdga: den som ta-
git emot ed,er, tage,r emot 'rnrig, samt
slutligen: gin ut odh giiren alla folk
till mina lirjungar o. s. v., kunde
Jesus sdga allt detta, friga vi, ooh
mftste han s,amtidigt frukta, att de
heliga,san,ninrgarna kun'de fijrvan-
skas pi grund av,budbd.rarnas skrcip-
ligheter? Fiirvisstr icke. E,n ,sidan
absolut maktfultlkomlighet kunde Je-
sus inte giva med mindre d.n att han
visste, att uppdraget helt och fullt
skulle utfiiras. Och har han inte i
std.llet fiir att ,uttala sin riddhiga
iiver Apostiarnas of6rmiga lovat att
vara med Cem intil'l vdrldens inde
och att .sinrda dem en hjilpare, den
Helige Ande?

Det ser ut som ,0m man ,inom pro-
testantismen anisig, att den H. An-
des velkande numera uteslutande, he-
stod i det bistind, han giver den
enskil'da 'ml,nniskan ,i hennes frils-
n'ingskamp. De som bekinna sig
till en mera ,i<onservativ 'form av
lutheranismen erkinna, att Gud pi
gamla testamentets tid utsig sin tji-
nare Moses och profeterna till
sprikriir infcir rhela det judi'ska fol-
ket. Vad Apostlarna fiirkun,nade i
sina brev gdlide infcjr hela den
kristna f<irsamlingen som ett bud-
skap frin Gud. Men nunera ir
var och en 'he'lt och 'hillet hinvisad
till sitt eget o'mdiime i andli,ga ti,ng.
Den,na met'od har rent av blivit prin-
cipietllt efkinrd ,sisom den enda rikti--
ga, Man sitter en ara i att biott lita
pi sig sjilv. Individualismen ihar
gjort ,sitt segertig. Den ena min,
niskan kan vara lika god som den
andra, oberoenrde av om hon ir pri,st
eller lekman. Virsserlrigen, menai
,man, uppfyller vil Gud numera ioke
nlgun mdnniska si helt med sin san-
ning som pi. Apostlarnas dagar, rnen
i stillet synes man an'se, att vi nu
litet var sitta inne med en god por-
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tion andl,ig visdcnn. Kinslan av att
vara en svag och ,stapplande ,minni-
ska, som bdh<iver stdd och hjd.lp, en
kinsla som bland de fcirsta-kristna
yttrade sig i en dbeti,ngad lydnad
infcir dem som voro herdar i den
kristna fiirsamlingen, har atrlt mer
fijrsvunnit rinom de protestantiska
sa'm'funden. Lydnadens ande, s'om
vilar iiver Jesu ord di han sade til{
den helbrigdagjorde: > Gi bort ooh
visa dig fiir prd.sten.. > siiker man
fiirgives. K,onsekvenserna av det
ivriga betonandet av det >allminna
pristadiimet> ha icke utebliv'it. Det-
ta har ldivi,t 'huvudsaken, att man
al'itid fiiljer sin egen rnenin,g. Infiir
allt som rinte direkt blivit fiirordat
av Ap,s56l21na ,genom deras skrrifter,
dessa som man (det giller fortfaran-
de de konservativare lutheranerna)
anser ha varit sirskilt vigledda av
den H. Ande, st'dltler man sig tviv-
lande och misstinksam. Och huru
skulle det kunna vara annorlunda,
nir man icke har en synlig kyrka
att trygga si'g ti'll. En gi.ng, menar
man, har den H. Ande utfiirt sitt
stora verk pi jorden. Ja, han upp-
fyl'lde nigra m6"n,niskor si; att an-
dra heit kunde brija sig fiir dem i
i)dnad. Men n,u fi,nnes icke 1lngre
denna auktorite,t, nu itenst5.r blott
en osynlig, fcitborgad kyfka.

Jesu,s sinde sina Ap'esllar fijr att
gcira alla folk till sina lirjungar.
Hans kyrka skulie vixa till ett stort
och rniktigt trid. Skiint besjunger
en svensk psal,mdi'ktare denna kyrka:

I{an's kyrka i sitt frii ,si sp6d,
Skall varda l,ikt ett skuggrikt trld,
Som hutrda grenar stri.cker ut,
Kring jordens rund ti,ll tidens ,slut.

Samma evangeli'um skulle predi-
kas fiir alla. Sammalara stkulie fiir-
kunnas ijver hela jorden. Dir sku,l-
le icke giiras 'sktillnad mellan man
och kvinna, icke mellan jude och
grek. Och nir alla jordens barn
fitt del av det ,ljuvliga budskapet,
se, di skul,le de alla vara ett, alla
tillh<jra samma hjord.

En sl'dan enhet kan icke ilstad-
kommas, dir man fijrnekar den syn-



234

liga kyrkan och icke fijrrnir att tro,

'att den H. Ande, s-om Jesus lovat
siinda, alltjimt styr den lterlcista
hjor.den genom den stillfiiretrd:da-
re Kyrkans l{erre utser it sig.

Men nir fijrtriistan pl Andens hi-
stind avtager, tilltaga de s'm5,kloka
m'lnskliga cmtankarria och tre,rdk-
a'ingarna. Ty huru'dan har u'tveck-
lingen blivit pi protestantismens
mark? Fijr att ledigt och behin'digt
fiL >enhet> och ordning 'bland de
kristna fogad,: man den hiigsta and-
liga makten til'l den hdgsta vlrlds-
liga. Andelivet blev en nation.s an-
geligenhet. Somliga lutherska lin-
der fingo'sirskilda bekinnelseskrif-
ter, fiirutom dem man irvt frin re-
fcrmatorerna. Man fick med andra
ord en nationellt-religiiis trekir-rnel'se.
Vi mena, att denna smitrevliga be-
gr.tnsning synes visa ftiga sliktskap
rned Jesu enhetstanl<e. I stillet f<ir
att try'gga sig till >ett'slort skugg-
rikt trad>, ser det ut som om man
velat plantera sm6. b,uskar hd"r oCh

var, dem man ,sjiiv 
- 

i full frihet,
ty det hiiler man styvt pi 

- 
velat

pyssla ,om.

Man har ju pi sistone kunnat fijr-
spiirja en lingtan Lrort f rin all splitt-
ring och isolering. Men tydligt blev
det ordet besannat, som siger: Av
frukten ,klnner man trddet. Men ir
det ordet 'sant, sl dr'det ock sant, att
om .de olika traldens frukter iro fri.n
varandra artskilda, kunna icke trd-
den hirstamma frin'samma frii. Ndr

inom de olika kyrkosamfunden, un.
der tidernas 'l,opp fra'rnvuxit hett
ol.tkartade och varandra motsd"gande
trossatser, ir detta ett frukternas
vittnesbiird om en verklig, inre art-
skillnad.

Huru undefbar miste inte tanken
pl en synlig kyrka, som likt ett
mdktigt trbd breder'ut sin lurnmiga
krona 6ver alla jor'dens ld,nder, te
si'g f<ir en protestant, som lidit av
all <ien splittring och oenighet, allt
det stydkeverk odh den obestindig-
het, som mijter h'onom i hans omgiv-
nin'g. Han sijiker tinka sig en kyrka
s,c,m likt ett ringa frii btirjat sitt
liv fiir snart tvi 'tusen 5r sqdan.
Det skull,e vara en kyrka, som Jesus
Kri,stus sjilv grundlagt. Det skulle
vara en kyrka, om vilken det icke
!.cre en to'm fras att begagna ordet
katolsk, ty h'on skulle fcjrbliva i alla
ti'der och alla linder. Bland alla
folk skulle hon iga bekinnare. De
s'om tjtina henne skuile kunna rikna
Jesu fiirsta lirjungar s'om 'si'na fiire-
tridare. Kanske om denna kyrka s6-
kes, inte blott 'i tanken u'tan i verk-
ligheten, det ordet kan bliva besan-
nat som siger: Den som siiker han
f inner.

Ty det miste ju vara si: Skiftan-
de och rik pi vl.xlingar 1r der-r jord
Gud skapat. De slikten han skapat
likasi. Men Guds Kyrka skall rida
iiverallt och iiver alla.

Konvertit.
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1 Religionsfrihetssakkunnigas betiin-
kande, sid. 59.

ansiutning till frimrrande trossam-
fund ofta antingen i,cl<e alls fullg<i-
res eller ocksi ,u,ppskjutes tiil dess
att den utan hinder 

- befarade eller
verkliga 

- 
kan fullgriras. De ge-

nom uteblivna uttrd.desan,rnd.lningar
uppkomna bristerna i bo'kfiirir-rgen
av inv6.narnas konfessionella fcirhil-
landen medf<ira icl<e iblott direkta
oldgenheter f<ir statsfcirvaltningen,
utan leda till onridiga tkompli,katio-
ner i si.dana fall, dfi. statskyrkans
pristerslcap har Iaglig ritt och plikt
att utfiira kyrkliga handlingar, t. ex.
jordfd.stning. av en l<atolil<, som for-
mellt tillhtjr statskyrkan 

- 
anhlllan

om borgerlig jordfistning giires gi-
vetvis ej i dylika fall.

*

Innan vi gi. vidare, miste vi n5"-
got uppehella oss vid den mycket
omstridda frigan om den svenska
statskyrkans verkli,ga karaktir i or.
ganisatoriskt hinseende, enir denna
friga pi det nirmaste sarnmanhiing-
er med hennes stlllning till tole-' ransproblemet, A ena sidan fram-
hilles, bl. a. i rg2; ers religionsfri-
frihetssatkkunnigas betinkande och i
dd.rtjver avgivet underdinigt utlitan-
de av domkapitlet i Visby, att den
svenska statskyrkan si. smi.ningom
civergAtt frin att vara en.be,klnnel-
sekyrka ti'11 att vara ett, samhiillets
organ fijr sedlig-religiijs fostran. A
andra sidan hivdas energisl<t i ut-
litanden av domkapitlen i Skara och
\risteris samt av Allminna Svenska
Pristfijrieningen:, att statsl<yrl<an ar
'att anse icke endast sisom ett sta-
tens organ bland minga andra, utan
frarnfiir allt som en deciderad lrc-
kinnelsekyrka. Mot svenska med-
borgares eller frfi"n statsliyrikan av-
vikande samfunds iinskan om full-
stindig religionsfrihet ilb'eropas allt
efter omstindigheterna den ena eller

DE SVENSKA KATOLIKERNAS RATTSLIOA
STALLNINC FORR OCH NU.

II. Uttriide ur statshyrkan. (Forts.)

De lag,bestii.mmelser, 'sont allt
fortfarande gilla fcjr uttr;ide ur
statskyrkan, nriste anses sAsorr dels
i och frjr sig obilliga, dels ur ord-
ningssynpunkt oniidigt strd.nga. De
stadganden, som speciellt avse inne-
havare av offentiig tj6.nst, 5ro dess-
utom i sak stri'dande mot $ z8 Rege-
ringsformen och ett kvarsti.ende ut-
tryck fcir den principiella intolerans,
som i ildre tider varit rAdande pfi.
det konfessionella omri.det. Denna
uppfattning av ifri.gavarande stad-
gandens karaktir thar ocks6. tidigt
kommit till uttryc[<. Redan r875,
siledes endaSt z kr efter nuvarande
dissenterlags tillkomst, f ramlade
nimligen svenska baptister i en un-
derdinig skrivelse kritik av S r5:
>>I denna paragraf straffas med fcir-
lust av innehavd ilrcrgerlig befatt-
ning i vissa fall de, som uttrida
ur svenska kyrkan. Ej nog med att
den allmi.nna meningen ki.nner sig
djupt krlnkt av etr dyiikt stadgan-
de, utan staten sjilv handlar hir tiil
sitt eget f<irfing. Ty vill staren ha-
va dugliga imbets- och tjinstemin,
si mi dcn dirtill kalla samhdllets
bista gfrvor och endast fordra av
dem redharhet, insikter och vetan-
de. Men lingre in si i sina ansprik
anse vi ej staten befogad att g5.
Allraminst bcir, enligt vi.rt fijrme-
nande, staten u'ppstdlla nison viss
religi<is ,bdkinnelse som villkor fcjr
borgerlig syssla, fiir si vitt staten
vill undvika att sjilv fijrsdnka sam-
hillet i ohimmat skrymteri>.')

De otidsenliga uttridesbestirnmel-
serna hava medfiirt en b6.de ur re-
ligiris och adrninistrativ synpunkt
beklaglig konsekvens, i det att uttri-
desanmilan vid eller efter fal<tisk
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andra av ovannl.mnda, varandra mot-
stridande.f,sikter; :pi defta qatl kan:
diskussionen om utvidgad religicis
tolerans i Sverige utstrd.ckas i det
oindliga.

Med tillfredsstillelse kan konsta-
teras, att. religionsfrihetssakk,unniga
bestimt hetonat, att redan den fof-
mella tillhiirigheten till kyrkan kan
fcir den enskilde te sig sisom en per-
sonlig deklarati,qn om vederbiirandes
uppfattning i trosfrigor och dirf<jr
ur samvetssynpunkt kinnas ohill-
bar. Avenledes betonas, att formen
fijr uttridet ej fir motverl<a det fria
avgiirandet av den uttridandes reli-
girisa stillning samt att uttridet
m6.ste, sivitt mcijligt, ske utari fcir-
lust av medborgerliga rittigheter
och utan att den som uttritt fort-
farande tretungas av skyldigheter,
som pikallas uteslutande av med.
lemsskap i statskyrkanJ)

De sakkunniga hava emellertid
knappast litit 'dessa principer kom-
ma tili sin fulla rdtt. Enligt deras
f<irslag behiiver anmilan om uttride
ur statskyrkan icke ldngre komplet-
teras med uppgift om higot trossam-
fund, i vilket den uttridande event.
iinskar intrlda, vidare Skall uttri-
det kunna ske anti'ngen muntligen
eller skriftligen hos pastorsdmbetet i
den uttridandes hemfijrsamling --
alltsl ej sisom hittills med niidvin-
dighet genom persorilig instlllelse
hos kyrkoherden. Dock miste z ut-
tridesanmilningar gtiras med minst
z och hiigst 4 ririnaders mellanrum.
Uttrdde i ildern r5-r8 ir kan ske
endast, under, ftirutsittning att den,
som har vfrdnaden om den minder-
i"rige, ger sitt samtycke till uttrldet.

E,huru fiirslaget fi det thela ta-
get torde innebira ett avgjort fram-
'steg ur. .religionsf rihetssynpunkf ,

mi.ste de fiireslagna uttridesbestim-
melserna allt foitfarande anses si-
som oniidigt komplicerade.:' Kyrko,
bokfciringens' krav btir kunna tillgo-
doses ,med, endast en uttrldesanSciL
kan, muntligen i pastorsexpeditio-
nen eller skriftligen i bevittnad".an.

mi.lan. Uttrede mellan rg och rB
Sr,s ftlder torde kunrta fiiedgiva$ Utan
slrskilda villkor.

, Det biir en'relleitid tilldggas att
ftirslaget om att personlig i,nstillelse
vid uttridesanmi.lan ej skall vara
obligalorisk rnijtt si goti som enhdl-
ligt motstind i domkapitlens utlS-
tanden. Man fijrsiiker i det lingsta
utnyttja alla miijligheter till att fiir-
sv5"ra uttri"det ur en kyrka, som fiir
linge sedan upplrcirt att i realiteten
omf,atta hela folket. Den fulla lik-
stilligheten mellan olil<a konfessio-
nella sam,fund, vilken i vira dagar
frarnstir\ som ett alltmer ofrinkom-
ligt krav, kan tydligen icke uppnis.
si, Iinge statskyrtkans pristerskap
handhaver folkregistreringen (jft
Statistiska Centralbyrins utlitande
den e dec. r9z7 iiver religionsfri-
hetssakkunnigas betinkande).

Betrdffande $ z8 i regeringsfor-
rnen hava de sakkunniga fiireslagit
den indring, att ledamJt av statsii-
det ei lingre med nijdv-indighet mis-'te vara medlem av svenska kyrkan,
med undantag fiir chef f<jr sidant
departement, till vilket irenden an-
giende kyrkolag, svenska kyrkan
och !.kolornas religionsundervi,sning
hijra. Med nuvarande fiirdelning av
fcirvaltningsirendena pi de olika
departementen innebiir detta undan-
tag att justitie- och ecklesiastikmi-
nistrdrna jimte deras ersittare i till-
fcirordnad regering miste vara med-
lemmar av statskyrkan. Ftirslaget
innebir pl denna punkt en avsevird
ftirbittring i fiirrhillande till nu gll-
lande bestimmelser, som kvarsti
frin en tid, di' andra trossamfund
in statskyrkan ej hade nigon ritt
att existera inorn Sveriges grinser.
Dock miste givetvis full likstillig-
het rnellan svenska medborgare tre-
trdffande m-iijlighet tilt erniende
iiven av rikets hcigsta. virdigheter
principiellt fiiredragas framfijr den
iv' de sakkunnigJ'fiireslagna ord-
ningen. sirskilt i betraktande av
kvr[omiitets vetoritt i I<yrkolagsf ri-
gor. Om denna likstillighet f.- n.
ei kan fullt genomfiiras, 'kunde, si-
sor.n frin flera hill fcireslagits, allat. Betdnkandet sid: 6l-62.



231

irenden riiiande'statskyrkan behand.
las inom ett s,irskilt kyrkodeparte-
nreut; endast chefen fiir detta be-
hijvde tillhiira statsl<yrkan. Otn ett
sidar-rt departement icl<e anses btira
upprittas, torde, sisom Frikyrl<1iga
Samarbetsl<ornmitt6n yttrat i utli-
tande av den zz dec. tg2/, det va-
ra >frin statskyrkans synpunkt till-
riCkligt betryggande, om den fijre-
slagna bestimmelsen finge gdlla en-
dast orn cl-refen fiir ecklesiastikde-
partementet. Man torde ha rlitt att
fijrutsitta, att chefen fdr justi'tiede-
partementet skall idagaligga ful1
objektivitet vid be'hand,lingen av kyr-
kolagsirenden, vare sig han iir med'
leur av stat$kyrkan eller ej.>
' I)issenterfcirordningen $ r5 har i
de sakkunnigas fiirslag enhfrllit en i
princip tillfredsstillande formule-
ring, di blott den, som innehar of-
fentlig tjinst av rbeskaffenhet aft
till densamnra errdast medlem av
svenska kyrkan rni vlljas, skall skil-
jas frin tjdnsten v'id uttride ur stats-
kyrkan. I vissa fall skali frigan
om tjlnstens bibehillande understil-
ias Konungens eller den tjlnstetill-
sittande myndig'hdtens priivning. -'r

trrnellertid innehiller fiirslaget et.t
mot religionsfrihetens princip av-
gjort stadgande, som ondjliggtir in-
irlde pi folkskollir:arbanan fijr med-
lemmar av sidana samfund, So[t e[:
hellit ratt att i de allmlnna skolor-
nas stiille meddela baruens religi-
onsundervisning, d. v. s. tnedletnmar
av katolska och mosaiska ftirsamlit'rg-
ar (under nuvarande konfessiortdtld
ftirhS.llanden). Detta stadgande
miste anses som en ontidig oriittvisa
nrot svenska katdlil<er eller judar;
detsatnma giller ocksi and"ra av de"
sal{kunniga f rarnfcirda ftirfa,ttn in gs-
frirslag. sotn sti i sarnbandl'med an-
dra stycket i S 15 av fiirslaget till
ny dissenteriag, nirnligen fdrslagen
angiend.e kom,pe.tensfordrllgar {.ii1',

"nitallning 
so* latat" vid olika slag.

av folkskolor samt fijr inskrivhing ;

'leldrarerbefattningar enligt deras
Ssikt bora betiaktas'sisom kristen-
domsldraretjinstert. Hdremot kan
anfbras, sisom skett i Biskop Miil-
lers underdiniga utlltande den r8
nov. r.g27, att det frin l<atolsli syn-
punkt visserligeu rir sjilvl<1art. att
tristendomsundervisningeu i folk-
och smisl<olan lr burrden vid ellcr'
f,"tminstone ej stridande t-uot detr re-
ligiiisa rrppfattningetr inom det t.ros-
samfund, till vilket'majoriteten av
lirjungarna hiira, men att det pi
samma gi.ng brir lika bestimt hiv-
das, att denna synpunkt icke innebir
att andra troSsamfunds medlemmar
brjra utestingas frin befattningAr
vid :skolor; vilkas timplan endast till
obetydlig del upptager kristendoms-
under.visning. I alla hindelser mfrs-
te det anses inkonsekvent att f<ir-
vd.gra svenske. katoliker rittigheter.
som utan vidare'tillerk:innas med-
Iemmat av svenska kyrkan. iven om
de hysa och offentligt giva utt;yck
fijr en fri.n denna dldrig si avvikan-
de religiiis iskiduing eller fijr en
irreligicis' sidan; samt medlerhmar
av lutherska eller reformerta sekter.
Vidare kan hinvisas till framkomna
iinskningar och behov av facklhrare-
system iven i folkskolan (jfr Vns-
terAs domkapitels utlitande den zB
dec. rgzT) och dirigenom fijrefint-
liga mrijligheter fijr en mindre del
av folkskolld.rarna att iiverhuvudta-
get rcke belrijva undervisa i kristen-
dcm. DiL itminstone vid folk- ocl'r

smiskolor med mbr in en lirare miij-
lighet i regeln torde fciretinnas att
i utbyte mot annan undervisniugs-
skyldighet medgiva de lirare, som si
onska, befrielse frin kristendomsun-
dervisning, torde det icke vara nijd-
vindigt 'att fiir dennas skull iigga
hinder i viigen fiir nlgon svensk
medborgare att i,nnehava folk- eller
smls'kollziraretjinst, ej heller fijr ve''
dgfbbrande lirareklr. till nurneriren

."fijr ndnrarande omkring 27,ooo per-
'soner^ att ltnjuta det strirre il5.tt av
religiG frihet, som de sakkunnigas,I":fSqjser att medgiva. Det

:'' t1 Betdnkandet, sid. 166.

sonr lirjunge vid motsvarande liirar-.
utbildningsanstalter. Si-sorn ' motiv ,

fiir dessa fcirslag an{6ra,de sahkUn- ,.

niga, att samtliga follt- och smisko:='
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ol5mpliga i att skapa en undantags-
std.llning fijr folkskolans ld.rare har
utan tvivel fiiranlett Stockholms
stads konsistori,um, domkapitlen i
Linkriping och Visteris, Frikyrkli-
ga Samarbetstkommittdn och Mbto-
dist-episkopalkyrkan i Sverige att
ftjresli mrijlighet till dispens fr5.n
underyisn,ingsskyldighet i kristen-
dorn (naturligtvis mot kompensation
genom annan undervisning), alltsf,.
sanlna frirslag som ay katolikern:r
f ramftirts.')

Det torde ej heller vara med nu-
tida rittsupppfattning motiverat att
av konfessionella skil utestinga en
svensk r.re dborgare fri.n ni.gcn enda
av de utbildningsanstalter, som p6.

offeiitlig bekostnad inrittats fcir r.rn-
dervisningens l.rehov. I detta sam-
band kan anfriras, att S"reriges ka-
tolska f<irsamlingar enligt nuvaran-
de och fiireslagna lagbestimrrnelser
beklagligt nog t. o. m. sakna m<ijlig-
het att inom landet leta ut{bilda la-
rare fijr sina egna folk- och smi-
skolcr. Ett dylikt lige ir alldeles
olrillbart, di det icke kan ligga vare
sig i statens eller i Kyrkans intresse
att lirarpersonalen i de katolska sko-
lorna vilka undervi,sa svenska barn
samt hava safirma ar.betsup,pgifter
och sti under samma civerinseende

som inotsvarande skolor inom stats-
kyrkofcirsamlingarna, icke kan fr-rll-
giira vedelbtirande frirstudier inom
landet. Det torde, liksom i etskiiliga
andra linder, S.tminstone finnas miij-
lighet att efter Kungl. Maj:ts eller
Skoliiverstyrelsens dispens lita ka-
tolska aspiranter till folk- eller smi-
skollirartjinster intagas som elever
i motsvarande svenska utbildnings-
anstalter.

Det kunde fiir iivrigt ifrigasittas,
huruvida icke jimvil alla innehavare
av elementar- och folkundervisning-
ens ldrartjinster med undervi,snings-
skyldighet slvil i kristendom. som i
andra imnen skulle k.unna fi. ritt
att efter Skol<iverstyrelsens priiv-
ning befrias fri.n kristendomsunder-
visning i utbyte mot annan tjinstg<i-
ring, naturligtvis under fijrutsitt-
ning att liraren avgivit f<ifklaring
att han 'hyser en sidan religi<is u,pp-
fattning, att han anser sig icke kun-
na ansluta sig tiil den i statskyrkan
gingse iskidningen, oavsett om han
uttrett ur statskyfkan eller ej. I be-
traktande av den av inga konfessio-
nella skrankor himmade forsknings-
och undervisningsfrihet, som nume-
ra tillkommer akade,miska lirare
iven inom teologiska fakulteten, tor-
de frjreskrift om 'deras obligatoriska
medlemsskap av svenska kyrkan va-
ra timligen iiverfltidigt. Dylikt med-
lemsskap torde siledes ;bcira fordras
endast av inndhavare av s5.dana skol-
lirartjdnster, som uteslutande eller
till strirsta delen upprittats fijr un-
dervisning i kristendon.

tr.J. I-inders.

a Folkskollirares skyldighet att tillhrira
statskyrkan stadgades uttryckligen frirst ir
rgr8; dessf<irinnan frirefanns frir erhillan-
de av follcskolliraretjinst icke nigot annat
konfessionellt villkoi in att >vara kind frir
gudsfruktan och sedlig vandel>, om in en
dylik tillh<irighet underfiirstods och garan-
terades genom f<ireskrivna villkor {rir in-
tride vid folkskoleseminarium.
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I.

>Dir Motala striim med fors
sig stjilper i Briviken

Beligen ir en stad, som nim-
nes utav'Norr', l

Pi idogt borgerskap, Pl guld
och gods si rik en

Att Croesus, Lydiers kung'
, knappt mera varit,fiirr;

Ty uti stadens hamn, dir
Tyskar, Skottar, Frans-
man

Och Engelsmln vart ir fritt
handla, ja ock Danskar.>>

I ovanrstiende versrader besjunger
Doktor Johannis Matthias, sede'rrne-
ra biskop i Stringnis, lr r617 Norr-
kiipings stads vackra lige och de

minea iivriga fiirminer staden re-
dan pi den tiden kunde glidja sig
it' O.ch,med skil. Redan tidigt fiir-
virvade sig >ktip,ingen vid Norr>
namn och a.t:seende och ,blev rik Pi
gul'd och gods. Si 'llngt ti{tlbaka
som i konung Inges tid, on'lkrinig
ir roSo hadi gotldnningarna hir
sivil s,om i' S6derktiping funqit be-

kvlmliga hamnar f<ir sig samt biir-
jat driva hand,el och kiipenskue. 99h
llamnet Norrkiiping blev klnt vida
omkring. Men skiftan'de var klang-
en diri under seklernas loPP.

Om vi lyssna ti1l tklangen frin
svunna tider leiira vi, att Olof den
helige vid sin vistelse i den li'l'la kd-
pingen ,ornvind'e minga hedningar-till-kristendomen, ja att han sjilv
m,ed egen hand dtipte dem och Plan-
terade-hir en Herren's vingird. Vi
hiira om huru hit samlades Sveriges
och l)anmarks konungar och drott'
ningar samt rikenas andliga och
virld,sliga h,errar t'i'11 frornma eller
fosterllnd'ska ridslag. D.i pla4'lades,
s'middes och formades hir en god
detl av Nor.dens staters 6den. Vi hii:
ra om huru kun'garna Albrekt, Krist-

SANKT OLOFS STAD.
Nigra anteckningar ur Norrkiipings histona.

offer, Karl Knutsson, Gustaf Eriks-
son, Johan III fiirlinade staden sto-
ra privilegier eller fogade nya till-
ligg till fiirut givna. Vi hijra om
hertig Johan av Ostergiitland, sonetr
til,l k,onung Jdhan och drottning Gu-
nilla Bielke, som hd'r byggde sin
stolta borg ,och om drottn'ing Kris-
tina, som -i sin omsorg om stadens

fiirk,ovran skinkte den Kungstrld-
gArden, i akt och meni'n,g att denna
skulle bliva >vil och ordentl,iggn an-
lagd och tleprydd med sirliga hus>,
sa,mlna dr"ottning som vid frintrldet
f,rin regeringen ir 1654 f<irbehiill
sig staden sisom >livgeding>.

F'rin dessa skiftande tider har
namnet Norrkiiping >nog en annan
klang d'n nu i det tjugonde irhund-
radet, en klang av hirliger, ridsval
och k,onungaborg>.

Dock lyssna vi noga efter och kin-
na vi var,mt, sl hiira vi nog lnnu i
dag ett iterljud av den gam'la klang-
etr, som driijer kvar vid Mota a
str6m, strij'mrmen, vars brus tlljer frir
css allt vad den under svunna sekier
och ir fitt skida.

Rid'h'uset, med statyn av Olof den
helige pi dess t'orn, piminner o,ss

alltjimt om de dagar, di S:t Olof
med sina s,oldater dr'og fram genom
denna nejd; konungabongens ru'ine r
tala i'nn'u i dag 'om konungarnas
iiden och sve'nska folkets hivder.
Norrkdping ir en stad fiir sig, olik
de andra, ,rninnesrikare fiir oss in
min'ga andra.

Di nu i ,dagarna S:ta Birgittas
kyrka i Norrktiping stir infiir sin
fullbordan och invigning och di Pi
grund dd'rav helt sikert rninga sveyr-

Ska katolikers tankar ila till den
gamla staden vid Motala str6rn, si
[ar underteck.nad menat att det skul-
le kunna intnessera Credos li;sekrets
att forska litet i staden's gamla hev-
der och i dess kyrkors, de gamla
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katcilska kyrkor, so,m tillfcirene fun-
nits ci:ir allt frln knistendomens fci,r'-
sta predikande i Sverigr och till rne-
delti,Cens slut.

Men fijrst nigra ord om Norrkij-
pings ursprung och upprkromst.

Staden,s eller ,samhiil'lets Alder ir,
in,svept ,i mrirker. Nir bebyggelsen
hdr bcirjades kan ej med bestdmdhet
avgci,ras. Ej helrler kan stadens
grundliggn,ingsir bestimrnas sedan
stadens ga,mla handlingar, sorn gi-
vit beskEd hd.r,om, olyckligtvis ge-
nc'm ;upprepade el,dsvidor g6.tt fiir-
lorade. Vi kunna dirf<jr endast gi
si lingt tilltraka som tiilgd.ngliga
ber is nre'dgiva.

Som bevis ftjr'stadens {rriga ilder
iber,opar Litzenius de minga forn-
kimningarna. Bland dessa ir-rtage'r
den s. k. domare-ningen f ri"msta
mmmet. f,snna 

- domare-ringe,n

- 
beligen pi en kulle sydvist om

staden vid ,dess ,grinsskiilnad, skall
lrava best5.tt av 26 i rundel satta ste-
nar och varit en ga,mnnal tingsplats.
Fordom sutto ni'mligen de dcimande
pi'stenar i >en helig krets>: och un-
der bar hiflrmel. Hdrom'' erinra de
gamla lagarnas uttryck: >>Ko'mma
till tings och rings>>. Ett stycke
if rin den if r,ig'avarande d,o.mare-
ringen har legat en > ritte> el,ler av-
rittsplats, ddr dornen troligen ge-
nast eftcr dess avkunnande blev
.rerkstdlid. Av detta kan man s'luta
till. att Norrkcip.ing redan pfr hed-
natidcn var ett stiirre sam'hille med
sin egen lagskipning

Att domarerinrgen dirjimte i'ar
en kultcentral fijr Norrk<ipings,byg-
den kan man sluta til,l av en uppgift

enrligt D:r Nord6n i hani bok
>N,'rrkcipings me'dcltid> 

- om en
invid domarerin,gen b,eligen grcin
park, en a,ffewlund. Vidare tyda
hirpi. den nirL,el;igna kd.llan samt
namnen >Helge herge> och >Helge
trlosse)>. Namnen avse tvenne hir
liggande dioritrberg, varav det ena
genom sin egend,omliga, md.ktigt
verkande fcrrn mAste starkt gr,ipa
fantatsien, det andra har pi. en hiig
och underlig liten toppkigla burit
stadens gaLge. Detta senare berg

kan man ii.nnu ,i dag hrira kal,las
>llelge berg>. I sdnkan mel,lan de
tvi bergen, ej llngt fr5"n d,omare-
ringen, finns pi. en sl6.t grdsplan
den gamla killan. Terrangen ned-
c.nr ilcrgen. di"r nuvarande Idrotts-
parken ;ir rb'eldrgen, har burit namnet
> Heligh mi.ssan> och d.r i.nnu av
en och annan iidre j,ordbrukare i
grannskapet k6nd under namne,t
>Flelge mosse>. Utan tvivel varsla
de bida namnen 'om religiris kult i
gamla tider. >Dlrf<jr synes det
mig>, si. siger D:r Nord6n, >fre'.s-
tande att antaga, att hiruppe vid
killan, lunden och domareringen
blot offrades och att offe,rgi.v,or av
dlur och md"nniskor upphlngts pi
Hel,geberg och sedan sinkts i Helge-
m)rs'se, im. a. o. att hedningarna hir
haft samlingsplats fcjr att offra 5"t
sina gudar.>>

trrir civri'gt iro de hedniska offer'-
stli.llenas antal vid staden pifallan.:
de stort, ett b'eviq fijr en i kultiskt
hiinseende iivaktig bygd. Hit sam-
lades bygde'befolkn,ingen i juridiskr
och sakrala d.renden.

'l ill do,mareringen skuile vid de t
stora bygdeblotet alla samlas och har
blev silunda en.knutpunkt av stijr::
sta betydelse. Hir blev porten tiltl
Ostergiitland fiir den ,norrifri.n kom-
mande, hir framgick den vanliga
vii.qen mellan norra ocfi sijdra Svc-
rige. Viigarna sammanliipte hir.
Frin nordost ned genom Kolmir-
den k,om den stora rikshuvudlands,
r':igen, pi vilka konungarna i forn-
tjdens si'sta skedc redo sin eriksgata.
Fii.n norCvlist il<om d,en stora vigur
frin Vd'ster.g<itland. Fr5.n siider rrch
v;ister kommo vi.gar fr5",n Link<iping,
V.lstra H'u,sby och Srjderkrjping. i.)et
dr klart att i centrum frir ett ,stolt
vd.gnd.t, en knutpunkt som enkom
ld,mpad frir kiipstimrrnor och ,mtjten,
skulle uppsti. ett sa,mhille, en k6-
ping. Och att si en tvi.ngs- eller
bevakn'ingsborg. >Knippingeborg>,
brlev byggd pi holm,en vid br,on ijver
striimmen, vidrbr,on dir en stor tra-
fik kund'e fullstindigt bdh;irskas d.r
ganska r,raturligt ,och intygas fijr ijv-
rigt av traditionen.
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Knalppingeborgen spelar f<jr <jv-
rigt en stor r'o1l 'i Norrkiiprings hri-
storia. di det gilier att avgiira sta-
dens ilder. Da'r'ornkring lir i hedna-
tiden hava funnits s. k. >Vikinga-
bol>>. -['venne viikingar h;i.r voro si.r-
ski0t frejdade. Den ene hette Gnep
eller Knep, Knepp, en av Harald
Hil,detands kimpar, den 4ndres
namn var Ring eller Ringar. Dessa
tvi vikin,gar kimpade nnot varandra
ir 74o 'i Brivalla. I Brival]akvddet
heter det: >Fri.n Kolmirde'n nedsteg
i B 5"r'hundradet Srigurd Ri,ng med
sin hir frir att vid Brivikens strin-
der mot Harald Hildetand kimpa
llrivalla siag, fordom det narnnkun-
nigaste'i Norden.>

Ovanniimnda Knepp uppf<ir.de sin
borg pi. en kiippa i strijm,men och

borgen kallades Kneppingsilrcrg.
Samtidi'gt hade bildats ett byalag
eller k<iping dirinvid. Detta skedde
i medio av 8oo-talet och vi ha sl-
lunda alla skll att antaga att >kri-
pingcns vid Norr> uppkomsf date-
rar sig till denna tid.

Detta mi vara nog sagt om Norr-
kripings Alde'r och d.ldsta historia. I
f<iljaride artikel skall jag ber:itta ni.-
got ur stadens och de'ss kyrkprs hi-
storia frin kristen'domens inf6ran-
de och und'er 'medeltiden.

Mi"tte ur skildringarna kunna
framlisas nigot av >det sk,imm'er av
poesri>, som ftjr ,si" mi"nget iiga l:re-
der si,g ijver den he{i'ge OloJ'; mark
och stad.

P. Overschie.

generationer av hdlsingborgare, dit
samlades de under goda som onda
tider till gudstjinst och ddr vigdes
de slutligen en efter en till den evi-
ga vilan. Deras stoft ha for linge
sedan fiirmultnat och av deras kyr-
ka finnes numera ej ens en sten
ovan jord.

Det gamla ir frirginget ! En ny
tid har brutit in, i mingt och myc-
ket en den krassa materialismens tid,

S:T CLEMENS KYRKA I HALSINCBORG.

S:t Clemens. kyrha inaigdes si5ndagen den 19 awgusti, t9eB.

Ur Hllsingborgs-Posten fcjr min-
dagen den zo augusti himta vi f<il-
jande skildring av S:t Clemens kyr-
kas hrigtidliga invigning:

"Det fanns en ging i den urildriga
staden Halsingborg ett tempel, vil-
ket var helgat it S;t Clemens, alla
sjcifarandes skyddshelgon. Det var
erndast ett bland de minga, men man
vet, atl det var ett bland de strjrsta
i staden, I det templet doptes minga
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frjr .vilken knappast nigonting fin-
nes heligt, Det dr dirfcjr med glld-
Je man anammar varje tecken till att
idealismen ej 6r fullstindigt drid, att
det innu finnes kvar nigot av kdr-
lek frjr det, som fordom varit.

Som ett sidant glldjande tecken

- glidjande icke blott fcjr katoli-
kerna utan iven for oss protestan-
ter - fir man vil beteckna tillkom-
sten av den nya katolska S:t Cle-
menskyrkan i Hdlsingborg. Det ri-
der ju som vil 1r religionsfrihet i
detta land, men likvil har det sdker-
ligen ofta klnts svirt for de ming-
hundrade katolikerna i Hdlsing-
borg och trakterna hlr omkring alt
ej, si att sdga inom rdckhill, ha en
plats, dit de kunnat samlas till ge-
mensam gudstjdnst. De allra flesta
av dem iro utlinningar, fcidda och
uppfodda i den katolska tron. Ce-
nom olnsti.ndigheternas makt ha de
hamnat i ett protestantiskt land,
men det 1r vil dock ej si underligt,
om de detta till trots hilla fast vid
den tro, i vilken deras fider levat
och dcitt. Dessutom finnes det ju
hir i vira landamiren inte. si fe
personer av svensk hdrkomst, fcir
vilka katolicismen dr den enda och
ritta religionen, och iven de ha hit-
tills saknat gudstjinstlokal.

Alla dessa ha nu f5.tt sin egen
kyrka, S:t Clemens kyrka, vilken i
gir 

. _invigdes under synnerligen
hrigtidliga och ansliende former.
Tnvigningsakten fcjrrdttades av apo-
stoliske vikarien i Sverige, biskop
Johannes Miiller, assisterid- av fle':
ra katolska pristmdn. Dessa voro
kyrkoherden i katolska fcirsamlingen
i Malmo van Heugten och i Oskars-
strcim Meijerink, pater Kelly vid ka-
tolska kyrkan i Helsingtir samt kyr-
lcoherden i Hilsingborgsfcirsamlingen
monsignore B. D. Assarsson.

Sjilva invigningen var utsatt att
taga sin borjan kl. ro pi f6rmid-
dagen, men redan en god stund frjre
denna tidpunkt hade en stor skara
mdnniskor, sivdl katoliker som pro-
testanter, samlats utanfcir den vack-
ra lilla kyrkan. Bland de n:arvaran-

de mirktes konsuliirnan Gisela
Trapp, vilken som bekant har den
stcirsta fcirtjdnsren av kyrkans till-
komst, svenske generalkonsuln i
Budapest d:r Krucsey-Bayer, frih.
Johan Sparre samt flera kvinnliga
medlemmar av de katotrska greuir-
na av sldkterna Sparre och Hamil-
ton. Vidare syntes byggmistare
Carl Ljungberg, som svarai fcir kyr-
kobyggnadens uppf6rande, muiei-
intendenten d:r T. Mirtensson, d:r
Wilh. Bruzelius m. fl.

Sedan ro-slaget frirklingat, ut-
gick frin sakristian den hrigtidliga
processionen. Sorlet utanfcjr tystna-
de. Overst pi trappan syntes fcirst
det heliga korset, .hrigt buret av en
ung dansk baron Rosencrantz, flan-
kerad av tvi korgossar, ifrirda fotsi-
da rrjda k5.por och bdrande hdga sta-
kar med brinnande ljus. Bakom dem
en tredje korgosse, som bar det vig.
vatten, varmed biskopen bestdnkte
kyrkans vlggar. Direfter f<iljde
biskopen, if<ird mitra och fbrande
den gyllene biskopsstaven samt om-
given av de assisterande prdsterna.
Framfrir stora ingingen stannade
processionen, medan de deltagande
pristerna och en liten krir, ledd av
operasangaren Augustin Kock,
sj<ingo botpsalmen Miserere. Pro-
cessionen gick si vidare runt kyr-
kan, under det biskopen hela tiden
bestinkte dess viggar med vigvat-
ten, och tigade ddrefter in i temp-
let. Utrymmet i detta 6r ju ej stort,
och inom ett ogonblick var det nds-
tan till trdngsel fyllt av folk. Minga
av clem, som kommit tillstddes, frjr
att ej sdLga de flesta, voro till synes
enkla mdnniskor, efter deras tungo-
mil att doma galizier, och det var
ej att taga miste pi, att denna stund
for dem var en verklig hogtid. Det
var nistan rtirande att se med vil-
ken glidje och andalrtsfull uppmlrk-
samhet de fdljde de rituella hand-
lingarna under gudstjinsten, vilka
de frin barnsben si vll kinna, men
vilkas symboliska innebiird fbr dem,
som for.fcirsta gingen dvervara en
katolsk missa, - toide vdra ganska
of6rstielig.



..Scdan alla intagit sina platser,
sjcings Litanian till alla helgon,
varunder biskopen vilsignade Lyr_
kan och bestdnkte kvrkoru--Lr.
viggar med vigvatten. Efter det
biskopen och de assisterande pr6s-
terna intagit sina platser. frainfrjr
altaret, som var prytt med rcida och
skdra rosor samt hiiga brinnande
vaxljus, sjringo Augustin Kock och
hans elever en av hr Kock f6r till-
fillet f<jrfattad Clemenshymn. Bis-
kop Miiller h<jll direfter sjilva in-
vigningstalet, prdglat av djupa tan-
krar och hciga ideella synp-unkter.
Tal. erinrade om d. tninga katol-
ska gudshus, som urrder nredeltiden
tunnos i Hdlgingborg och vilka vitt-
nade om det rika tromhetsliv, som
de ditida hdlsingborgarna levcle.
Av dessa teppel finnes nu endast
den hdrliga Mariakyrkan kvar. Den
medeltida S it Clemenskyrkan har
skattat il fiirgingelsen, men ur
dess grus har den nya it S:t Cle-
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H Y M.,N
Helige Clemens vid invigningen

i Hilsingborg.

mens helgade kyr. tn vuxit upp,
nirmast tack vare . en kirtek tiJl
religionen och den varma pieteten
hos en enskild slikt. Konsui Oscar
Trapp ilskade Hilsingborg och
dess gamla historia, och de, var pie-
tet och kirlek till hans minnc, sorn
drivit hans maka att taga initiati-
vet till och si kraftigt understridja
den nya kyrkobyggnaden, vilken,
dirom var biskopen fcirvissad, skulle
bliva en kir och fridfull tillflvkts-
ort for Hilsingborgs o.h traf,tens
katoliker. Biskopen var ocksi river-
tygad om att konsul Trapp frin sin
himmel med tillfredsstdllelse skulle
skida ned pi det verk, som nu full-
bordats till Guds pris och dra.

Sedan biskopen direfter fcirklarat
kyrkan invigd, frambars md.ssoffret
med dess minga vackra, lnda frin
kristendomens frirsta tid bibehillna
ce remonier. Den utomordentligt
stimningsfulla hogtidligheten avslu-
tades med Te Deum."

till dra frir den av Sanct Clemens kyrka

Mel. "Harlig er jorden, herlig
iir Guds hirnmelr.

H elise Clemens, ,

pd, din f6rbi)n byggo
ai adrt uerk i. lesu nam,n.
Framtid som stundar
tryggt din fi)rsamling
nu mb_tg, h-an i ternplet; farnn.

Trofast du sluter
oss i dina armar
infbr Gud Allsmdhtigs tron.
lVliiktist du skiinker
sjiilen som hiimpar
en eaig ankargrund i tron.

Lammet du shddar
segerhrbnt i l1'uset
ander Korsets helga statn,
hiirskaror biira
loztsd,ngens jubel
till evighetens Konung fram.

Kyrhan iir tronen,
som Guds lam. ollena
i triumf besitta shall.
Otrons och hatcts
larmande viilden
sig bringa sjiilaa sist pd, fall.

Upp "-'i dis fiilja
undcr thbgtidspsolmer
till e.tt nytt Ierusalem,.
Staden pd, berget
shall dt oss skiinha
tillbaha ett fbrlorat hem..

Heli,ge Clenoens,
ultplyft dina hiind.er
over h,emm,ets kiira strand
och som en Fader
led oss till hi.nlen -viilsigna adra Nord.anlqnd !

Augustin Kock.
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z.t-t-ii

Bra'x, lrdn Paris.

Paris, april rgz8.

Kardinal Dubois har genom det
civerldgsna satt, varimed han undcr
itta ir styrt Paris vidstrickta :irke-
stif t, f cirv;irvat ett stort anseend,e
icke blott i katolska, utan iven i
alla andra, rbide politiska och intel-
lektuella kretsar i Frankrike. Hans
klokhet, godhet 'och den principfast-
het'han v'isar jimsides med stindig
aktning fijr andras isikter, samt sir-
skilt hans varma kirlek till sjilarna
hava gjort honom tiil en andlig le-
dare, som mi.nga iy,ssna till. I den
stund, di den nationella sarn:lingen
blev en nridvdndighe't, var han rid-
givare och st6d f<ir alla dem, vilka
satte fosterlandets fiirnyelse som sitt
mil.

Om de m'oraliska och religiiisa
villkoren fiir denna fiirnyelse hand-
lar kardinal Dubois' herdabrev i ir.
Det mlste ntidvindigtvis erhilla ett
vittgiende eko. I enkla ord, med be-
stimda slutledningar och i korthugg-
na satser, uppdrage'r kardinalen, i
det'han erinrar om Kyrkans gudo,m-
liga sindning och pivisar statens
brister, f ramhil.ler rninni'skornas go'
da uppslt, men tillika beh,ovet av
Kristi invenkan pi sarnthillslivet, ett
program och giver riktlinjer, vilka
fcir ett folk bliva 'den konungsliga
vi.g, som f<ir till 'den sanna storhe-
ten.

tl

--Jl--
ll_ _JLJI

=r=L

Jag anfor h5,r fciljande utdrag:

Evangeliet innehAller' livets ord.

- icke blott de sanningar och fiire-
skrif ter, som hava sjdlarnas f rils-
r-ring till mil, utan 6"ven en llra,
som fcjrmir att befrimja det minsk-
liga sarnrhillets bista. Ty fcirtro-
ende fiir Evangeliets kraft och infly-
tande odh vijrdnad fijr dess sanning-
ar utesluter icke bruket av miinskliga
tre'd,el. Kyrkan sjilv har icke fltt i
uppdrag att siika efter och f6r sig
nyttja dessa medel : det ligger icke i
hennes uppgift. De ,som frirebrl
I(yrkan i.relystnad och inblandning
i virldsliga ting, hava idke fijrstAtt
hennes kalllelse och anklaga henne
utan verkliga bevis, i syfte att ned-
svZirta 'odh tbeklmpa henne.

I det nuvarande, av svirigheter
uppfyllda liget, finnas invecklade
problem, vilka plkalla statsrnins
sociologers och finansmins uppmirk-
samhet och studier. Det tillko'mrner
dem att undersiika dessa,pro'blem
och giva dem den fijr landets intres-
sen bdsta liisningen. Dirpl beror till
stor del vir framtid. Det ir t. ex.
ej likgiltigt, o'r4 'den finansiella kri-
sen avvecklas klokt ,o'ch rittvist el-
ler geno,rn vildf<iring pi iganderit-
ten ; om den ekonomtiska krisen lug-
nar sig och iippnar utsikter till vil-
stind eller istiilet sitter vira natio-
nella resurser i fara; om arbetslag-
stiftningen befister eller 'ru,bbar det
fcirtroen'de oclr samfcirstind, som biir
rida me,llan arbetsgivare och arbeta-

CREDOS POST.
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re; on1 gransernas tryg$het garante-
ras eller ofrirsiktigt prisgivas ryr. m.

Inte,t av allt detta gAr helt uto,m
moralens omrS.de och dlrigenom ut-
orn Kyrkans do'mvirjo; men Kyr-
kans verksa'mhet ir av annan art och
hon l<an med ritta beg'dra att intet
hinder ligges 'i vigen fijr denna
verksam'het. Kardinalen red,ogrir,frir
de orsaker, sorn hos os's ftirsvirat och
dn i dag fijrsvira Kyrkans rnission;
men han tilligger: Minga politiker,
vilka l6nge varit likgiltiga eller fi-'
entiiga mot vi"r sak ,hava under tryc-
ket av en mera gynnsam allmin opi-
nion indrat sig, de inse nu bdttre
ri.ttvisans och friheteris kiav och
som ver.k,liga fost€rlandsvinner be-
klaga de det onda som tillfogats
Fr:ankrike av en lagstiftning, vilken
lamslir den friskaste delen av dess
moraliska kraf tl<illor och fiirstiir
dess inflytande i fjirran ldnder.
Dirf<i,r emotse de, fri.nsett alla re-
ligib'sa synpuukter, med sympati
itergingen tilrl ett ftir Frankrike
mera vir,digt upptridande, vilket 

.

ziven vore mera gagnande fiir Kyr-
kans andliga och civilisatoriska verk-
sanihet. De visa sig mera higade att
i pr:aktiken tillgodose katolikernas
berittigade tinsl<ningar.

Lingre fram ftir4<larar kardinalen
i fi ord katol:ilcernas plikter infrir
kornmunismeq och begagr-rar till,fel-
iet att giva en ,mild varning it dem
som ej vilja se ni"got annat diri in
en kraftmitning mellan tvenne stri-
dande ftskidn.ingar om det organise-
rade sarrhillets livsformer. >Samma
metoder ftiljas, mina k'dra brcider,

RATTELSE.

I n:r 7 av Credo 1928 har i S:a Bir-
gittas brev till sin son insmugit ;ir ett
fel, som hbrmed rdttas. "trtem di du
sitter uti din dom. .. Item gjiir nigon

viri alla itgirder, sorn fiiretagas fijr
att utrota den revolutionira riirelse
sour hotar oss. Vilka l<inslor fram-
kalla och besjila dem ? Hat, girig-
het och friral<t filr lagama. Det zir
gott cch vil att ropa: Kommunis-
mel1, se ddr fienden oCh att bereda
sig pi ftjrsvar emot dess algrepp.
Men vem tinker pi att .giva dem,
sorrr iro olyckliga och vilsefiir-
da, den andliga upplysning och mo-
lalisl<a kraft, som skulle kunna fiir-
:indra dem ? Tror 'man att vlldet
rlcker till att kuva dem? Om det
finnes diliga elenent ibland dem.
si. finnes det Ziven mycken okunnig-
het. 'Mair 'miste t?rla till dem om
k'irlek ti'Il'nistan, om det kristna
evighetshoppet, om aktning fiir ijver-
heten. jd,msides med att man ignar
sig it att lindra deras ncid. Vem grir
clet b'ittre i.n v6.ra beundrdnsviir"da
pnister i arbetarfijrsamlingarna i Pa-
ris och dess fijrstider? De lro sjll-
\ra el1 personifikation av and'lighe-
ten och sjilvuppoffring, samt bevi-
sa i handling Evangeliets vilsignel:
ser.

Dylika ord genliuda ut6,ver Paris-
stiftets grinser:"de skola htjras i he-
la Frankrike, ty de uttrycka den in=
l'lersta tanken hos alla dem, som iig-
na sig At apostolatet bland folkmai-
sorna och hos dern som siika efter
en fast grundval f<jr det moderna
samhillet och vilka, uttrdrttade av
ir-rre ,ofruktbara strider, scika i and-
lig gemenskap lned likasinnade fos-
terlandets vitrging och stor"het.

Victor Bucai11e.

clig oriitt fly Sveriges laq" 5k3il na-
turlip;tvis vara "fly t i I I Sverige,s iash".
AnnorlunCa kundc nog ej helle, dot-
tern, systera, .rnakan ,och mode., till
l:rgmrin hava skrivit.

S. N-:k.
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CREDOS BOCKER.
Arildskviden. Av A u-

gustin Kock. Ainr-
qvist & Wicksells Bok-
tryckeri A.-B. 1928. Pris
8 kronor.

I ett frirord ger Mgr B. D. As-
sarsson fiiljande karakteristik av och
orientering i Augustin Kocks Cikt-
konst:

>Augustin Kock {r pil'grimen, som
efter linga 5"rs siikande kringvand-
ring nitt fram tiil sitt hjirtas hem.
Nordv'istra Skine ir hans t'arndo,ms
underland, dir hans fromma f<iril-
drahe'm stod med sin virld av all-
varliga och m'untra minn'en. Hans
livsvandr,ing har fijrt honom till an-
dra nejder lingt borta, men i frlm-
lingslandet har hans hem'bygd en-
dast blivit honom kd.rare. Barn-
domslandet'har fcir den vuxne man-
nen blivit til{ helig mark. Ej heller
har han hlngt sin harpa i tystnadens
piltrad. Sirskilt de sista iren 

- 
ef-

ter att han f'unnit vi.gen tillbaka till
fidernas Kyrka 

- 
har hans 'hj,irta

flcidat 6ver och ,han har sj'ungit
singer om sin lingtans Sion, om fi-
dernas land vid Sundet och Skelder-
viken. Redan fcirut ha skal'derna
skrivit om Arilds lyc[<saligheter,
men knappast har nigon fcire Au-
gustin Kock utvalt Kullabygden till
sin diktnings sirskilda domin. tr<j-
religgande bok ir ett nytt bevis fijr
den gamla iakttagelsen, att blott den

skining, som under flera ir niidgats
ler-a fjirran f rin hemlandet, fijr-
st5.r, vad Skine ir och betyder i sina
barns uppskattnirng och kd,rlek.

Den gamla Arildslegenden och
Arildsvisan leva inyo upp i Kocks
diktning. Det ir den historiska kri-
ti'kens uppgift att undersijka h'ur
mycket som ir sanning eller saga i
den gamla berittelsen om herr Da-
vid och hans styvsiiner. Faktum 6r,
att cien vixt ouppiiisligen samman
med hela naturen ornlkring helig
Arilds lige. Stir man uppe pi hiij-
derna titt vi'd samhdllet, tinker ,man

Iett pe slottet, dir den hirde herr
David levde med sin hustru och sina
styvsciner. Ser man havet skymta
djupt nere, minnes man det forridis-
ka skeppet, som av fientliga makter
ordnats till ett d<idsliger f<ir Arild
och 'fore' I aftonrodnaden tycker
man sig se det trrinnande skeppet,
frin vilket Ariid kastar sig i havet,
viiisignande v6.gorna med korsets
tecken. Di biiijorna en mulen dag
sorgsna snyfta mot strandens brijst,
tycker man sig hijra St'olt Ingers
klagan, di sonens lik flyter i land.
Men den stiirsta ,och skiinaste bland
de minga minnesstenarna d.ro do'ck
de bida vita kapellen, bide det som
enligt signen byggdes 6ver sankt
Arild men nu stir dystert och tijrnt
pi sin gamia hirlighet och det som
en senare tid byggt till Guds drra
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och den helige Arilds i.minnelse, dir
pietetsfuila hinder vi.rda den vlrde-
fulla traditionen och de gamla min-
r-rena pi orten fitt upplevi en vacker
renissans. Hir har Au'gustin I(oc[<
sommar efter so-mmar varirt verksam
att genom singens och rnusikens
makt vicka folkets intresse fiir och
kdrlek till lokaltraditi'onens oskatt-
bara fonder. Sommaren tgzT slong'
os redan ni^gra av haus Arildsh'yrh-
ner vid aftonbiinerna i Sankt Arilds
kapell. Nu sklnker han oss en hel
bok med entusiastiska Ariidsdikter.

Me hans ord v-icka genklang i
alla Arildsvinners briist. Mi de
skintka Ariids befolkning en ny fiir-
sti.else av hembygdens hirli,ghet. Mi.
de iteruppvbcka den i allas brijst
slumrande kirleken till den gamla
tiden, den gamla tron och de gamla
meiodierna.>

t<

Konstnir - 
sn 5131[t individuell

religiiis personlighet, det iir den bil'd
man fir av Augustin Kock i hans
>Arildskvdden>. Konstnirsblodets
b<iljeging sivd'l som hans strivan
ef ter sitt livs sikra fiirankri,ng i
den iivernat'urliga virlden biktar
han i denna trok pi ett lika irligt
som stamningsdjupt sitt. Han har
behov av att ,meddela sig. Nya virl-
dar hava iippnat sig f<ir hans betag-
na blick. Han har pi nytt funnit
vrigen till sitt barndornsland med
all dess rikedom 

- 
han har i fider-

nas Kyrka mijtt den korsflste och
uppstindne och kringstrilats av
hans hirlighet. Med gians i blicken
och iverns firg pi kinden lingtar
han efter att fdr andra vittna om
vad hans hjlrta v,unnit. Det sker
med en innerlig k,inslointensitet och
en trosvisshet, som manar lyssnaren
till andakt och begrundan.

Augustin Kock ir modigt upp-
riktig. Han diiljer icke sina smir-
tofyllda stunder, han ir icke rd,dd
att i jublandets iigontrlick sjunga
med fulla lungors kraft. Bland ka-
tolska lekm'dn i Sverige ;ir han den
utlt mest observerade gestalten.
Frejdigt bekinner han infijr en in-
different virld den tro, som ir hans

ocl-r vi"r, den tro, som fyller honom
rned hinfcirelse och,bir upp ,hela hans
liv. Och f<ir denna hans gdrning
tacka vi honom.

Edvin Sandqvist.

Cisteraienserorden och
dess hietoria.

Pastor E. Ortved fr5"n Danmark,
som ett par gi.nger limnat Credc
virdefulla,historis,ka artiklar och
frirliden htist utgivit det frin alla
sidcr vil mottagna pi. killstudier
grundade fcirsta bandet av verket
"Cistercieorden i Norden" har i
sommar ar,betat i Lunds, Link<ipings
och Vadstenas arkiv samt i riksarki-
vet cch samlat hittills otryckt materi-
al tiil det andra bandet, som rikt illu-
str:erat skall innehilla.vi.ra svenska
sex munk- och itta nunneklosters
av cisterciensordens historia. Pas-
tor Ii. Ortved beder att hirmed fi
pi det hjirtligaste taoka ftir det sto-
ra tilhn<itesgiende, som visats ho-
nom vid detta hans arbete av herrar
bibliotdks- och arkiivtjdnstemin i
Sverige. 6resundsprovinsernas klos-
ter av nimnda orden komma att be-
handlas i det 3 :dje tbandet, emedan
de under klostertiden tillh<irde Dan-
mark. Det fcirsta ,bandet, illustrerat,
kan erhi.llas genom bokhandeln till
ett pris av 5 kr.

Pi. S:t Ansgars fcirlag i Kiipen-
hamn har utkommit:

Vejlednin.g at f<ilge og tage del i
Hiijmessen, av Peter Schindler. Et:
litet hifte mrotsvarande ungefdr lik-
nande i,nstruktion, som fiirefinneg
pi svenska. Ganske lille Katekismus.
Den minsta katekes vi ni"gonsin ha-
va sett, endast 16 smi trycksidor,
som dock i tydlighet ej limnar nigot
rivrigt att ijnska. Limplig att stilla
frigor efter vid examinerin,g i kort-
het av vi.ra barns religionskunskap.

>r

jarl L:son Renwall, vice hirads-
hiivding, Hilsingfors, har i ett hif-
te pi 3o sidor pi ett medryckande
s:itt skildrat sin religi<isa utveckiing
och iterviindande till moderkyrkan.



Hilftet, sqm bdr titeln: " Min ztiig
till Mod,er-Kyrkam. J.'L:son Ren-
wall> kan erhAllas geuorll Credos ex-
pedition. Pris r l<r., varav 25 pro-
cent tillfaller Credos fond och ytter-
ligare 25 procent katolskt .dndamli i
Finland.

Sierp, Walter S. I.
Ein Arpostel des innern
Lebens; Pater Wilh. Eber-
schweiler, S. I. (l-83?-

r 7921.) mit 7 Bildern 2
verm€hrte Auflage (4-

. 6 Tausend). Herder. Frei-
burg in Breisgau' Mark
5: 50, (gebunden in Lein-
wand 7 M.).

Denna ski'ldring av en nutida jesu-
its yttre liv, men framfiir allt sjelsut-
veckling giver en hiirli,g bild av en
modern mystiker. Boken ir till stor-
sta delen grundad pi Pater Eber-
schlveilers egna anteckningar och no-
tiser dver tankar och ingivelser vid
hiineloc'h betraktelser. >en sjllens
dagbok>. Bokens oerhiirda spridning
vittnar om att den funnit mi.nga
vinner ej blott bland prister och or-
densfolk utan iven bland lekm;in,
sorn strlva eft,er sant inre fuilkom-
ligt 1iv i Gud.

BREVLADA.
Sval: till A. B, C. D.I komman-

de novemlbernum.mer hoppas vi kun-
na infcira en artikel : De heligas
samfund. 

- 
Svar pi de fcir Eder

oklara punkterna i katolska Kyrkans
lira erhliler Ni dels i den Katolska
Katekesen, dels i kardinal Gibibons
>>Vira flders !ro>>, s,om erhilles ge-
nom allmdnna bokhandeln eller ge-
nom Katolska bolcf<jrsiljningen Nor-
ra Smedjegatan 24 n. b. dir iven
Tiirteckning i iivrig svensk katolsk
litteratur tillhandahilles" l
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Piven har genom kardinal-stats-
sekreteraren Gasparri sint Kinas
biskopar ett budskap, vilket tillmdtes
stor betydelse fcir katolicismens ut-
veckling i den fjdrran Ostern. Diri
siges det bl. a.: "Den, Hel. Fadern
har med livligt intresse foljt utveck-
lingens ging i Kina, och han friljer
den dnnu alltjdmt med den st6rsta
uppmdrksamhet. Han har varit den
forste av Visterns suverina makter,
som icke blott tillerkdnt Kina fullt
likaberittigande med Europas folk
utan iven behandlat det med en all-
deles sirskild sympati. Han har ju
ocksi med egen hand i Peterskyrkan
i Rom vigt de ftjrsta kinesiska bisko-
parna. Han glider sig nu innerligt
och tackar den Allrahcigste for att
det forfirliga inbcirdeskriget intligen
nitt ett slut. . Dessutorn iinskar han,
att en varaktig inre och yttre fred pi
den kristna kirlekens och rdttvisans
grundval mette bli ridande i Kina.
tror att uppni en sidan fred cinskar
den Hel. Fadern, att ett fritt folks
legitima fordringar och rdttigheter
mitte finna fullt erkdrrnande betrlf"
fande Kinas invinare och att virl-
dens folkrikaste nation, ett folk med
urgammal kultur, som upplevat tids-
Sldrar av storhet och, glans, iter
mitte fi betrida rittvisans och ord-
ningens banade vig for att skrida
mot en stor framtid. Den Hel. Fa-
dern cinskar, att den katolska rnissio-
nen mitte linda till fred, vdlstind
och framitskridande frir Kina. Den
katolska Kyrkan predikar alltid re-
spekt och, lydnad gentemot den lag-
ligt upprlt ade myndigheten, men
fordrar ocksi sjilv fijr sina missio-
ndrer och sina troende frihet och si-
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kerhet. Den Hel. Fadern anbefaller
Kinas biskopar att organisera och
utbygga den katolska aktionen, pi
det att Kinas katoliker och framfrir
allt den katolska ungdomen matte bi-
draga till sitt fosterlands sociala vdl-
ging och storhet och dlrigenom gri-
ra Evangeliets heliga och hdlsosam-
ma grundsatser alltmer kinda, och
att de mitte vara priisterna och bis-
l<oparna behjnlpliga i utbredandet av
de kristna id6erna och den katolska
kirleksverksamhetens individuella
och sociala vilgdrningar" Till slut
utdelar den Hel. Fadern sin aposto-
liska vdlsignelse och fiirnyar sina vdl-
gingscinksningar fcir Kinas endrikt
och fred.

I tidningar av de nrest olika rikt-
ningar har detta pivens budskap upp-
fattats som ett viktigt steg fcir ut-
bredandet och befistandet av den ka-
tolska Kyrkan i Kina. De erkdnna
ocksi, att piven verkligen varit den
f6rste som behandlat Kina som eri
likaberittigad mal<t under en tid, da
de virldsliga staterna endast betrak-
tat. Kina som en guldgruva. Genom
infodda .kinesiska prd.sters biskops-
vigning har han erkint kinesernas
l3mplighet fcir Kyrkans hcigsta im-
beten. Det ir ej underligt att detta
Roms tillmcitesgiende gjort ett djupt
intryck i Kina.

Denna nya pivliga handling ir ett
vidare steg pi vigen att giva den ka-
tolska missionen full sjilvstindighet
och i de nyomvinda trakterna skapa
e'tt infcitt prdsterskap och organisa-
tionsformer, som frirut endast de lin-
der lgt, dlr den katolska tron sedan
l6nga tider varit rotfistad. Kyrkal
har aldrig betraktat missionsld.nderna
sisom omriden fcir politiska eriiv-
ringar.

Den fientlighet, som vissa natio-
nalistiska kinesiska kretsar visat mot
katolicismen har berott pi deras
missuppf attning, att den katolska
missionen varit, frirbunden med de
europeiska makternas politiska in-
tressen och dirfcir liksom dessa mis-
te bekimpas. D5 nu den Hel. Fadern
helt otvetydigt frirklarat, att han er-

kinner det kinesiska folkets na-
tionella fordringar pi naturrdttens
grund, har han ryckt marken undan
de kyrkofientliga tendenserna, och
man kan dirfrjr hoppas, att den cipp-
na och hemliga ofta frin Moskva
uppmuntrade kampen mot Kinas ka-
tolska missionsstationer nu skall upp-
hcira.

Kina iger enligt den sista offici-
ella irsboken 67 biskopar, av vilka 6
iro infridda kineser. Katolikernas
antal dr 2,43g;22o- Trots de politiska
oroligheterna utdelades under det
sista Sret 38o,ooo dop, r9,ooo katol-
ska dktenskap ingingos. Z,ooo,ooo
bikter hcirdes och 16,7oo,000 kommu-
nioner utdelades. I 94 sjukhus var-
dades 55,ooo sjuka, 334 barnhem
drogo fcirsorg om r9,5m fcirlldra-
losa barn, 48o apotek ha givit like-
medel it r,z5o,ooo sjuka. I Peking
finns det ett katolskt universitet med
r6o llrjungar, tvi andra katolska
hcigskolor ha tillsammans omkring
6oo lirjungar, de katolska llrarsemi-
narierna r9,ooo, de hcigre elementar-
skolorna r3,ooo och folkskolorna
67,ooo. Dessutom finnas i Kina 8
katolska lantbruksskolor och 15 ka-
tolska tryckerier. I de hcigre prlst-
seminarierna iro for nirvarande
omkr. 75o studerande och i de ligre
2,r(x). I hela Kina finnas nu 3,roo
katolska prdster'.

I Herzogenbusch i Holland har nv-
ligen hillits en katolsk radiokongress.
De katolska radiofrjreningarna i Ne-
derlinderna ha nu €tt medlemstal av
+o,ooo. en siffra som ocksi tvingar
regeringen att beakta deras krav.
Under kongressen betonades, att det
katolska radiovisendet miste utveck-
las, si att talen pi de stora katolik-
dagarna for alla bliva tillgdngliga i
radio. Alldeies sdrskilt misti itir-
jas f<ir att de ord, som uttalas vid
de eukaristiska virldskongresserna,
sisom detta ir i Sidney, pi tridl<is
vlg spridas iiver hela vdrlderr. Sir-
skilt ingiende behandias ocksi den
katolska radions apologetiska upp-
gift.
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DEN KATOLSKA SEPARATUTSTALLNINGEN PA 'PRESSA" I
K6LN.

I'inligt o{ficiella siffror frin det
amerikanska han<ielsdepartementet i
Washington, cikades katolikernas an-
tal inom Nordamerikas Frirenta Sta-
ter under ro-Srsperioden tgr6-r926
med z,88o,ooo troende och de katol-
ska kyrkornas antal med r,56o. Ar
19z6 funnos nistan r9,ooo katolska
kyrkor pl unionens omride. Den

En av den pigiende stora inter-
nationella pressutstdllningens i Kcjln
intressantaste avdelningar dr givetvis
"die katolische Sonderschau", d. v.
s. den katolska separatutstdllningen.
Som ett avgrinsat, slutet helt ligger
den pi det stora utstiliningsomridet.
Man har icke uppfcirt nigon ny-
byggnad fcir att inrymma densarnma
utan kist utrymmesfrS.gan pi ett
l5ngt lyckligare sdtt. Utstdllningen
dr dels inrymd i en stor kvadratisk
byggnad, som en ging utgjort kon-
ventshuset till ett Benediktinerklos-
ter, dels i den med denna byggnad
forenade gamla Urbankyrkan. En
mera limplig och virdig inramning
till denna utstillning kan icke tinkas,
och densamma fogar sig i uppstill-
ningen harmoniskt in i miljon. Ar-
betet hd.rmed ger intryck av att hava
varit buret av en enhetlig ande. Den
i en del salar nijdvdndiga dekorerin-
gen ar alltigenom prdglad av hog
konstnd.rlig smak.

Man har genom utstillningbn icke
enbart velat giva en bild av vira da-
gars katolska virldspress och litte-
raturarbete, utan ocks6. av den bety-
delse, som det skrivna och tryckta
ordet haft inom Kyrkan genom
gingna tider. I inledningen till
handboken tlver utstdllningen finna
vi detta uttryckt silunda: "Liksom
Kyrkan, den fortlevande Kristus,
bestir av minskliga medlemmar, si
verkar ocksi i henne gudomligt
mdnskligt skrinjbara former. Oss
blev given den stora uppgiften att

katolska kyrkoegendomen uppskattas
till ett virde av omkr- 9oo miljoner
dollars och irsutgifterna till omkr.
zoo miljoner dollars. De katolska
scindagsskolorna hade detta ir omkr.
4g,un lirare och. r,2oo,ooo lirjungar.
Sirskilt stark ir den katolska tillvix-
ten i New York och i Nya Englands
stater.

synligt framstilla, huru Kyrkan scikt
fcirverkliga sin gudomliga uppgift
bland alla minniskor, pi alla tider,
land och tungomil, iven genom det
skrivna och tryckta ordet". Kortare
uttryckt blir det: Kristus ir utgings-
punkten och milet fcir den katolska
skrivkonsten, och utstdllningen vill,
byggd kring Kristusgestalten, som
symboliskt stir uppstilld i utstillnin-
gens mitt, ge oss ett synligt vittnes-
btird om hur Hans ande genom ti-
derna drivit mdnniskorna att giva ut-
tryck 5t och dela med sig av den
gudserfarenhet, som varje av Knstus
gripen sjil, upplever. A deo soli
gloria !

Proportionerna mellan utstillnin-
gens olika delar riro synnerligen vil
avvigda. I huvudbyggningen ha vr
den egentliga utstlllningen, och i
Urbanlryrkan finna vi singens och
musikens historia. Vid mitt besrik
var den senare avstangd, ity att ett
pristmcite fcir eftermiddagen hade si-
na frjrhandlingar ftirlagda dit. Dess-
ydrre blev det senare ingen m<ijlig-
het att bese denna del av utstillnin-
gen. Att gi igenom hela utstillnin-
gen liter sig inom ramen av en kort
uppsats icke goras, och dirtill ford-
ras en med arbetet och materialet
mera f6rtrogen persons penna. Vi fi
noja oss med att omnimna de avdel-
ningar; som finnas representerade,
fcir att si ge en liten aning om, hur
saklig och ingiende utstillningen
verkligen 6r. Di ha vi fcirst i trot-
tenviningen i huvudbyggnaden, dels
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olika handskrifter av Bibeln och tr-
digaste tryckta exemplaren av den-
samma, framstillningar i bilder av
evangelisterna i den tidiga bibelillu-
strationen, Jungfru ly'rarias och he1-

gonens levnadsreckningar med vack-
-a milade bilder ur deras liv, vall-
firdsbiicker ffi. ffi.r dels den ftirsta bio-
logiska vetenskapens alster, de olika
klosterreglernas utveckling ss. Bene-
diktinernas och jesuiternas. Fran-
siskanernas och dominikanernas reg-
ler finna vi ftirst i andra viningen.
Si ha vi en samling av liturgiska biic-
ker, prediko- och uppbyggelseiittera-
tur. Alla nu nimnda och flera olika
grenar uv dessa arbeten frjrefinnas
i ett rikligt och vackert urval. Man
frirvinas tiver, hur rum efter rum
kunnat fyllas med dessa sillsynta
och dyrbara verk. Det iir nog icke
fcir mycket sagt, att det dr ett ena-
stiende tillfllle att fi se klostrens
och universitetens ildsta skatter till-
gdngliga fcjr lekmannen och i ett si
stort antal samlade pi en plats. En
del handskrifter finnas blott i ett en-
da exemplar, en del i flera avskrifter,
men alla representera de icke blott
ett kulturellt och materiellt virde,
utan ocksi en minniskas, lcanske fle-
ras, hela tilmodiga livsverk. Man
fylles av vtirdnad infijr denna kirle-
kens och lydnadens tjdnaregirning i
det fordolda. Vi veta icke namnet
pi den munk, som kanske fiir 5- eller
6-hundra ir sedan i sin cell vid
sparsamt ljus och med enkla redskap
prdntade den skrift vi beundra. Han
ar lingesedan gkimd, kanske fe
hava lgnat honom en tanke, men
kvar finnes hans livsverk, som en
Kyrkans dyrkade skatt.

Innan vi civergi till den nyare ti-
den skall blott omnimnas, att man gi-
vit stor plats 5t framstillningen av
de kristna eller andliga skidespelen
under medeltiden. Smi fina model'
ler finnas av de skidepiatser, med
scenanordningar, dir dessa under me-
deltiden uppftirdes, och en del hand-
skrifter innehillande texter och fo-
reskrifter fdr uppfcirandet av dessa.

I huvudbyggnadens andra vining
ha vi forst Kyrkans missionsarbete.

Fonden av denna stora sal domine-
ras av en jittejordglob, som rcir sig
kring sin axel, och som illustrerar
Kyrkans utbredning dver jordens lln-
der och bland alla dess folk. "Gin
ut och ldren alla folk", stir som mot-
to pi viggen bakom denna stora
glob. I denna sal och i nista, som
helt ir dgnad it Kina, Japan och
Korea, finna vi en utstillning av btic-
ker pi ej mindre an rzo spr6k, som
missionirerna med stort besvir och
hirt arbete dock lyckats istadkom-
ma. Ndr man tdnker pi att det frjr
en missionir ej blott gdller att ld'ra
sig folkets sprik eller dialekt, utan
i de flesta fall lven att skapa ett
skrivsprik fcir att kunna ge dem
Kyrkans skrifter, si klnner man,
att man stir infcir ett jittearbete,
nir man gir igenom dessa salar med
fcir oss obegripliga boksamlingar och
skifter. Hdrifrin komma vi in i det
19:de Srhundradets tid. Mitt i denna
sal reser sig en smicker utsiikt vacker
plastik fcjrestillande N4arias obefl6c-
kade avlelse som en symbol av Maria-
dogmat, som under detta Srhundrade
stadfistes. Bilden stir i mitten av
en glasrotunda. Overst pi dennas
fris stir inskrivet de pivars namn
som under detta sekel sutto pi S:t
Petri stol. Runt om denna central-
punkt grupperar sig si bilder, bdcker,
dokument, tidskrifter och tidningar,
som belysa den katolska Kyrkans
llge, strider och utveckling i Tysk-
land och det civriga Europa under
denna tid. Likasi koncentrerar sig
intresset i det zo:d,e Srhundradet
kring pressen, huvudsakligast perio-
diskt iterkommande skrifter, sisom
kyrkotidningar och ftirsamlingsblad,
ungdoms-, uppfostrings- och under-
visningslitteratur, politik, konst och
vetenskap. Hdr ligger man ocksi
genast mlrke till en stor vdggmil-
ning, utfiird i klara firger i modern
konstart fiirestd'llande Jungfru Ma-
ria med Jesusbarnet i kniet mot en
bakgrund, som tecknar clen moderna
vlrldens mekanisering genom en
scen hir och dir frin en storstads
stilkonstruktioner, skyskrapor och
underground samt bl. a. iven ett
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par aeroplan. Pi nira hill frirvirras
man av den men sedd pi distans lig-
ger det nigot monumentalt och lit
oss siga det, symboliskt iiver denna
det zo:de Srhundradets madonna. I
de iterstiende rummen ha vi son-
dagstidningarna, kalendrarna och den
katolska utomlandspressen, d'dr varje
land med egen katolsk press har sin
avdelning.

Som en slutstation ligger si biblio-
teksrummet. Det har en ytterst spar-
sam enkel inredning och 

-i 
kontrast-

verkan mellan viggarnas ljusa ytor
och bokhyllornas samt inredningens
milrka firgton och massiva tyngd,
ligger det intryck av r1'rnlighet uch
ro, som det i sig sjilv icke se stora
rummet dock ger. I fonden av rum-
met stir pi en tvirbjllke, som gir
frin vigg till viigg en stitlig i mo-
dern triskulptur utftird korfdstelse-

Srupp, som helt dominerar rummet.
Biblioteket omfattar bortit 8,ooo
band och ger en inblick i det vikti-
gaste och vlrdefullaste av den ka-
tolska vetenskapen och litteraturen i
vira dagar.

Detta ir i mycket stora huvuddrag
en framstillning av vad som finnes
att se pi "die katolische Sonder-
schau" pi Pressa. Bakom utstillnin-
gens alla avdelningar ligger ett stort
uppoffrande arbete. Resultatet dr
mdktigt och storslaget. Man har in-
trycket kvar av en sikert och har-
moniskt komponerad utstillning, dir
varje detalj osiikt fogar sig in i hel-
hetsverkan, och dir den sammanhil-
lande tanken dr: Kristus fiirhirligad
i allt genom Kyrkans tjinare ochlr'
bete.

M a rgu i t e W i I h el m s d o t t e r
Schmidt.

vANN KAToLSKA HEM.
EN KORSRIDDARE.

I/atl. iir det fiir sorl och aaperoglano?

Det ii.r Tancred, Tancred sotn d,rager

fram !
Hdr sharorna aiita zri.d havs bony'r !
De nalhas, de d.dnande ho.oa,r, alltmer,
cle ila, de tay'y're, med s,jiilar i brand
tatt aiirna Graven i Osterla,ttd
Den iiiiastei tapy'raste, nalhas han,
ntin ridrlarc, /iii't'/ig som insen onn!

Det dr Tancred, Tancred jag shd.d,ar

h.iir !
Se, det floawna*tde korsets sltmbol

han biiy
6aer histliga hadar och skumma

ntoras !
Se, hans anlete llser i /aeli.q ex.tas!

Hans ta,nhar bland, stjiirnonta sdkd
sitt hem,

hans blickar hinat sitt ljus au lern
Mot irleatet giitler hans fiird,,
sitt. ungtlom han bjuder som offer-

giird.

H i)r h6s taint{ens suchand.e melod i.
Det i)r 7'ancred., Tancred, soru dragit
' Jdrbi !

Dd &inande hoaarna tystna alltmer
ocla ti,gande siimker sig natten ner.
Ett biiztmtd,e loiinrycbt i)gonbhcb
dan ski;na .s!?ae% jag sh,i.da fick -.fuIot sagol,ikt fjiirran fiirdas han,
Min ri,ddare, rtiirlig som ingen ann.

I(arin Antell.



253

M A R Y \OTA R D.X
F<ir.beredelserna fiir Mary Wards

beatifikation ha numera framskridit
sl lingt att man i ,hennes hem.land
hyser d,e b'i.sta f<irhoppningar om de-
ras snara och lyckliga slut,fijrande.
Di hon fcir flertalet av Credos li-
sare torde vara s5. gott 'som okind,
k'unde rniijlirgen en kortfattad sk'ild-
ring av denna mirkliga ,ordens,sti'f-
tarinna, banbryterska 'och fcire-
gingskvinna vara av intresse.

I ett fijretal till en biografi iiver
Mary Ward, fijrfattad av en av hen-
nes andliga dtjttrar i vir tid, Moder
N{ary l-oy'ola, skriver kar.d,inal Bour-
ne i.r rgzr; >Jag kd.nner det som
en tacl<samhetsf<irpliktelse att stl.d-
se framhAlia fcir Englands katoliker
si.vll ,s,om fijr alla ,kvi,nn,liga ordna,r
i vlrlden vilka egna sig 1t undervis-
ning. att sjilva existensen av de mo-
derna kongre;gati'onerna sidana som
'vi kd"nna dem har ,miijliggjorts ge-
nom Mary Wards civernalurl iga fcir-
utseende, hjiltemodiga uthlllighet
och bittra rnissrd.kningar 'och lidan-
.den. Hon utk'impa'de striden dnda
tiil det skenbara nederiaget, och de
skiirda frutkterna dirav. f ill ingen,
utom sina speciella sti{tare, sti de i
stiirre tacksamhetsskuld in till Ma-
ry Ward.>

Mary Ward fiiddes pi Mulwith
Manor, ndra Rip'on, den z3 januari
rgB5 och hennes slikt'h<irde till den
katolska elit, som stdndigt levde un-
.der skuggan av de straffbestim-
melser vilka drabbade dem som icke
rittade sig efter den r"rya r.eligionen.
Hennes far .m5.ste ofta fly frin si,tt
hem och familjen fick reda sig ;si
gott den kunde. Frin sitt femte till
sitt tjugonde ir bodde den lilla Mary
h,os ,sin rnonmoiier, Ursula Wri$ht,
vilken sjilv, i egenskap av >rek'u-
sant>, fitt tilibringa fjorton ir i ett
vanligt fingelse tillsammans med
de ligsta fiirbrytare. Hir, hos den-
na >)tr.ons bekinnar,e>, vd.cktes hos
Mary det iimma medlidandet f<jr fat-
tiga och olyckliga och hir begyntes

* Stiftarinna av 'rd,e engelska friik-
narnas" ordenssamfund.

det bijneliv och den sjilvfiirsakelse
som l<arakt'iriserade,henne under he-
Ia hennes levnad.

Vid femton Ars 5.lder, beriittar
Mary sjdlv, behagade det Herren
Gud att kalla henne ti;ll det andliga
livet, >i ,stijrsta all'minhet, ty ja1
6gde icke kinnedom om ni"gon be-
stimd orden och saknade varje me-
del att frirskaffa mig upplysning-
ar.> Men hton visste vad denna kal-
lelse innebar, och med karakteristisk
energi bcirjade hon ,gi till storms
mot sina fel, fri.mst'sin svaghet fiir
beriim och . uppskattni'ng, vinnlig-
gande Sk om <idmjukhet 'odh sakt-
mod ge,nom ,metoder som grinsade
till det her,oiska.

N{ary var sdllsynt vacker och be-
givad och hade i hela sitt v5sen ni"-
gontin'g oerruotstindligt fings,lande.
Det frirvi"nar oss ,s5.ledes i,cke att iqii-
ra att hennes b,Eslut att bliva nunna
r.rppvd.ckte en storm av o,pposition.
Men bcin och fcirtrcistan tiil Gud av-
ligsnade alia h,inder, och i.r r6o6 tog
hon avsked av allt r"ad hon hade kdrt
och reste iiver havet, fiir att allena i
frd.mmande land tilibringa de Ar av
c'visshct angiende Guds avsikter mel
llenne, vilka hon senare frirklarade
ha varit det smirtsammaste av alla
hennes priivningar.

I den hel. C'laras kloster i S :t
Omer, samt i sin egen stiftelse av
samma orden i Gravelines, kunde
Mary prciva si'n kallelse till det kon-
templafiva livet. Di hon fann att
detta icke var >det som Gud iinska-
de,>, itervd.nde hon till sitt fosterland
r6o9 och begynte d6.r verka f<ir sji-
larnas frilsning bland fattiga och
rika, stylkande rkatolikerna i deras
tro, S.terfiirande de vilseg5.ngna,
hjilpande oCh trij,stande alla >pi sitt
vanliga milda och lj,uva sitt>. Hen-
nes hiingivna f<iljeslager,ska och bio=
graf Winefrid Wignore, som vi hir
och framdeles citera, sd"ger bl. a.:
>Djivuie'n var alltid en fog pultnon
nir det gd.llde Mary personligen
och vintade tills hon vd.nt ryggen
till frjr att begynna sitt ofog.>

Under 'denna vistelse i England
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samlade Mary sina fiirsta fci,ljesla-
gare ornkring sig. Sju unga flickor
ar.' hennes egen sarnhillsklass sliito
sig till henne f<jr att under hennes
ledning verka pi det sitt som Guds
fcirsyn skulle utstaka fiir dem. Med
glddje och tacksamhet viiko'mnade
Mary den lilla flocken och itervln-
da med den till S:t Omer, dir hon
oppnade en skola.

Ant'ligen, efter tio 5r av tilm'odig
v5"ntan, str6m'made ett himmelskt
ljus in i hennes sjil och Mary slg
sin vig klar fiir 'sig; hennes 'liv skul-
le offras it Gud, icke genom mar-
tyrstkapet, som ,hon si linge hade
istundat, utan gellom grundandet
av en ,helt ny orden, utan klausur,
utan fiireskriven ordensdri.kt och
styrd endast av en generalsuperior,
uti vilken kvinnor, som invigts it
Gud, kunde medelst ut6vandet av go-
da glrningar och uppfostrandet av
barn befrimja Englands itervindan-
de till den sanna tron.

Att Marys fiiretag kunde fram-
kalla ett s&dant mot,stind, har en-
dast sin f<irklaring dd.ruti att hon
var tv6. 5"rhu'ndraden fiire sin ti.d. En
klosterskola i modern mening fiir
unga flickor var difiirtiden nignn-
ting otd.nkbart och existerade icke.
Dirtill kom att Mary Ward ville f<jl-
ja sam,ma regel som Jesu Sillskap,
si vitt den kunde praktiseras av
kvinnor. Vad min utrittade fiir
kyrkan inom jesuiterorden anslg
hon att kvinnor ocksi" kunde giira
inom sin egen,sflr, och med en pion.
jirs klarsyn, mod och sjilvfiirgltim-
melse gick hon till verket. Nu kinde
hon icke . lingre nigon ovisshe,t;
priivningar, motstind, frirfciljelser,
misslyckande 

- 
allt vintade henne;

nren tvivla pi Guds vilja angiende
hennes mission, det kunde hon aldrig,

Aven 'bland je'suiterna rij.nte hon
starkt motstind. Lessiu's och Suarez
hade bida berrimt hennes verksam-
het, men ,oaktat fiderna hyste en
djup aktning f6r ordenstiftarinnan,
voro de angeligna om att frinkin
nas varje fcirbinde'lse rned hennes
kongregation, >jesuitirtnorna), som
hennes fiender bendrrnnde dem. Till

en btirjarl, innan ordensgeneralen ut-
firdat sina restriktioner, hade .ni"g-
ra av fiderna varit Marys bedta red=
givare, ty likscm thon voro de med-
vetna 0m tidens krav. Men i niidens
stund iivergavs hon av alla.

Genom dem, som det var hennes
livs hiigsta ijnstan att fa tjd.na 

-Englands ftirtryckta katoliker 
-fick Mary d,ock u,tsti rnest. Det oak-

tat lyckades hon grunda ett dotter-
h,us i S,pitalfields i L,ondon, dir hon
iven skinkte en ti,llflykt it prister
och hjd.lpte dem i deras arbete. >Den
kvinnan>, klagade den di.varande
irkebiskopen av Cantertrury, >giir
stijrre skada in sex jesuiter.> Varpi
Mary, vd.l vetande att en arreste-
r'ingsorder var utfd.rdad mot henne,
gjorde ett besiik i Lambeth Palace,
och di hans hiigviirdighet befanns
vara utgi.ngen ristade hon med sin
diamant sitt na.mn pi f6nsterrutan !

Tvenne ginger blev hon fingslad"
men diidsdomen verkstilldes icke.

Mary grundade kloster i Flan-
dern, England, Ty'skland, dsterrike
och Italien. Ar 16zr begav h'on sig
f<ir fcirsta gingen till Rom f<ir aii
sdka pi.vlig stadfistel,se fijr si'n or-
den. FIon mottogs ,rned vilvilja av
Gregorius XV, men oppositionen
frin kardinalernas sida visade sig
ftir stark. I{ennes ovinners falska be-
skvllningar hade vunnit tilltro. Utan
att ens fiirs<ika fijrsvara sig, anh<ili
Mary blott om tillstind attJi kvar-
stanna i Rom med sina fiiljeslagare
och genom sin verksamhet rittflr-
diga si,g. Hennes ijnskan bifiills och
hon tippnade sin skola 

- 
noga beva-

kad av tjugu'fem spioner. Men hen-
nes institu,tion tillvixte och spridde
sig alltmer.

Gregoriu's XV avled efter ett kort
pontifikat och eftertrdddes r6z3 av
Urban VIII. Liksom sin fiiretridare
berniitte han Mary med vilvilja, och
sammankallade pi hennes begiran
ett r6"d av fyra kardinaler fijr att
granska hennes petition. Hon sku,lle
sjd.lv f5'nirvara vid deras samman-
ko,mst och tillkinnagiva sina tinsk-
ningar och framligga sina skrdl. Un-
der tre kvarts timrne fick Mary f<ira
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ordet utan avbrott. Men varken hen-
nes andliga barns ofijrvitliga liv el-
ler den gun.st som visats henne av
pi.var, biskopar och katolska monar-
ker kunde ridda hennes verk frin
underging. Om,hon velat g.iva efter
i en enda punkt, den anglende klau-
suren, hade hon kanske uppnitt allt
vad hon 6.stundade. Men detta hade
varit att svika sitt ideal. "A andra
sidan", skriver Winifrid, "fiirund-
rades hon icke civer att den helisa
Kyrkan gjorde svirigheter betrdi-
fande nigonting s5" nytt, tvi.rtom
beundrade hon hiigeligen hennes
vaksamhet... Om dirfrir Hans He-
lighet och Deras Eminenser funno
fiir gott att hon skulle ned,ligga sin
verksamhet, ville rh,on genasl tid-
mju'kt underkasta sig deras beslut,
sisom varande ett utslag av Guds
vilja; men av trohet mot Honom
kunde hon icke frjrindra sin plan...

Att Guds vilja med henne och hen-
nes medsystrar ginge i uppfyllelse,
var allt vad h,on beglrde. Hon och
de hade ingen ihast, vad som icke
gjordes ett 5.r, kunde bl,i gjort ett
annat. Hon kunde invinta Hans
behagliga tid, ty minniskan hade att
frilja, icke att gi framftir Honom."

Marys fasthil,lande av denna
punkt har blivit kallad envishet. Men
vi f5. icke gliimma att hon fri.mst
stiftade sin orden fiir England. Hen-
nes'blick ,och hennes hjirta voro sto-
ra nog att omfatta hela virlden 

-och iiv'er hela v'drlden har hennes
kongregation spritt sig. Hon tr,odde
alltid att Gud kallat henne fiir hen-
nes fosterlands skull, och av trohet
mot Honom l<unde 'hon icke tillita
nigonting'som frjrhin,drade hennes
orden att sli. rot dirstides.

Nir Mary sagt sitt sista ord ldm-
nade hon Rom,qch avvaktade i Wien
det dornslut hon ern,otsiLg. Rorn bri.d-
skar ick'e och vd.ntetiden blev ling.Ar r63r undertecknades slutlige; dEi
dekret som uppliiste de tio blomst-
rande klostren, och trehundra kvinnor
sdndes hemlcisa ut i vdrlden.

Mary anklagade,s fcir heresi och
fingslades. Hon hrills i si strdngt
fiirvar att h,ennes hilsa svek henie

och hon efter nio veckor lig inf6r
diiden. D5. dompr,osten i Mlnchen
ville f<irvd.gra henne de sjukas sakra-
ment, bad hon om papper och bld,ck
och skrev pi italienska en sista vid-
jan till Rom, tillika bedyrande sin
trohet mot den heliga Kyrkan.

Hennes vinner hade emellertid ic-
ke vari.t overksam,ma. P6.ven under-
rd.ttades om ,den, hdhandling hon fitt
utsti. och om det tillstind varuti hon
befann sig. Han hade hillits i okun-
nighet ,om ,hennes fingslande och
g-1v- lu befallning o,m hennes iigon-
blickliga f rigivande, samt kaiiade
henne till Rom. Mary, som tillfriSk-
nat efter att ha mottagi,t de heliga
sakramenten, rhiirsammade snarait
mrijligt kallelsen och fick nu upple-
va det md.rkliga att samme pive, som
gPpltjst hennes institution, iter gav
henne tillS.telse att utiiva sin frirra
verksarn'het under direkt beskvcld av
den lleliga Stolen.

Huru bar Mary alla sina prciv-
ningar? Med ett ofcirdn;derligt sjils-
lugn och en ,sinnets gldttighet, 

-som

redan de vittnade om att hennes kal-
lelse var av Gud. Och 6ndi var hon,
liks,om si miLnga andra Guds hel-
gon, under en l5.ng tid beriivad all
inre trtjst och trodde sig iivergiven
av sin Gud. Men till del vttrJ f<jr-
blev hon under allt ofiirindrad, ald-
rig lit hon med ett ord eller en blick
sin omgivning ana huru hon led.

- Ar 1638 itervinde Mary till Enq-
land, fcirsedd med ett reliom,mendi-
tionsbrev frin piven till drottning
Henrietta Maria, och etablerade si[
i London. Men nd.r inbiirdeskrige-i
utbrcit begav hon sig till sin hem-
trakt Yorkshire ocl-r llog sig ner i
Heworth, nira York. Dir slutade
hon.sina dagar den 3o januari 1645,
omgiven endast av en liten skara av
s111 

, 
hdngivnaste vinner. Annu pi

d_<jdsbidden uppfylld av den andliga
glidje, som karakteriserat henne un-
der hela hennes liv, och som hon stid-
se scikt inprlgla hos sina barn, ville
hon icke tillita dem att srirja. >Lit-
9p o:l hellre sjunga och prisa Gudfrir all Hans odndliga godhet,', var
hehnes maning. Ka.rin Antell.
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

72.
13.
1,4.

1. Liirdag. Vir Frus Tidegii,rd.

'Fjortonde efter Pingst. (I hiigm.:
Skyddsiinglarnas fest. )
rMendag. Ferialdag.
Tisdag. Ferialdag.
iOnsdag. S:t Laurentius Justinia-
nus Bisk. M.
Torsdag. Ferialdag.
Fredag. Ferialdag. (Jesu hjdrtas
fredag. )
Liirdag. Marie fiidelses fest (Mor-
mlssa).
Siindag. Femtonde efter Fingst.
(I hiigm: Marie fdd'elses fe,st.)
Mi.ndag. S:t Nicolaus de Tolen-

'tino. Bek.
Tisdag. S:t Protus och Hyacin-

' thus. Martyrer.
Onsdag. Marie namns fest.
Torsdag. Ferialdag.
Fredag. I(orsets upphiijelse.
(Korsmdssa om htisten.)

15. Liirdag. Marie sju smbrtor.
16. Siindag. Sextonde efter Pingst.
t7. Mdndag, S:t Franciskus' sArm6r-

ken.

I gamls, fiirrbundet fanns Snnu ej nA-
got sakrannent, som genom objektiv
kraft ,och verksamhet (ex opere opera-
to) kund,e rd.ttfdrdiga den rdtt dispone-
rade motbagaren. Den .enda vbgen till
helgelse oeh ern&ende av Guds barna-
skap var fdr vuxna p6 den tiden den
f ullkomliga h,n g e r n. En-
dast genom tro, hopp och Sngerfull
kbrlek kunde mdnniskorna (ex opere
operantis) pA fiirhand fdrsbkra sig om
befrielse och rhttfrirdiggi5relse ur den
nidekblla, som ftirst skulle kvdlla fram
fr6n Jesu h. hjd,rta pi korset. Att hdn-
visa till detta offer var siledes de ftir-
iestamentliga offrens uppgift.

Jesu I(risti blodiga offer
p& korset.

Vid det gamla fiirbunde s offcr off-
rades fiirnuftsliisa ,offerg6vor ur vdxi-
eller djurviirlden; de utgiurde en er-
siittning fiir mbnniskar-rs riv och voro
sisom sddana stii,llfiiretrddande ;rffer
hiigst ofuJlkomliga och otillfredsstil-
lande. Djurens offerblod kunde icke
verka nigon f6rsoning eller borttaga
indnniskans syndaskuld. (I{ebr. 1O:$4.)

18.

19.

Tisdag. S:t Josef a Cupertino.
Bek6nnare.
Onsdag. (Kvaternberfastedag')
Januarius Bisk. m. fl. martyrer.
Torsdag. (Vigildag till S:t Matth.
apost.) S:t Eustachius m. fl. mar-
tyrer.
Fredag. (Kvaternberfastedag.)
S:t Mattheus Apost. Evang.
Liirdag. ( Kvate.mberfastedag. )
S:t Thomas de Villanova Bisk.

Siindag. Sjuttonde efter Pingst'

Mdndag. B. Maria Virgo de Mer-
cede.
Tisdag. Ferialdag.
Onsdag. S:t Cyprianus och Ju-
stina. Martyrer.
T,orsd,ag. S:t Cosmas och Damia-
nus. Martyrer.
Fredag. S:t W.enceslaus, Hertig.
Martyr.
Liirdag. S:t M'ichael. Arkedngel.

Stindag. Adertonde efter Pingst.

Fastmer vidmakthdlls gen'om dessa of-
fer stddse tanken p& den begingna,
innu icke ,sonad'e synden och lbngtan
vdckt efter det upphbjda, fullkr.mliga
offer, ,som uttrovats och som skulie
dLstadkomma mbnniskornas fullkornJiga
&terliisning frAn synden. Detta stiill-
fiiretriidan'cle offer frambar Gudambn-
niskan Jesus l(ristus, di han sAsom
mdnsklighetens huvud i blo.dig d6d gav
sitt liv ftir . mSnniskorna f6r att hos
Gud utverka ej en blott erforde,rlig
utan en mcr iin billrichlig, er; odndlig
gottgdrelse f6r rlla mbnnisl<or';,alla
synder-

.Jesus I(ri,stus har gitt i dtiden ftjr
,oss, d. v. s. i stiillet iir oss presteret
vad 'Gud fordrade fiir att fiirlA.ta v6,r
skuld och iterskbnka oss 'den genom
svnden fiirlorade niden. Genom sin
diid p6 korset har Jesus framburit ett
stbllfiiretr,iidande,offer. Frukterna av
hans offerdiid skultre konuna oss till
godr. H,ans tillfyllestgiirelse och fiir-
ijiinster skulle tillriiknas oss, p6. det att
vi matte fritagas frin synd och straff
och utrustas med nya nddegivor.

t : S. N-k.

20.

2r.

23.

24.

2,5.
26.

27.

2'8.

29.

30.
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