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DOMINIKANSK KRISTOLOGI.
Några tankar av Johannes Tauler.
Det mån I veta, älskade barn, att
om alla våra lärare bleve begravna
och alla våra böcker brända, så
skulle alltjämt finnas nog och över
nog av lärdom8Jr och motsättnin
gar till vår egen vandel i Jesu Kri
sti liv och föredöme, varhelst vi
kunde !behöva det, blott vi flitigt
och allvarligt inprägla i vårt sinne,
hur han vandrat framåt i tigande tå
lamod, i saktmod, i vedermödor, i
anfäktelser av den onde, i undergi-'
, venhet, i armod och allahanda kors
och pina.
Sålunda var hela hans liv från
krubban till korset en b1:okig väv
nad av sorg och glädje. Och detta
liv har han lämnat som ett heligt
testamente till sina efterföljare i
vår tid, vilka blivit omvända till
hans döende liv, att de må minnas
honom, så ofta de dricka av hans
kalk, och så vandra, som han en
gång vandrade, Därtill hjälpe oss
Gud. Amen.
Vår kära Herre Jesus Kristus gav

O. Pr.

oss ett exempel genom att så sakt
modigt och storsint uthärd:.1, att för
rädaren Judas och alla de andra
som hatade honom vistades i hans
närhet, fastän han väl kände hela
djupet av det agg och den otrogen
het, som de visade honom och för
vilket allt han, som själv var utan
skuld och synd, rättvisligen kunde
hava straffat dem. Ingen i denna
värld är så fullkomlig, att om han
skulle börja rannsaka sitt eget hjär
ta han icke skulle finna synd till
räicldigt att göra sig fri från, varför
han aldrig skulle vara i tillfälle att
rättvisligen tadla andxa.
Kristi helga fem sår skulle lära
oss fem läxor, som skola föra oss
till alla hälsokällor. De äro: Smär
ta, Stillatigande, Självövervinnelse,
Självförakt, Självförnekelse i sann
undergivenhet.
Korsets fyra armar voro sam,man
fogade i mitten med Fiat Voluntas
Tua (Ske din vilja), vilket betyder,
att de olika trästyck.ena voro av-
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passade för varandra betecknande
den sanna och fullkomliga under
givenheten hos Frälsarens fria vilja
och ett uppgivande av allt för Guds
skull.
Ty på samma sätt som Kristus
så villigt led, så måste också vi till
varje tid, så långt det ligger i vår
makt, på allvar följa honom efter i
tålamod och lidande, så att vi städse
i anden med honom må bliva fängs
lade och dömda.
"Liksom sigillet inpressar sin
form på det mjuka vaxet", svarade
då Herren," så har också den kärlek
jag hade för alla människor makt
alt pressa in sin form på mina hän
der, mina fötter och mitt gudomliga
hjärta så att jag aldrig kan förgäta
dem. Ty liksom mina sår voro ge
nmnstungna med de skarpa spikar
na och det spetsiga spjutet så har
jag igenfyllt dem med min gudomli
ga balsam, så att denna alltjämt
må flyta in i människonaturens
svaghet. Mitt blod är därför allt
jämt ett. bad, som liksom sjuder över
i min gudomliga naturs eld, och i
detta kunna människorna tvätta sig
rena från sina synder. Vad kan väl
vara ljuvare och mera tillfredsstäl
lande än att verka detsamma i den
själ för vilken jag har lidit och att
fortfarande bära frukt och växa i
mina kära lemmar, de kristne? In
genting är mig så välbehagligt som
att det skulle uppen1baras för alla,
huru övernaturligt jag har arbetat
och lidit för själarna i kraft av min
kärlek. Se huru många kostbara
tecken en människa får se hos mig,
ifall hon betraktar kärlekens otali-

ga sår hos mig och betraktar min
helga pina."
Tag emot ditt kors från Gud och
härda ut, och det skall varda för
dig ett välsignelse/bringande kors.
Huru kunde du eljest bära det till
Gud och mottaga det av honom med
sann undergivenhet och med vår
kära Fru säga: "Högt prisar min
själ Herren, och min ande jublar i
Gud, min Frälsare." Ty Gud må
ste du prisa och ära i allt. Sålunda
kunde Kristi pina väl förliknas vid
en kostbar pärla eller en ädelsten,
vilken en Kristi brud förvarar att
hon må pryda sig därmed ... och
med den pärlan och allt vad hon el
jest äger och kan samla tillhopa må
ste hon sira alla sina verk, sin tack
sägelse och alla sina böner.

*
Dominikanern Johannes Tauler, en av
Tyskla,ncl,s största mystiker ,och predfäan
ter under meclelticlen, föddes omkring 1300
i Strassburg. Inträdde ung i dominikaner
orclen. Hacle gått i lära hos och stod i
förbindelse mJe.dl sin tids största mystikeT
(t. ex. Meister Eckhart). Tauler verkade
som sjföasörjare och predikant i Köln,
Basel och Strassburg. Han står i sin ve
tenskap ,på skolastisk mark ooh fur en
t1,og;en son 9" sin heliga moder Kyrkan
Jc.11 är det alldeles oberättigat att räknö
lrnnom såsom någon sorts förelöpare ti!,
elen s. k. reformationen, såsom stundom
plägar ske frän protestantiskt håll, eme
dan Luther refoommooderat hans preclik
ningar (brev fäl'1 Spalatin 11 clec. 1516). Ingenting i Taulers arbeten tyder på nå
got cly<likt. Hans verk äro och f.örbHva
för ana tider ett av de skönaste minnes
mär.kimra för äkta katolsk trosinnerrligihet
ooh själsdjup. Beundransvärd är hans
ädla pa:thos ooh bilclrika språk. Tauler
dog 1361 i Strassburg.
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BIBEL ELLER LÄROÄMBETE.
III.
Äro vi ense om, att Kristus vill
att alla människor skola antaga och
bekänna hela hans gudomliga lära
ren och oförfalskad och att det till
följd därav nödvändigtvis måste
finnas ett enkelt medel, som sätter
alla människor, lärda och olärda, i
stånd att lära känna hans rena 01ch
oförfalskade lära, så fråga vi oss
helt naturligt: vilket är detta medel?
För att få veta detta måste vi na
turligtvis utröna om Kristus med
tydliga ord har uppenbarat ett dy
likt medel, samt huru detsamma i
kristendomens första tider har bli
vit praktiserat. Den första frågan,
om ni:imligen Kristus med tydliga
ord uppenbarat ett sådant medel,
skola vi tillsvidare gå förbi för att
undvika skenet av en godtycklig för
klaring av den h. skrift.
Vi börja därför genast att anföra
historiens fakta. Vi fråga: Huru
gick det till på kristendomens för
sta tid? Genom vilket medel sprid
des då Kristi lära över världen?
För att få reda på detta rådfråga
vi kristendomens äldsta urkunder
och dokument, som för oss alla hava
samma historiska värde, nämligen
apostlagärningarna och apostlarnas
brev. Vad finna vi då?
1.) Att apostlarna gingo ut för
att föl'kunna evangeliet. "Men de
gingo ut och pl'edikade allestädes,
och Herl'en verkade med dem och
stadfäste Ol'det genom tecken som
åtföljde det." - (Mark. 16: 20.)
De uppträdde som Kristi sände
bud och som den kristna sanningens ofelbare förkunnare. Att pre
dika Guds ord var deras stora upp
gift. ·� "Dock fmktal' jag intet där:..
av, ej hellel' aktar jag mitt liv dyl'
barnre än mig själv, endast jag fål'
fullbol'da mitt lopp och Ol'dets
t./änst, vilken jag har fått av Herren
Jesus, föl' att betyga evangeliet om.
Guds nåd. (Apostlag. 20: 24.)
Detta faktum att alla apostlar
p 1· e cl i k a d e och betraktade detta

sitt ämbete som sin stora livsupp
gift kan icke av någon dragas i
tvivel. Deras skrifter uppstodo
först senare.
2) Även av de senare författade
skrifterna framgår tydligt, att apost
larna fortfarande betraktade ordets
p r e d,i k a n d e som sin förnäm
sta livsuppgift. Ty blott sex apost
lar hava skl'ivit om Kristi lära
och dessa sex blott relativt litet. De
skrevo till enskilda personer så
som t. ex. Paulus till Timoteus och
Titus, eller till enskilda församlin
gar, till Efesierna, Korintierna m. m.
och i de flesta fall var det särskilda
omständigheter, som gjorde ett brev
önskvärt. Men ingen av apostlar
na hade systematiskt velat nedskri
va hela Kristi lära. De skrevo om
olika ämnen allt efter förhållande
na. Varje apostel, vart han än
kom, pedikade evangelium, lärde
människorna alla sanningar, som
Kristus hade förkunnat, och de
nådemedel han hade instiftat, men
ingen apostel har efterlämnat en
bok, som innehåller hela Kristi lära.
Detta hade de likväl säkerligen
gjort, om Kristus så hade befallt
dem, ja, även om han icke hade be
fallt detta, så vida de i sin egenskap
av Kristi ofelbara sändebud hade
ansett det för nödvändigt eller nyt
tigt för att dymedelst åt de senare
generationerna överlämna Kristi he
la rena lära.
Liksom Kristus således gick om
kring och pl'edikade sitt evange
lium, så hava ock apostlarna i
sin egenskap av Kristi sändebud
predikat detsamma.
Fråga vi
oss således, huru människorna på
apostlarnas tid fingo kunskap om
Kristi evangelium, är svaret helt en
kelt detta: genom apostlarnas p1·edi
kande. Den hel. Paulus skriver i sitt
brev till Romarne: "Huru skola de
åkalla honom, på vilken de icke
hava trott? EUPJ· frnru skola de /rn
på honom, om vill,en de icke hava

höl't? Och huru skola de höra (om
honom) utan en predikare? . ..
Alltså kommer tron därnv, att man
hör, men att man hör ske1· genom
predikandet cw l(risti ord." (Rom.
10: 14, 17.) Om en hedning, som
icke hade hört apostlarnas muntliga
undervisning, tillfälligtvis skulle iä
sa ett av apostlarnas brev, så vore
det väl knappast möjligt för honom
att däi·igenom få kännedom om l{ri
sti lära. Fördenskull skreva apost
larna aldrig sina brev till hednin
gar, utan uteslutande till dem som
de redan muntligen hade undervisat.
I dessa brev påmindes de kristna
om många sanningar, som· de redan
förut hade lärt sig genom apostlar
nas predikan, eller också fingo de
nya· förmaningar och förklaringar
efter sina andliga behov. Med ett
ord: olika brev för olika omständig
heter och behov.·
Det är således av stor vikt, att vi
fästa vår uppmärksamhet på detta
faktum, att apostlarna betraktade
evangeliets predikande som sin sto
ra livsuppgift, vilket framgår .av de
ras ord och ännu 1nera av deras
handlingssätt. Och eftersom vi må
ste antaga och medgiva, att apost
larna i detta hänseende kände Kristi
vilja, så måste vi på samma gång
medgiva, att apostlarna genom att
predika evangeliet handlade i över
ensstämmelse med Kristi vilja. Ej
heller bör man glömma; att ingen
apostel författat en bok innehållan
de Kristi hela lära. Av samma
grund var detta då ej heller Kristi
vilja. I förbigående må framhållas,
att om Kristus förmedelst en bok ve
lat bevara sin lära ren och oförfal
skad århundraden igenom, så hade
han själv varit den lämpligaste per
sonen att författa en sådan bok.
Men detta har Kristus icke gjort,
tvärtom Kristus har aldrig skrivit,
någon bok eller något brev, som
blivit bevarade.
För att ytterligare ibelysa det hit
tills sagda, att människorna på
apostlarnas tid genom predikandet
fingo kunskap om Kristi lära,
må här några ord anföras ur

en diskussion som år 1856 hölls i
Divanne mellan fyra katolska prä
ster och fyra protestantiska predi
kanter. "Kristendomen", så argu
menterade en av prästerna, "kan ic
ke existera utan den sak, som är
nödvändig för dess tillvaro eller
med andra ord tillhör dess väsen.
Enligt våra motståndare är den hel.
skrift en sådan för kristendomen
nödvändig sak. Ty det är på den hel.
skrift den stöder sig, och genom den
hel. skrift, som den bevisas och för
klaras. Nåväl, den nuvarande kris
tendomen måste vara den ursprung
liga. Men säkert är, att den ur
sptungliga kristendomen existerade
utan den hel. skrift. Alltså kan kri
stendomen existera utan läsning av
den hel. skrift."
Predikanterna förvånade sig över
detta resonemang och därför fort
satte prästen sålunda: "Kristendo
men är stiftad utan den hel. skrift,
har fortplantats utan den hel. skrift.
Först åtskilliga år efter Jesu Kristi
död uppstod den hel. Mattei evange
lium. De övriga evangelierna kom
mo sedan till med olika mellanrum,
så att· den hel. skrift först vid första
århundradets slut var fullbordad.
Märken väl, fullbordad, men icke
ännu samlad till en bok, som var
och en till sin uppbyggelse kunde
begagna sig av. Sålunda gick en
rundlig tid, då den hel. skrift icke
fanns till eller åtminstone var
ofullständig. Och huru fingo de
kristna under denna tid kunskap
om Kristus och · hans lära?
Icke
genom läsandet av den hel. skrift
utan genom apostlarnas niuntliga
undervisning. Det är då självklart,
att kristendomen är stiftad och
har existerat utan den hel. skrift
och därför kan denna icke tillhöra
kristendomens väsen. Men, om den
hel. sluift icke tillhörde kristendo
mens väsen vid dess uppkomst, då
gör den det lika litet i dag."
Den hel. skrift är en bok skriven
under den hel. Andes ingivelse, en
skatt som Kyrkan förvarar med hel.
vördnad, förvisso en dyrbar skatt,
men som dack icke nödvändigtvis
innehåller hela Kristi lära. Det är
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en b o k och som sådan icke lämp
lig att på ett levande sätt överlämna
de gudomliga uppenbarelserna, en
bok, som icke förklarar sig själv,
utan godtyckligt kan förklaras av
,en var som läser den.
Fastän våra motståndare, tv1mg
na av tydliga fakta, medgiva, att
kristendomen är stiftad och har
fortplantat sig utan den hel. skrift,
.så förneka de likväl, att samma för
hållande skulle bibehållas i senare
tider. Svårigheten uppstår då, om
vi lämna apostlarnes tid och övergå
till senare århundraden. En ny
fråga uppstår : har Kristus velat, att
hans lära som predikades av apost
larne och på deras ord antogs av de
kristna, även efter apostlarnes död
genom alla århundraden
intill
världen slut skuile predikas och na
turligt predikas, liksom av apostlar
ne, av ett ofelbart prästämbete?
'Ty skulle detta predikande icke
vara ofelbart, d. v. s. fritt från
all villfarelse i tros- och sedeläror,
så skulle detsamma rent av vara
otillräckligt och vara upphovet till
de största villfarelser. Har Kristus
således velat, att hans lära genom
ett ofelbart predikande intill värl
dens slut skulle ren och oförfalskad
predikas av apostlarnes efterträ
dare? Med andra ord: har Kristus
velat och i sin kyrka instiftat ett
levande, ofelbart läroämbete? Eller
har Kristus icke velat och icke in
stiftat detsamma, så att följaktligen
.av Kristi och apostlarnes predikan
de endast är kvar det, som vi finna
upptecknat i den he). skrift, och vil
ket då på samma gång måste vara
det enda rättesnöret för vår tro?
Den förra uppfattningen är kato
likernas, den senare protestanter
nas. Katolikerna tro och lära, att
Kristus har velat, att hans lära ren

och oförfalskad skulle predikas in
till världens slut, och att han för
denskull har instiftat ett ofelbart
läroämbete, så att med detta ofel
bara läroämbete den enskildes fria
tolkning av den hel. skrift är oför
enlig. Protestanterna däremot säga,
att Kristus i sin Kyrka icke har in
stftat ett sådant läroämbete och att
han icke velat att apostlarnes efter
trädare skulle vara utrustade med
ofelbar myndighet i tros- och sede
läror, att de troende därför ej heller
hava någon skyldighet, att under
kasta sig denna myndighet. De
påstå, att Kristi lära, så vida den
skulle bevaras genom tiderna, inne
hålles i den hel. skrift, där var och
en kan finna den, vare sig genom
själva hakens tydlighet eller med
hjälp av den hel. Andes omedelhara
upplysning.
Vi fråga nu. Vilkas uppfattning
är den rätta? Vill Kristus, att män
niskorna skola lära känna hans up
penbarelser uteslutande genom den
hel. skrift, förklamd enligt den en
skildes fria tolkning, eller vill han,
att människorna, liksom på apost
larnes tid skola lyssna till ett ofel
bart läroämbete?
I de följande artiklarna skola vi
visa, att den hel. skrift e 11 S a m
omöjligt för alla människor kan va
ra det enda och närmaste rättesnö
ret för tro och seder, och att detta
ej heller varit Kristi vilja utan att
Kristus vill, att hans lära skall
predikas och fördenskull instif
tat ett ofelbart läroämbete. Vi skola
visa, att Gud, långt ifrån att över
lämna sin himmelska lära åt indivi
dernas godtyckliga tolkning, har an
förtrott den åt ett ofelbart iäroäm
bete.
G. M. K u i p e r s.
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LIDT OM DOMIN IKANERORDENEN
I NORDEN.
Det er den 6te August i Aar 700
Aar siden den store Helgen og Or
densstifter Set. Dominikus's Död ;
Kirken regner som bekendt en Hel
gens Dödsdag for hans rette Födsels
dag - den dag da han födes i Him
len. Hans Virksomhed ber paa Jor
den ophörer visselig ikke dermed ;
vi, der af Hjertet sretter Ordet
cl'edo som Titel over vort hele
Liv, vi, der tror ogsaa paa 'de helli
ges Samfund, vi erfarer Helgeneriles
Indgriben i vor Frerden og deres
For1böns Magt i vore Foretagender.
Naar den Orden, Set. Dominikus
stiftede, har vreret i Besiddelse af
en saa vreldig Livskraft, saa tör vi
vel netop deri se Beviset for, at den
aandelige Fader ikke har glemt det
Löfte, han döende gav sine sörgende
Sönner, men har staaet dem bi og
saa efter Döden; de har ikke for gre
ves paakaldt ham i det berömte Re
sponsorium "O spem miram", <ler
dagligt lyder fra enhver Dominika
ners Lreber.
Set. Dominikus's Velsignelse og
overnaturlige Bistand har ogsaa hvi
let over Ordensprovinsen Dacia ;
denne omfattede de tre skandinavi
ske Lande, Finland, Island, Grön
land, Fmröerne og Suderöerne ; et
enkelt Kloster grundedes af Fratere
fra Dacia i det af den danske Konge
erobrede Estland.
Det var paa "VOl' Frue Dag Dyre"
(Marire· Optagelsefest) d. 15de Au
gust 1 2 19 at de förste to N ordboer
blev optagne i Prredikebrödrenes
Orden, som Dominikanerordnen
egentlig hedder. Begge var de Kler
ke, den ene var Broder Simon fra
Sverige, en andeu Broder Niels fra
Lund, som den Gang var en dansk
B y. Nreste Aar ved Paasketiden op
toges Broder Salomon fra Aarhus.
Optagelserne fandt Sted henholdsvis
i Bologna och Verona. Paa det Tids
punkt var Provsten fra Set. Peders
Kirke i Sigtuna paa Rejse til Rom
for at hente Palliet til JErkebiskop
Olav, kaldet Basatömmer. Paa

Provstens Bön medgav Set. Domini
kus barn da fra Bologna Brödrene
Simon og Niels, og de grundede i
1 220 Klostret i Sigtuna, der saaledes
blev Nordens förste Dominikaner
kloster. Ganske vist maatte Bröd
rene Aaret efter fortrrekke fra B yen,
da nrevnte JErkebiskop var imod
dem, men femten Aar senere vendte
de tilhage igen, og i 1 252 blev omsi
der Bygningen af Klosteret frerdig.
Dets mest energiske Beskytter var
JErkebiskop Jarlejr af Upsala (d.
1 255), der selv var Dominikaner.
Gaver strömmede ind til Brödrene,
saa de kunde bygge den store, prreg
tige Set. Maria Kirke, · om hvilken
det hedder, at ingen Kirke i hele
Sveriges Land var rigere på Aflad
eller stod i större Folkegunst. Klo
strets Skole och Bibliotek omtales
som meget betydelige allerede i det
1 3de Aarhundrede. Brödrenes An
tal vnr i det 15de Aarh. 37. Mange
var de fremragende Mrend, som ud
gik derfra ; her skal blot nre,vnes Jo
hannes, först Biskop af Åbo, senere
.lErkebisp af Upsala (d. 1291) og
Set. Brigittas Slregtning Israel Er
landsson der blev Biskop af Vesterås
( d. 1329). Fra Sigtuna udgik. og
saa de Brödre, der paa .lErkebisp
Jarlers Tilskyndelse (formentlig
1 254) drog til Finland for som Mis
siomerer at kristne dette endnu for
Störstedelen hedenske Land.
SigtJ.na bevarede altid en vis
Overhöjhed over de andre svenske
Ordensbuse ; til Tider residerede en
dog ProviD'cialen for Dacia her,
skönt Klosteret i Roskilde synes at
have v::eret det egentlige Provincial
hus. De sve11skes Klostres Tal steg
efterhaanden till elleve: Sigtuna,
Sko, Stockholm, Upsala, Skara Löd
öse, Vesterås, Strengnäs, Skeninge,
hvor Provinsens studium generale
fandtes, Kalmar og Visby paa 0en
Gottland ; dette sidste mencs at vrere
grundlagt af engelske Brödre; dertil
kom Libau i Kurland og Åbo og Vi
borg i Finland.
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Det er mestendels törre Kends
gerninger vi finder overleverede om
Prredikebrödrenes Liv og Frerden i
Norden; meget af, hvad der kunde
have kastet Lys over Kirkens Hi
storie er gaaet op i Rög, den Gang
en pietetslös og oforstandig Slregt
efter den saakaldte Reformation la-
vede Fyrvmrkerisager af Klostrenes
gamle Arkiver eller solgte Perga
menter derfra til Bogibinderne, der
anvendte dem som Forsats ; Sven 
skeren Stephens fandt saaledes i
1845 Dominikanernes Acta for Pro
vinsen Dacia fra 1252 til 1278 paa
°Indersiden af nogle gamle Folianter,
han havde köbt i Köbenhavn. Bla
denes Indhold blev oversat og udgi,_
vet i "Kirkehistoriske Samlinger".
Eet eneste Lyspunkt finder vi, eet
Sted trreder en levende, elskelig
Skikkelse os i Möde ; det er den sven
ske Prior, Petrus de Dacia fra Klo
steret i Visby. I Byen Jiilich i Rhin
preussen opbevares i Kirkens Arkiv
en gammel Pergamentbog. Bogen
hedder "Vita Christine Stumbelen
sis" og er skrevet af Petrus de Dacia.
Den er paa henimod 300 Sider og
omhandler i sin förste Del den stig
matiserade Bondepige, den Salige
Christine af Stommelus fromme
Ungdomsliv og Lidelser ; i sin anden
Del omhandler den Petrus de Da
cias egne Ungdomsaar. Breve fra
Forfatteren og andre til Christine
er ilidflettede i Teksten, enkelte af
· dem tilföjede efter hans Död. Me
dens det ganske sikke1t kun har
vreret Petrus's Hensigt at skildre
Cristine og at meddele saa meget om
sig selv, som var förnödent, for at
Lreseren kunde faa den rette For
staaelse af, hvilken Betydning hen
des hellige, uskyldige Sjrel havde
for hans aandelige Udvikling og Liv,
saa giver han ubevidst et frengslende
Billede af sin egen Person.
Petrus var födt paa Gottland ca.
Aar 1 240. Han skildrer sin Barne
sjrels dybe Salighed, naar han hörte
fortelle om Jesus Christus, hans
Moder og Helgenerne ; naar han bag
efter dröftede det hörte med sine
to sniaa Brödre eller overvejecle det
i Enrum, fölte han en saa usigelig

tröstefuld Glrede, at AlveJ.rden og
dens Glreder blegnede og svandt
bort ved Siden af det overnäturlige
Livs underfulde Virkelighed. Han
önskede kun eet: at forlade Verden.
Men han begrerede ogsaa, at Gud
skulde slrnmke ham en Vejleder, en
Sjrel, som ikke blot i Ord men i
Handling kunde lrere barn at leve
Helgenernes Liv. Han indtraadte
pur ung i Prredikebrödrenes Orden
og fik til Novicemester den .lErvrer
dige Provincial Ahsalon af Roskilde
(d. 1261). Men skönt denne "Vene·
l'Clbilis" og i mange Henseender
fremragende Mand og andre from
me Ordensfolk berigede hans Sjrel
og förte den opad mod Gud, saa til
fredstillede de ham ikke, den Sj.re-1,
han higede efter, havde han endnu
ikke fundet. Da han var henved
seksogtyve Aar gammel, blev han
sendt til den herömte Klosterskole
i Köln. De tre Aar, han tilbragte
der, blev den skönneste Tid i hans
Liv ; ikke blot mindedes han senere
he11 altid! med K\re-rlighed sine Lrere
re og Studiefreller, men ber var det
ogsaa at Lykken blev barn beskaa
ret at möde den Sjkl, han i over ty
ve Aar havde lrengtes efter. Christi
ne af Stommeln (i de Tider kaldet
Stumbeln) var et Par Aar yngre end
Broder Petrus ; hun hoede i Sogne
prrestens Hus i sin Födelandshy,
hvor hun havde fundet et Tilflugt
sted, da hun paa Grund av sin use.d
vanlige Fromhed og de overnatur
lige Naadesheviser, Gud lod hende
blive til Del, maatte Iide Forfölge1se.
Petrus og andre studerende fra Köln
traf hende, naar cle kom på . Besög
hos Sogneprresten. Der hviler en
Di1ft som af Paradisets Have over
elen Kreds, der lidt efter lidt samle
des der i Stommeln. Naar de k.rere
Grester var blevne bevrertede med et
heskedent, !andligt Maaltid, satte
man sig om Vinteren om det aabne
Ildsted, om Sommeren i den lille
Have og Samtalen gled hurtigt over
paa de Emuer, der intresserede
mest: Guds Rige ( Himlen, paa
Jorden, i Sjreiene. Christine spurg
te f. Eks., til hvem Christus havde
betroet den kostbareste Arv, - om
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det vel var til Set. Peder, da han be
troede barn sin Kirke, eller till Set.
Johannes, da han overgav sin helli
ge Moder i hans Varehegt. En ung
Italiener holdt paa, at Kirken var
den vigtigste Arv ; Br. Petrus men
te, at ingen Skat var saa dyrebar
som den Hellige Jomfru.
Det forttelles, at i den Stund, da
Set. Chantal döde, saa Set. Vincent
af Paul hendes og Set. Frans, af Sa
les's Sjrele i Skikkelse af to Ildkug
ler forene. sig og blive til eet. Uvil
kaarligt er det et Billede, der paa
trrenger sig den, der betragter den
rene, hellige Krerlighed, som Livet
igennem forenede Petrus de Dacias
og Christine af Stommelns himmel
strrebende Sjrele. Flere Gange paa
senere Rejser til Paris, Bologna og
Louvain besögte Petrus hende. I sit
sidste Brev (skrevet i 1288, Petrus
er da Prior i Visby) tager han Af
sked med hende ; han er syg og slut
ter med de Ord: "Farvel, maatte
Guds Naade tröste Eder, endnu en
Gang farvel, og farvel for ,b estan
dig." Samme Aar eller Aaret efter
döde Petrus. Hans Ven Folquinius
skriver til Chistine: "og nu lader jeg
Eder med Smerte og Taarer vide, at
vor rerv�erdige Fader, Broder Pe
trus, Prior og Lektor i vort Kloster,
i Fastetiden er vandret til Herren."
luden disse altfor korte og
spredte Noter om saa rigt et Emne
sluttes, maa endnu beröres Orde
nens Klostre i Danmark og Norge.
I dette sidste Land havde den .för
nmvnte Broder Salomon af Aarhus
som den förste Dominikaner pne
diket i Nidaros, hvortil det beret
tes, at Set. Dominikus selv paa hans
Nödraab förte hans stormslagne
Skiib. Men Salomon drog videre og
grundlagde Klostret i Lund ( 1222 ).
Först da Englands förste Provin
cial, Broder Gilbert, nogle Aar se
nere sendte engelske Brödre til Nor
ge, grundedes der Klostre her. Ni
daros, Bergen, Oslo og Hammet
( Hamar) fik hver sit Kloster. ( Hver
ken paa Island eller Grönland har
der nogensinde vmret Klostre af Do
minikanerordenen.)
Danmark er öjensynlig det nör-

diske Land, hvor Prredikebrödrene,
eller som de efter deres sorte Kappe
ogsaa
kaldtes
"Sortebrödrene",
vandt störst Udbredelse. Det förste
Kloster grundedes som sagt i Lund,
snart kom andre til, i alt 24 foruden
Klosteret i Reval. (Lund, Halmstad,
Helsinborg, Malmö, Aahus, Roskil
de, Helsingör, Holbrek, Nestved,
Skelskör, Vordingborg, Slagelse,
Odense, Viborg, Aarhus, Horsens,
Randers, Ribe, Vejle, Slesvig, Flens
borg, Haderslev, Husum og Tön
der.) Der har dog veret endnu
flere, hvis Spor helt eller nesten
helt er forsvundne. Mange Steder·
findes der betydelige Levninger af
de gamle Sortebrödreklostre, saale
des i Ribe og Aarhus, hvor Bygnin
gerne i saa godt som hele deres Plan
er bevarede. I Aarhus Klosterkirke
( Frue Kirke) ser man tydeligt den
dominikanske
Ejendommelighed:
den toskibede Kirke. Andre Steder
�r det knn Navne paa Gaeler o. 1.,
der bevarer Mindet om de fromme
Brödre, som i Aarhundreder frerde
des til Velsignelse rundt om i N or
dens Lande. Aller mindst 3 1 af
Nordens Biskopper har vmret Domi
nikanere. Endnu mere vrerdifuldt
for os er det, at Ordenen her som
overalt har sat Blomst og baaret
Frugt i liellige :Mrend. Set. Domini
kus selv har grestet Danmark ( dog
förend han stiftede sin Orden), og
om den store Missionrer Set. Hya
cinthus vides det, at han har berejst
Dacia ; adskillige Klostre her skylder
barn deres Oprindelse. Sandsynlig
vis har den Salige Jordanus ogsaa
gjort Visitatsrejsc i Provinsen. Saa
höjt som til at frembringe kanoni
serede Helgener er vore hjemlige
Sortebrödre ikke naaet ; men vi kan
dog med Tak til Gud nrevne en Rrek
ke Brödre, der har vundet sig Titel
af Venerabilis ( rerv�erdig) og Beatas
( salig). Roskilde staar her överst
med de tre hellige Provincial-Prio
rer, Rano ( Rane), Absalon og Ma
thias. Den Salige Rano, Dekan ved
Domkirken, udnrevntes ca. 1220 til
dennes Biskop ; han begav sig paa
Vej til Rom for at indhemte Pa
vens Stadfrestelse, men i Paris traf

177
han Set. Dominikus og lod sig af
ham optage i ·hans Orden ; lmap et
Aar efter udnrevntes han til Provin
cial for Dacia. I de Aar, han vir
kede som saadan, "lyste han ved tal
rige Mirakler. " Ordenen fejrer hans
Mindedag d. 24 Januar.
Den Ervcerdige Absalon var Pro
vincial-Prior i over 25 Aar ( 1 23561 ) og var en af sin Tids betydlig
ste Mrend. (Mindedag 30te April. )
Den Salige Mathias levede i Slut
ningen af det 1 5de Aarh. Han var
en glödende Mariadyrker, hvis For
bönner vi, den nu levende Slregt,
der ser Vor Frue af Roskildes Dyr
kelse spire frem paa ny, förtröst
ningsfuldt kan ty til. (Mindedag
29de April ).
Norge har haft sin Salige Simon,
om hvem vi desvrerre ved saare lidt
ud over, at han var Kong Haakon
Haakonsöns höjtbetroede Ven. ( d.
1263 )
Sverige har haft sin Salige J olwn
nes, den för nrevnte herlige lErke
bisp af Upsala, og den Salige Steno,
som vel sandsynligvis var dansk af
Födsel men intraadte i Klosteret i
Skara, hvor han döde i stort Ry . for
Hellighed Aar 1 482.
(Mindedag
14de Oktober ). Dominikanerinderne besad fire
Klostre i Dacia: Set. Agnes's Kloster
i Roskilde og (rimeligvis ) Gaunö ved.
Nestved, dernrest et Kloster i Ske
ninge og et i Kalmar. Klosteret i
Skeninge var det mest fremragende

af desse fire, grundlagt som det var
af Petrus de Dacia og den Salige
Ingrid {Ingegärd ) 128 1 ; skönt Ing
rid aldrig blev kanoniceret, blev
Klosteret dog senere kaldt S ct. Ing
rids Kloster. Aaret efter Grundlreg
gelsen wde Ingrid ; der rblev stor
Tilströmning til hendes Grav, man
ge Jertegn skete, og Set. Ingrid ud
raabtes af Folket til en af Sveriges
V::ernehelgener. Meget kunde endnu fortreUes, f.
Eks. om Dominikanernes modige
Forsög paa at vende tilbage som
Missionrerer til Danmark i det 1 7de
Aarhundrede. Det var den hollancl
ske Ordensprovins, der gjorde For
söget. Allerede för Kirkerevolutio
nens Tid havde der Vreret en Del
Samarbejde mellem denne Provins
og Dacia. Efter nresten tre Aarhund
reders Forlöb er det ogsaa elen, der
i 1 9 1 5 og fölgende Aar har uclsendt
nogle af sine Sönner for paa ny at
arbejde i Danmark. I Rönne og Aa
kirkeby paa Bornholm virker Do
minikanere, og det er at haabe, at
de vil genoptage Virksomheden paa
det danske "Fastland." Siden ifjor
virker de ogsaa i Kristiania ( det
gamle Oslo ) ; her er det den franske
Ordensprovins, der har genoptaget
Forfredrenes Arbejcle. Maatte ogsaa
Sverige snart have elen Lykke at se
Sortebrödrene vende tilbage.
Roskilde Set. Bonaventuras Dag
1921.
E, R o s e n ö r n-L e h n.

Dominikanerkyrkan i Aarhus.

1

178

PA VALLFÄRD TILL HARALDSTED.

St. Bendts Kirke i Ringsted där den helige Knud Lavard är begraven.
»Gennem Seklers Skumringsaar Pilgrimssangen tav,
men paany skal stige Liv af a:ldet Grav.
Drager frem, drager frem paa vor fromme Fa:rd.
Signe Gud vor Vandring, g0r den sk0n og ska:r.»

Över det lilla Ringsted vilar små
stadens obeskrivbara sommarsön
dagsro. S :t Bendts åldriga kyrka,
stadens stolthet och prydnad, badar
i en rikedom av solljus, trädgårdar
nas många blomster utsända sina
härliga dofter och de små gatorna
med de medeltida namnen ligga
folktomma. Ingenting · händer allt är blott ljuvlig stillhet och vila.
Klockan närmar sig nio. Det
börjar strömma människor genom
gatorna. Alla hava s amma mål en liten, något avsides liggande gata,
där flaggor med de danska och påv
liga färgerna synas utplanterade .
. Det är framför S:t Knuds katolska
kyrka. Det lilla templet är snart

fyllt, många få stanna utanför.
Den stilla mässan tager sin början,
läst av Pastor Assarsson från
Stockholm. Väl ett hundratal mot
taga den heliga kommunionen, alla
gripna av synbart allvar inför tan
ken på vad som förestår. En psalm
sjunges, högtidligt ljuder prästens
ord: "Procedamus in pace" och
vallfärden begynner.
Detta var början till de danska
katolikernas pilgrimståg den 26
juni i år till den plats, där den he
lige Knud Lavard led martyrdöden
år 1131 . Deltagarna uppgingo till
c : a 150, representerande skilda ål
drar och stånd.
I tvenne långa led ordna sig de
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vallfärdande, främst går bäraren
av krusifixet och i mitten de trenne
präster, som leda färden, klädda i
rochet och röd stola. Genom Ring
steds gator går färden vidare ut
öyer Själlands bördiga vidder under
bön och sång utan avbrott i två och
en halv timme. Den ena vallfärds
sången avlöser den andra, litania
följer på litania - käckt och tros
friskt ljuder församlingens svar.
Stämningen är gripande allvarlig.
På vägen möta vi en scoutkolonn
- dess ledare hälsar nied honnör ·
krusifixet ; vi möta ridande office
rare - de gfö'.a sammalunda. Och
de många andra människor, vi pas
sera, betrakta alla med vördnad
vårt förehavande. Det verkar så
starkt frapperande på en svensk,
dett_a. Oemotståndligt drager tåget
fram på den rätt livligt trafikerade
landsvägen � ingenting stör oss,
ingenting får störa oss._
Klockan 1 hava vi nått ruinerna
av det gamla, på den helige Knuds
dödsplats resta kapellet, beläget
långt ute bland böljande sädesfält,
målet för så många århundradens
fromma vallfärder. Ett altare är
upprest här, Ringsteds kyrkoherde
läser den heliga mässan och de för
samlade uppstämma pilgrimssån
ger på nytt.
Efter ett par timmars vila i den
härliga Haraldstedskogen, samlas vi
åter klockan 4 vid ruinerna. Pastor
Quadvlieg . talar till helgonets minne, varefter Pastor Assarsson brin
gar Danmarks katoliker en häls
ning från Sverige och framför de i
vallfärden deltagande svenskarnas
tack för den välvilja, som strömmat
dem till mötes. Sedan bedja vi knä-

böjande: "Helige Knud Lavard
bed för oss."
Sakta och högtidligt skrider så
tåget tillbaka till Ringsted - en
oavbruten bönevandring. Då vi nå
staden, börja vi sången:
"Fast skal min Daabspagt evig staa,
og Kirken vil jeg mre",
sjungen med betagande hänförelse
och kraft, och därpå följer den bru
sande hymnen: "Store Gud, vi love
Dig". Vi hava nu hunnit fram till
utgångspunkten, S :t Knuds kyrka,
dit vi intåga under klockringning,
och den stämningsmättade välsig
nelseandakten i det ljusstrålande
templet bildar avslutningen på da
gens färd.
Senare på kvällen samlades vi
åter för att taga S :t Bendts ståtliga,
på allehanda minnen så rika kyrka
i betraktande. Vi vandrade under
väl en timmes tid omkring där med
Ringsteds välvillige, protestantiske
kyrkoherde till ciceron, som, innan
han började den värdefulla förevis
ningen, bad att få hälsa oss alla väl
komna i vårt gamla tempel och ut
tryckte sin glädje över att krusifixet
den dagen blivit buret genom Ring
steds gator.
Personligen räknar jag - kon
vertiten - denna vallfärd till mina
allra starkaste katolska minnen.
Den kraft, varmed färden leddes,
bidrog till att skapa den helgjuten;,
het, som vilade däröver från början
till slut, deltagarna voro behärskade
av äkta pilgrimssinne och det hela
blev därför till en upplyftande,
minnesrik gudstjänst i anda och
sanning.
E d v i n S a n d q v i s t.
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TRE FAKTA OCH TRE FRÅGOR
MED ANLEDNING AV WORMSJUBILEET.
Av Pater Harlma n n Grisar S. ].

Samtida Lutherapoteos med jättegloria
och symbolisk duva.

På sydportalen tip den · gamla dö
men i Worms skådar bilden av Guds
Kyrita ned mot den inträdande.
Framställd · i en kvinnas gestalt, full
av majestät och mildhet, vilar hon
på ett fyrhövdat djur.
Denna imponerande bild symbo
liserar den ena av de bägge mak
ter, som på riksdagen i W orms
drabbade samman: V ärldskyrkcm,
försvarad! av Riket. Mot henne står
avfallet, representerat av munken
från Wittenberg. I kraft av sin då
ännu allmänt erkända auktoritet
fordrade världskyrkan genom sin
kejserlige skyddsherre, att den med
Kyrkans bann belagda munken
skulle återkalla sina 1iya läror. Men.
Luther ville icke giva efter vare sig
för Kyrkans fordringar eller kejsa
rens hot. Hans ord ljödo från
Worms ut över den kristna världen
och åstadkommo en olycksdiger
splittring inom klet .religiösa livet
icke blott inom Tyskland utan även
utom dess gränser.

Modern Lutherbild av Karl Bauer.

Fyrahundraårsminnet härav har
i år firats med stora högtidligheter.
Luther har framhållits såsom för
kämpe för den andliga friheten.
Han var den förste, som vågat att
inför Kyrkan och Riket proklamera
den egna forsk11.ingens O'Clh överty
gelsens rätt. Nyproteslantismens
banerförare kunna ej heller tillräck
ligt prisa denna tankefrihet, som
inleddes i Vv orms, och som sedan_
segerrikt gått fram i världen.
En helt annan Luther firar den
positiva, mer eller mindre troende
protestantismen. Visserligen firar
även elen positiva protestantismen
Luther såsom en kämpe för den
andliga friheten, men en frihet, som
dock är bunden av Guds ol'cl. Luther
hade visserligen lösgjort sig och de
sina från Kyrkans auktoritet men
likväl förklarat sig bunden av bi
belns ofelbara ord. Den stora fara,
som denna frihet medförde för in
dividen, erkännes i förbigående,
"ty". frågar kyrkohistorikern Theo-
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dor Kolde, "kan man icke vilja låta
samvetsfriheten bliva gällande även
på andra områden än det religiösa ? "
För båda dessa riktningar inom
protestantismen framlägga vi till be
grundande några fakta från händel
serna i Worms.
Först och främst är det ett fak
tum, att protestantismen -- grund
lagd så att säga i Worms - ej med
fört någon verklig andlig frihet.
Det gäller framför allt samvetsfri
heten. Tager mai1 ordet samvetsfri
het i dess egentliga betydelse, näm
ligen såsom uttryck för varje män
niskas naturliga rättighet att ifråga
om uppfyllandet av sina plikter
följa sitt samvetes röst och detta
isynnerhet vid 1b ekännandet av sin
religion, så har Luther varken före
eller efter tilldragelserna i Worms
medgivit katolikerna denna rättig
het. Med hårdnackenhet påtvingade
han var och en sina personliga åsik
ter, förföljde även dem av sitt eget
parti, som · i någon punkt hade en
avvikande mening och förklarade
den eviga saligheten - allt efter vad
han förstod � beroende på antagan
det av det nya evangeliet. Eggad
av sin föreställning om gudomlig
kallelse mot den romerska Antikrist
kände han ingen tolerans, · nå
got som ofta medgives av flera pro
testantiska lärda i nyare tid
Beträffande Luthers läroämbete
skriver Walter , Köhler, att "hos
Luther kan det icke bliva tal om
samvets- eller religionsfrihet", ett
yttrande, som han även låter gälla
för Luthers förnämsta efterföljare
under de två följande århundra
dena. - "Förakt för Luthers tolk
ning av bibeln . ansågs som en hä
delse mot Gud", skriver P. Wappler
och samma medgivande, göres av
Richard Wolff i hans år 1920 pu
blicerade arbete om Luthers världs
åskådning.
Ett andl'a faktum: Luther har
varken i Worms eller annorstädes
proklamerat någon samvetsfrihet
liktydig med frihet i det modema
slagordets betydelse, frihet att i
samvetsfrågor tänka och handla
som man vill, en samvetsfrihet, till

vilken alla rättänkande måste ställa
sig avvisande. Denna oinskränkta,
anarkistiska frihet har han i prin
cip avgjort fÖrkastat, något som må
ste sägas till hans ära gentemot fal
ska lovtalare. Ingen stat har heller
någonsin kunnat taga på sig konse
kvenserna av en dylik frihet, ej ens
den atei�tiska staten.
Ett tredje faktum: Den frihet, som
Lut!H.0r försvarade på riksdagen i
W orms, var i och för sig betraktad
- en mycket inskränkt och be
gränsad frihet. Det gällde i första
rummet en hel rad personliga me
ningar och åsikter, som han under
en helt och hållet subjektiv utveck
ling i klostret hade antagit och se
dan nedskrivit i sina b.öcker. · Böc
kerna vägrade han au återkalla,
förrän han blivit · klart överbevisad
om deras irrlärighet, något som i be·
fraktande av hans inrotade själv
överskattning var en omöjlighet. I
clessa hade han framstänt ·läroT,
som för 'länge sedan hava övergivits
inom protestantismen. Just den
form, som han givit åt rättfärdiggö
relseläran, hans förnämsta bålverk,
har så gott som fullständigt över
givits. Från den av honom upp 
ställda läran om betydelselösheten
av de goda gärningarna och över
huvudtaget den egna medverkan för
uppnåendet av saligheten hava nu·
mera lutherska teologer helt avlägs
nat sig. I Worms bröt han lansen
för böcker, i vilka han kommer med
sådana påståenden, som: "der freie
Wille nach dem Siindenfalle ist
nichts als ein blosser Name" eller att
"viljan, då den handlar, dödligt
syndar", att "till och med den rätt
färdige begår synd genom varje god
gärning" o. s. v., alltsammans läror,
som måste förkastas av varje för
nuftigt tänkande. Alltså är detta i
varje fall ett egendomligt usurpe
rande av frihet, om man tager dess
närmaste objekt i betraktande.
Låt oss nu efter dessa tre fakta
framställa t1·e f1·ågor.
Den första: vad inneburo väl
de fordringar, som Luther ställ
de
i Worms? Hans krav på
frihet för sina läror hade, trots
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den trångsynthet, som dessa roJ
sanningarna, detta är ingen sann
de, en mycket vittomfattande be
frihet. Sådana frihetsyttringar äro
tydelse. I och med att han hänvi
blott skrot i jämförelse med de
&ade till "Guds ord" och fordrade
skatter av verklig frihet, som finnas
att bliva vederlagd genom "slående
i den kristnes bröst, och med vilka
bevis", tog han tillika därmed i an
han strävar mot det sanna och det
språk en obegränsad, ödesdiger
goda. Den gudomliga uppenbarel
tankefrihet gentemot Kyrkans auk
sen och Kyrkans auktoritet tillin
tori tet, en frihet, som även hans antetgöra eller förneka ingalunda sam
hängare tillägnade sig, och som upp
vetsfriheten, tvärtom - de upphöja
löste all dittillsvarande ordning.
dem. En upplyst kristen erkänner
elen högre rösten och underkastar
Han bestred den rätt, som Kyrkan i
sig dennas ford
kraft av sina
gudomliga fullringar av fl'i vil
alltid
makter
ja.
Så till slut den
gjort
anspråk
i
tredje
frågan.
på : rätten att
I
I'
fastställa tros
Vilka äro följ
!
och sedelärorna
del'na av Lu
och vaka över
tha s fl'ihetsl'op
··
de eviga sannin
i Worms? Följ
I..
I
garna.
derna härav så
Dessa rättig
väl de logiska
som de histo
heters bestridan
framträ
riskt
de, vartill han
dande blevo de
förts av person
ligt intresse, in
mest vittomfat
tande. Lösenor
nebar ett försök
det: "Ingen un
att
skjuta en
derkastelse utan
bl'esch i den dit
bevis" blev ett
allestädes
tills
redskap till un
el'kända lwtol>
danrödjande av
ska Väl'ldskyt
kans
anseende Den majestäti�ka katedralen i Worms, ännll de oumbärligasa lltjämt i katolska hå"ndez-.
te skrankorna i
och ett attentat
mot hennes heli
det
religiösa
gaste grundvalar.
ävensom i det
För att handla i enlighet med för
sociala livet. Def innehöll i själ
nuftet och tillika från katolicismens
va verket upphöjandet av det su
ståndpunkt, komma vi nu med den
bjektiva omdömet till rättesnöre,
andra frågan, pm den fordran, som
huru litet Luther än var villig
Kyrkan ställde på Luther, en for
att sedermera erkänna de till
dran som i Worms också blev Ri
lämpningar av hans grundsats som
kets, också kvävde samvetsfti
senare gjordes. Utan undel'kastelse
heten. På denna fråga kan blott
av det egna godtycket finns det in
följa ett avgjort nej. Men ordet fri
gen övernatutlig l'eligion och utan
het skall förstås och användas l'ätt.
erkännande av läror och dogmer
Att begära aibsolut oberoende av
från en uppfostrande och straffande
Varje annan åsikt, att fordra frihet
auktoritet kan det icke tänkas nå
gentemot tankelagarna, mot den
gon social utveckling. . Om den
naturliga sedelagen, mot sanningar
motsträvige alltid skall kunna for
dra klar och tydlig överbevisning
av gudomlig uppenbarelse och mot
ofelbara läror, frihet att få fara
för att vara övertygad, hur skall det
vilse, vare sig i förnuftets slutled
då kunna finnas någon trons under
ningar eller i förståelsen av de gu
kastelse eller erkännande av en
domliga genom Kyrkan bevarade
andlig överhet? Luther kämpade
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alltså i \,Vorms icke föT någon verk
lig samvetsfrihet utan öppnade por
ten för frihetens missbruk. Detta
framhölls även för Luther på riks
dagen i Worms. Varje irrlära,
sade man, varje avvikelse kunde nu
försvaras, tack vare de fordringar
han uppställt. I grund och 1b otten
hade alla samma rätt som han.
Faktiskt ha också. de av Luther
så. ivrigt bekämpade vederdöparne
ävensom Zwinglis anhängare skru
tit över, att de ej blivit överbevisade
vaTlrnn från Wittenberg eller Rom.
Under den sociala revolutionen år
1 525 stödde de upproriska bönderna
sina krav på bibeln och förklarade,
att de ej skulle giva vika, förrän
de överbevisats genom bibliska
skäl. Och hava ej slutligen också
våra dagars revolutionärer sin
"övertygelse"? Hava icke bolsjevi
kerna sina fantastiska läror, på
grund varav de fullfölja sitt mål i
den meningen, att ingen kan över
bevisa dem om villfarelse. Luther
föTklarade, att han var "fången" av
Guds ords erkända sanning. Ännu
mera "fångna" av sina åsikter säga
sig våra dagars revolutionära par
tier vara, som sträva efter en om
störtning av samhället under före
vändning att därmed skapa mänsk
lighetens lycka. Och de säga sig
icke blott vara "fångna", de äro det
också till stor del i verkligheten,
som man nog vet. Vi få dock icke
ställa Luther vid sidan av dessa re
volutionära omstörtare. Man vet,
vilken motvikt hans kraftiga pre
diko- och skriftställarverksamhet
bildade mot pöibelns upprorsförsök.
Som en revo lutionär på det reli
giösa och andliga området beteck
nas dock Luther av en rad fram
stående protestantiska skriftställa
re. Om hans livsverk säger histo
riken1 J. G. Droysen i sin "Ge�
schichte der Preussischen Politik":
"Aldrig har någon '..revolution ägt
rum, som grävt djupare, som varit
mera nedrivande, som dömt obe
vekligare". På det andliga områ
det såväl som på det världsliga be
fann sig allt i ett enda kaos."
Man må märka, att på riks-

dagen i \,Vorms, där de högsta kyrk
liga och världsliga myndigheter
voro närvarande, frambryter den
revolutionära grundtonen hos Lu
ther starkt och tydligt. I revolutio
nens sorgliga IIera i våra dagar har
man firat minnet av en andlig re
volution. Man har blott i stället för
ordet revolution använt andra be
teckningar: Frigörelse av individua
liteten, uppnående av den enskildes
rätt till motsägelse mot det hela, fri
görelse från medeltidens andliga
tvång o. dyl. Vid användandet av
dylika bedrägliga ord tänker man
icke på, huru mycket man - utan
att vilja det - närmar si_g radika lismen.
Till · dessa tre fakta och tre frågor
torde man kunna foga några av
slutande tankar.
Vad man förbiser på protestantisk
sida är att Luther vid proklameran
det av sin "frihet", förnekande Kyr
kans gudomliga auktoritet, likväl
därvid åberopar sig på sin egen så
som på en ofelbar auktoritet vid
förklarandet av Guds ord. Vad han
nämligen stödde sig på vid vägran
det att underkasta sig i Worms var
hans egen subjektiva förklaring
men icke Guds ord.
Ett intressant samtal mellan Lu
ther och den katolske teologen Coch
heus vid tiden för riksdagen i
,,rorms giver oss en djup inblick i
Luthers egen uppfattning härom.
Han berättar själv i ett meddelande
till greve Albrecht av Mansfeld:
"Jag sade, att varje kristen män
niska själv måste undersöka och
döma, ty tron och Guds ord är
envars egendom i församlingen.
Detta grundade jag på Sankt Paul
( 1 Kor. 14: 30): "Men om någon
annan, som sitter där får en uppen
barelse, så tige den förste." Av vil. ket språk det är klart att mästaren
skall följa sig lärjunge, då denne
bättre förstår Guds ord." (Deutsche
Reichstagsakten, \,Vrede, Seite 626.)
Alltså var och en får själv döma,
dock villigt lyssna till anctras up
penbarelser .och låta sig leda av
dem. - Luther glömmer dock här-
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vid att den h. Paulus talar om över
gående charismatiska uppenbarel
ser i den första Kyrkan men icke
om okontrollerbara uppenbarelser
på 1500-talet. - Luther åberopar
sig i ovannämnda samtal uttryckli
gen på sin egen uppenbarelse. När
Cochlreeus ansatte honom med frå
gan efter den berättigade grunden
för hans nya läror svarar Luther :
"Det är mig uppen!)arat" (Est mihi
revelatum ). Han behövde ju den
fastaste grund att stå på, då han an
grep kristendomens grundsannin
gar. Men det fattades honom alla
bevismedel för en verklig gudom
lig uppenbarelse, såsom under och
profetior, de enda medel att bestyr
ka en verklig uppenbarelse. Luther
åberopade sig i stället på den före
givna underbara utbredningen av
sin lära trots det kejserliga ediktet.
Ohållbarheten hos detta bevis fram
går dock ur det historiska skärskå
dandet av saken, som tydligen vi
sar oss de våldsmedel, varmed den
nya läran på bekostnad av sannin
gen och den gamla Kyrkans rätt ut
bredde sig.
Denna Luthers självmedvetenhet
har också övergått till den äldre
ortodoxa protestantismen. Guds ord
O'Ch Luthers tydning av dem äro för
dem, som hylla denna riktning,
identiska. Huru ställa . sig de mo
derna Lutherfirande i Worms till
denna identifiering?. Protestantis-

men i det stora hela taget har väl
redan kommit över den på bibeln
sig stödjande Luther, sådan som
han allegoriskt framställes på bil
den i W orms. Med rätt kan man
påstå, att en stor del protestanter
av bibeln ej ha mer kvar än ban
det på bokhyllan. För den mer och
mer sig utbredande nyprotestantis
men med sitt förnekande av Kristi
gudom, möjligheten av underverk
m. m. blir bibeln överflödig, ja för
aktlig. Man rättfärdigar sig därvid
n1ed att Luther ju också hanterade
den heliga skrift rätt självsvåldigt i
det han egenmäktigt förkastade vad
som ej stod i överensstämmelse med
hans egen uppfattning ( Jakobusbre
vet m. m. }.
Huru det nu än må förhålla sig
med Luther och bibeln, så äro alla
Lutherfirande eniga däruti och hän
förda därav att Luther på den min11.esrika riksdagen i Worms för all
tid avsagt sig och gjort sig fri från
den katolska Kyrkans auktoritet:
Detta är för dem huvudsaken. För
denna "frihets" skull firas Luther
som "frihetens hjälte".
Dagatna i Worms 1921 bilda för
Tyskland ett sorgligt minne av den
religiösa splittring, som: med riksda
gen i Worms tog sin början, men
tillika ett minne av det långa poli
tiska och kulturella nedåtgående,
som snart sällade sig till splittrir.
gen, såsom en följd därav.

ETT AKTU ELLT BREV.
p. t. Stockholm 22. 7. 2 1 .
Hotell Glam Larsson
H1· teol. lie. Carl Dymling,
Red. af Nya Dagligt Allelwncla.
Under et kortvarigt Ophold i
Sverig har jeg haft Lejlighed til at
lcese Hr. Licentiatens 2 Arlikler med
Overskrift:
"Katholicismens sär
egenhet" . Det var ikke glade Fö
lelser, denne Lcesning valde hos
mig - og som l(atholik, nu paa
26cle Aar (siden 1 896), samt efter
mcmgecwrigt Opholcl i katholske
Lcmde (Belgien, Frnnkrig, Italien)
tillader jeg mig at sige Hr. Licen-

tiaten, ät disse to Artikler vidner
enten om Uvidenhed (men lworfor
slaive om lwad man ikke kencle1· 'l )
eler om ond Vilje. I sidste Falcl er
cle falske Vidnesbyrd mod Med
kristne ag mod elen I(irke, hvis Mis
sioncerer i sin Ticl bragte Evangeliet
til Sverig, og uden hvilken der ove1·
lwveclet intet Stecls i Verden vilde
vcere Kristendom til.
Denne sidste "Sceregenhecl af
Katholicismen" skulcle jeg vilde
becle Hel'l' Licentiaten overtcenke.
Deres ärbödige
Johannes Jörgensen.
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I SANCT NIKLAS' KAPELL.
ska minnen. Där tala stenarna sitt
Sveriges gamla stiftsstäder äro ri
starka språk, framför allt den härli
ka på minnen från den tid, då hela
ga gamla domkyrkan, grundad i
vårt folk var katolskt. En av de
minnesrikaste är Linköping. .
1 2:te århundradet, ett av den katol
ska byggnadskonstens skönaste
Här höll påvens sändebud, kar
dinalbiskopen Nicolaus af Albano
minnesmärken i Sverige.
( Nicolaus Brekespear ) 1 1 52 det
"Vid medeltidens slut stod", skri
möte, som ännu närmare förenade
ver Romdahl, "Linköpings domkyr
Sverige med kristenhetens medel
ka såsom en imponerande skapelse
punkt, den Heliga
av tre århundra
Stolen i Rom, och
den och ungefär
två år därefter
sex byggnadsske
besteg den påvli
den, växlande i
ge legaten S : t Pe
sin rikedom på
tri tron under
detaljer, men lika namn av Hadrian
fullthelgjuten. Det
IV.
är icke det minst
underbara med
Också minnet
av Sveriges stora
att
medeltiden,
sierska S :ta Bir
den förstod attun
gitta är knutet vid
der seklers arbete
ty
skapa verk, enhet
Linköping,
liga och skiftnings
härskarinnan på
rika på en gång.
Ulvåsa kom ofta
Dömen var vid
dit för att höra
medeltidens slut
sin andlige rådgi
en besökt vall
vare,
domherrn
fartsort med det
magister Mattias,
den lärde bibel
·, berömda S : t Nik
las' kapell, det
översättaren, lik
nordligaste
som hon och hen
av
domkyrkans kor
nes make gärna
kapell, där man
besökte domini
ännu i dag på
kanernas kloster i
gravstenen i väg
av
Skeninge,
gen ser bilden av
vars munkar flere
S : t Nicolaus Her
gjort sina studi
manni ( Nils Her
er vid universi
mansson), Birgit
letet i Paris un
tas samtida, i yng
der ledning av
Biskop Nils Hermanssons gravvdnl
re år huslärare
Petrus de Dacia,
i Linköpings domkyrka.
för hennes barn,
S : t Albert den
(Ur Östergötlands historia av Antoll Rid<le1sta<l)
lärd teolog, nitisk
Stores och S : t
Thomas av Aquino($ frejdade lär
själasörjare, själfull diktare, förfat
tare till en av de skönaste Birgitta
junge.
hymnerna, "Rosa rorans bonitate1n" ,
Då ett par sekel senare omstört
en av Linköpijngs yppersta biskopar.
ningens stormar bröto in, var det
På honom kunde hans stiftsbor
Linköpings biskop Hans Brask,
med skäl tillämpa det gamla medel
som troget och kraftigt försvarade
tidsordspråket: "Det är gott att le
den katolska tron mot de nya irrlä
rorna.
va under krumstaven", och särskilt
för bönderna i Tjust var han en tro
Men i Linköping behöver man ej
fast beskyddare.
ur gamla böcker leta fram katol-
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Det var på den tiden, då drottning
Margareta bar Nordens tre kronor.
Liksom den stora, statskloka här
skarinnan, vars nordiska enhets
tanke är värd senfödda släktens
tac:k och beundran, tyvärr ej f�ck
värdiga efterträdare på Skandinavi
f'US konungatron, så hade hon stun
dom ganska dåliga befallningsmän
i riket.
I synnerhet var hennes fogde och
hövitsman i Tjust illa beryktad, där
för att han höll dålig manstukt och
tillstadde sitt krigsfolk att föröva
allehanda ofog och våldsdåd i byg
derna. Men de modiga b önderna i
dessa nejder voro icke sinnade att
lida förtryck, utan reste sig man
grant och dödade den orättrådige
fogden och hans legoknektar.
Då drottningen erfor detta, blev
hon mäkta vrerl och beslöt sända
en stor här för att tukta bönderna .i
Tjust. Men där uppträdde biskop
::, ils Hermansson och avrådde hen
ne allvarligen att använda våld.
"Om du gör detta", sade han,
"skall jag slå dig med bannlysnin
gens svärd. Jag skall lägga hela ditt
rike under kyrkligt interdikt. Du
sätter tyranner och rövare över den
fattiga allmogen o/Ch icke försvara
re, och det är därför ej underligt,
om Gud till sist vredgas."
Drottning Margareta lyssnade till
den helige biskopens råd, och däri
genom förskonades vår fagra Tjust
bygd den gången från örlig och
blodsutgjutelse, och odalmän i
mängd undgingo att falla för
svärdsegg.
Hans ·stiftsbor, sbn1 vördat den
ädle och fromme biskopen i livet,
hvste förtroende till honom efter dö
d�n. Då de voro i trångmål, anro
pade de därför hans förböner och .
blevo underbart hörda.
Val finnas många nu för tiden,
vilka äro hågade att förneka und
rens omöjlighet, men om dessa tviv
lare ännu tro, att Gud är allsmäktig,
höra de erinra sig några ord av en
man, som sannerligen ej kan be
skyllas för klerikalism, Jean-Jac
ques Rousseau: "Kan Gud göra un
der, d. v. s. kan Han upphäva de la-

gar, Han stiftat? - Denna fråga,
framställd
på
allvar,
skulle
vara
hädisk,
om
hon
ej
vore orimlig.
Det vore
att
visa alltför stor heder, om man
straffade den, som nekande besva
de h�nne. Det är nog att sätta ho
nom på dårhus. Men vilken män
niska har väl betvivlat, att Gud kan
göra under." (J. J. Rousseau, 3:e
Lettre de la Montagne")
Ryktet om den helige Linköpings
biskopens under spred sig till främ
mande land. År 1427 anlände till
Vadstena delegerade från Birgitti
ner-klostret i Syon i England. De
bådo att få taga avskrift av en gam
mal, i Linköping förvarad bok om
hans underverk. Medan originalet i
Sverige gått förlorat, finnes däremot
avskriften kvar i London.
En
svensk; lutheran, D:r Yngve Brilioth,
har med ledning därav för några år
sedan tecknat "Biskop Nils Her
manssons mi,nne i Tjust." Ur hans
skildring, som är skriven med stor
sympati - endast i en konklusion
sticker protestanten fram - hämta
vi följande:
"I den tiden, då herr Thore var
curatus i Gamla Västervik, herr Nils
kanik i Linköping, hr Bengt kyrko
präst i Ed, Henrik i Tryserum och
Franci,sicus i Dalhem, hände det sig,
att herr Nils Hermansson, genom
Guds nåd biskop av Linköping,
kände sitt slut na}kas. Han lät då
bära sig ut ur sitt hus till en bädd,
som tillreddes så, att han från den
kunde se sin domkyrka, och vänd
mot denna, grät han mycket, så att
man trodde, att han under en tim
mes tid stadigt bedit till Herren för
dess välfärd, och innerligt anförtrott
den åt Gud allsmäktig, den heliga
jungfru :Maria, och apostlarna Pau
lus och Petrus, till vilka heligas ära
den blivit invigd. Sedan lät han sig
föras in i sitt hus igen och insom
nade lyckligt i Herren i sitt 65 :te ål
ders år, det 17:de av sitt biskopsdö
me, den 2 maj året efter Herrens
mandomsanammelse 1391. En rätt
biskop hade han varit och en
from Herrens tjänare i alla si
na dagar.
Därför troddes det
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snart, att han var en av den1,
som Herren ville ära genom att
åt hans kvarlevor förläna under
bara krafter att bota sjuka och
genom att hjälpa dem, som an
ropade den salige mannens namn
och lovade att bringa skänker till
hans vilostad. I alla delar av det
stift, vars herde han varit, skedde
under i hans namn, och ej minst i
Tjusts prostadöme.
Så hände det · sig 1405, att en son
till Olof Ragvaldsson i Blackstad, en
gosse på tre år, fiJck en svullnad i
underlivet och därefter blev så sjuk,
att alla de, som stodo vid hans
bädd, trodde hans sista stund vara
kommen. Hans fader Olof, hans
moder Ingrid, dennas farbror Otto
och gossens moster Margareta och
flera, i allt åtta personer, stodo där
när, och alla väntade de slutet, lä
sande och bedjande för hans själ, ty
fradga gick ut ur hans mun, hans
ansikte hade dödens färg, och alla
de tecken, som bruka märkas hos
en döende, voro för handen. Hans
fader tecknade gossen med korsets
tecken och läste fem gånger pater
noster och ave Maria. Medan han
så gjorde, rann honom i sinnet, att
han borde göra ett löfte till biskop
Nils' grav. Och se, ej lång stund
därefter fingo gossens fader och mo
der se en svag rodnad på hans kin
der, och till sist började hans lem
mar röra sig, och han andades och
kom åter till livet, och han levde
ännu, frisk och sund, den dag, då
detta upptecknades.
Och ryktet
härom gick ut i socknen och hela
nejden, och den bevisade nåden läto
gossens anhöriga med stor hjärtans
glädje förkunna från predikstolen
i Linköpings domkyrka, sedan de
först med ed styrkt sanningen av
sin berättelse inför herr Lars Gedda,
kanik i Linköping."
Sedan några andra undei· skild
rats, 1bl. a. att hos bonden Erik och
hans hustru Ragnhild i Vråka i Ed,
vilkas kreatur voro svårt sjuka, men
botades efter det Erik O!Ch Ragnhild
gjort löftet till S:t Niklas, heter det:
"Sitt löfte uppfyllde Ragnhild föl
jande år ( 1409) aftonen före apost-

larna Petri och Pauli dag den 2 9
Juni."
"Bland dem som samma dag be
sökte helgonets grav var även Hå
kan Håkansson från Havet i Odens
vi med sin hustru Ingeborg och sina
grannar Per och Nils. De berättade
om sin halvårsgamla gosse, som va
rit vanskapt. Hans bakhuvud hade
varit böjt tillbaka mot ryggen, och
ansiktet hade varit riktat rakt upp,
och varken syn eller hörsel hade
han haft. Till många helgon hade
de gjort löften, men ingenting hade
hjälpt, förrän de lovat herr Nils i
Linköping två ögon av vax och att
vallfärda till hans grav och även låta
gossen vallfärda, då han nått den ål
der, att han kunde. sitta till häst.
Och på en vecka blev gossen frisk
och sund. Och hade detta skett
sainma år vid tiden för festen Puri
ficatio beatre Mari�· virginis (Kyn
delsmässodagen), som är den 2 feb
ruari. "
Efter relaterande av ytterligare
under berättas om ett i Tjust år
1410.
En man, Anders Olofsson, tillhö
rande fru Ermegard B ylows husfolk
på Stegeholm, "hade blivit blind, så
att han varken då han gick eller red
kunde se sin väg, utan måste ledas
vid handen av andra. "
Vid en ridtur blev han bortglömd
av sina kamrater, 01ch då den stac
kars blinde ej kunde styra sin häst,
kom denne snart av vägen. Efter att
under många timmar hava förts hit
och dit i djupa skogen, anropade
han Gud att barmhärtigt föra ho
nom hem och anlände verkligen
· oskadd till gården, varför han pri
sade och lovade Gud,
"Då han vid nattens inbrott skulle
gå till sängs, anropade han åtskilliga
helgons hjälp för att få sin syn igen,
och då han lagt sig, och hans ögon
slutits i en lätt slummer, visade sig
för honom en man, iklädd bruna
kläder, vilken han ej kände till ut
seendet, och som sade till honom:
"Om du vill bli botad, må du bege
dig på pilgrimsfärd till salig Nils,
fordom biskop av Linköping." Då
reste han sig plötsligt upp ur
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sängen, och lovade med böjda knän
att vallfänla till herr Nils' grav i
Linköping, om han genom dennes
förtjänst kunde återvinna synen.
Även skulle han ända till uppfyllel�
sen av sitt löfte avhålla sig från
köttföda. Han insomnade så åter,
och då han valmade, kunde han
skönja hus och andra sådana stora
föremål och så småningom fick han
sin syn fullt tillbaka. Och sitt löfte
uppfyllde han samma år på tredje
dagen före S : t Mikaels fest i närvaro
av herr Johan Bonda och Olof Påls
son, kaniker i Linköping, och Anund
Markusson, vikarie vid S :t Lars i
samma stad." (Y. Brilioth, Väster
viks Veckoblads Julnummer, 1913,
sid. 6-7.)
Ännu i nådens år 1 921 har S : t Ni
colaus Hermanni visat sig vara en
god hjälpare. En katolik, som an
ropat hans förbön och av Gud blivit
hörd, kom därför den 25 Maj i år
till S : t Niklas' kapell och nedlade
där en krans såsom en ringa gärd
av outsäglig tacksamhet.
Stundar ej snart den dag, då Sve-

riges katoliker åter skola vallfärda
till S:t Niklas' grav i Linköping, S :ta
Birgittas i Vadstena, och S :t Eriks
i Uppsala, såsom våra trosfränder
redan göra i Danmark till S :t Knud
Lavard i Haraldsted* och i Norge
till Stiklastad till S:t Olof**?
Kulla i Odens,, ; , Juni 192 1 .
. Gustaf Armfelt.
* "Nonlisk Ugeblad'' n :r 27, i921, sid 426.
' * "S :t Olav", n :r 21, 1921, sid. 165.
Nils Hermansson (Nioolaus Hermanni)
åtnjöt redan i livstiden rykte för stor
fromhet och helighet. Till 1,yrkomötet i
Kionstans ( 1414-1418) framställdes begä
ran om 'hans helgonförkla:ring. Han er
höll emellertid >först år 1499 i likh,et mecl
Biskop Bry,nulf av Skara, Biskop Hemming
,oc:h In.gricl av SkeIJJinge encla,st g,raclen
"salig". Hans helgonförklaring förhind
rades av den s. k. refo·rmationen. "St.
Nikolaus" är aHtså Kyrkans sista helgon
i Sverig,e·. En levnadsbeskri vning över
honom (Vita et miracula S :ti Nicolai) för
fattades av Linköpingskaniken Lars Gedda
(utg. av Sclliick i antiquar. tidskrift Bd 5),
en annan utgavs år 1523 av Olaus Ulrici
under titeln H isto·ria S :ti Nicolai - H ans
skrinläggning skulle fi'ras årligen den 1
maj.

ETT BIRGITTAMINNE I WIEN.
Att den heliga Birgittas 'rykte
trängt vida över Sveriges gränser
och att hon såsom ett av Kyrkans
största helgon äras och vördas i alla
katolska länder och att även hennes
klosterorden lever . kvar är nog all
mänt bekant för Credos läsare, men
att en av den Österrikiska huvudsta
dens stadsdelar uppkallats efter
henne torde vara mindre ibekant.
Längst uppe i norra Wien, i spets
vinlkeln mellan stora Donau och
Donaukanalen utbreder sig stadsde
len "Birgittenau" som fått sitt namn
efter Nordens största kvinnogestalt.
- Anledningen till stadsdefens be
nämning är att söka i det här befint
liga gamla Birgittakappellet, som
byggdes 165 1 , enligt traditionen till
åminnelse av ärkehertig Leopold
Vilhelms underbara räddning från
en svensk kula på Birgittadagen
den 8 okt. 1 645 under en för de kej
serliga lycklig strid vid W olfschanz.
Det lilla kapellet, som pietetsfullt re
staurerats 1 903, är en enkel åttkantig centralanläggning med kombine-

rat pilaster- och lisenssystem samt
ett av lanternin krönt tälttak. I det
inre, dar kejsarörnarna på kapitälen
och de praktfulla 1600-tals beslagen
på dörrarna göra en högeligen deko
rativ verkan, erinrar den ursprung
liga altartavlan i barockinfattning
och den troligen på 1800-talet till
komna kupolfresken om den hän
delse under trettioåriga kriget, som
givit upphov till byggnaden.
På 1870-talet har stadsdelen, som
i övrigt huvudsakligen är uppfylld
av fabriker och arbetarbostäder fått
en större tä.tnligen ledsam t�gel
kyrka i gotik, som dock på ett lyc
kat sätt i lwret dekorerats av Lud
vig Mayer med bilder ur den heliga
Birgittas liv.
"Så bevara Wienarna minnet av
Nordens stora sierska. Kanske var
det hon som förde många av Wiens
hungrande barn till det gästfria fol
ket i Norden", skriver den Wiener
yngling som undertecknad har att
tacka för ovanstående meddelande.
P. S t e p h a n N o r d m a r k.
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Regnet slår mot rutorna på Cre
dos Torn. Blåsten skakar i trädgår
dens grönskande buskar och träd.
Askan mullrar över staden. Blix
ten slår ner runt omkring och an
ställer skada och förödelse. Män
niskorna förskräckas över de hän
synslösa naturmakterna. I Credos
Torn kan man känna sig lugn. Det
är fast grundat på hälleberget. Ock
så de mest oväntade och ödeläg
gande oväder kunna icke göra det
någon verklig skada.
Ett polemiskt ovädersmoln har
nyligen uppenbarat sig i Nya Dag
ligt Allehandas spalter, där Teol.
Lie. Carl Dymling filosoferar över
Hans
l{atolicismens säregenhet.
uppfattning av denna är verkligen
högst "säregen", då artiklarna
ifråga innehålla påståenden, som
varje katolskt barn, som läst litet
katekes, skulle visa från sig såsom
direkt stridande mot den Kyrkas
lära, i vars säregenhet de skulle
ingå som väsentliga beståndsdelar.
För kuriositetens skull vilja vi
framdraga några exempel på "sär
egna" katolska läror. Botens sakra
ment påtrycker mottagaren "en
outplånlig prägel." Dödssynd är en
synd, "som aldrig kan förlåtas".
Våra katolska handböcker i moral
teologi äro "delvis monster av ve
derstygglighet';. Avlaten "innebär
ett efterskänkande av dessa (timli
ga) straff mot erläggandet av en
viss penningsumma". Det säregna
ste av allt i denna! framställning av
"Katolicismens säregenhet" torde
dock vara, att den är författad av
en teologie licentiat och antagen av
Allehanda, som eljest brukar upp
träda med vis och värdig modera
tion gentemot den katolska aktio-

nen. Härutm11an kunde Allehanda
ha något att lära av en annan stor
huvudstadstidning (Dagens Nyhe
ter 24. 7. 1921 ) , som på tal om
"Credos Brev om Svenska Folkets
Underbara Öden" i vårt föregående
nummer skriver: "Utan att kunna
tillmäta alla här framlagda argu
ment en så synnerlig vikt, niåste
man i varje fal! medge, att Credo
skribenten förstått att mot vissa
mycket allmänna protestantiska
tänke- och talesätta göra en stöt,
som ur katolsk synpunkt bör an
ses apologetiskt välriktad."
Med anledning av 400-drsminnet
av elen salige Petras Ccmisius' fö
delse har ' Hans Helighet Påven
till de schweiziska biskoparna av
sänt ett brev, där han särskilt på
minner om de många fiender, som i.
våra dagar resa sig mot den ·sanna
tron och om de troendes och sär
skilt prästerskapets plikt att vara
rustade mot alla hotande faror.
Den stora katolska missionsför
eningen Propagation cle la Foi · har
nu avslutat sina räkenskaper för
året 1920. Summan av de från alla
jordens länder till föreningens cen
tralråd insända bidragen till Kyr
kans missionsarbete uppgår för det
sist förflutna året till 19 104 3 15
franc 65 cent., hela 4 850 562 franc
88 cent. mera än totalsumman för
1919. Under föreningens 100-tåriga
historia har det intet år varit så in
komstbringande som detta sista.
Det mest givande av alla länder har
Förenta Staterna varit med 10 143
927 franc 05 cent. (Här måste man
väl ändå taga valutaförhållandena i
betraktande). Sedan kommer Frank
rike ml!d 4 223 055 franc 60 cent;
av de franska biskopsdömena har
särskilt Lyon ( 5 17 8 7 1 franc 05
c.ent), Metz, Strasbourg, Quimper,
Paris, Grenoble och Nantes visat sin
frikostighet mot föreningen med
stora bidrag.
Med anledning av 700-årsminnet
av elen helige Dominicus' död kom
mer en stor italiensk landskongress
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att hållas i Bologna från den 1 5 till
den 20 september. Medlemmar av
skilda ordnar skola därvid tala
,över den store ordensstiftaren och
hans livsverk.
De tyska katolikerna ha nyligen
haft den stora glädjen att se det
gamla biskopsdömet Meissen, som
grundades år 968 men sedan föll
samman under reformationens stor
mar, åtempprättat genom påvligt
dekret. Den 26 juni förkunnades
denna glada nyhet från de katolska
predn.:stolarna runt omk�-ing i
Sachsen. · Den påvlige nuntien för
Tyskland, Mgr. Pacelli, höll själv
dagen till ära pontifikalmässa i det
nyupprättade stiftets katedral. Vem
hade kunat drömma om allt detta
blott för tio år sedan?
Doktor Josef Sebastian Pelczar,
biskop av Pl'Zemysl, har till de pol
ska parlamentsmedlemmarna sänt
· ett öppet brev, vari han ivrigt med
både allvar och kraft riktar sig mot
åtskilliga oegentligheter, som han
funnit i den polska republikens of
fentliga liv. Särskilt tadlar han
folkets brist på tacksamhet mot
Gud för Polens slutligen vunna fri
hd. Denna egendomliga och väl
taliga Eikrivelse har överallt i Polen
väcl, t stort uppseende och torde
icke bliva utan märkbara följder.
Schweiz har genom påvligt de
kret av den 30 maj fått en egen
missionsorganisation med den be
kanta missionsanstalten Betlehem
i Immensee som medelpunkt. Här
skola nu unga schwiezare utbildas
till hednamissionärer. Både inom det
k atolska Schweiz och i hela Kykan
hälsas detta företag med de bästa
förhoppningar. De schweiziska stu
dentföreningarna ha inbjudit repre
sentanter för hela den katolska stu
dentvärlden till ett stort möte, som
den 19-2 1 juli hålles i Fribourg.
Meningen är att grunda en "Interna
tionell Union av de katolska stu
dentföreningarna." (Federation In
ternationale des Associations des
Etudiants Catholiques }.
Enligt sist inkomna uppgifter, of-,
fentliggjorda i The Examiner, fin -

nas för närvarande i Brittiska Indi
en 29,094,719 katoliker. Endast på

Ceylon uppgå1� katolikernas antal
till :1 {j7.3[,0,

I Kongostaten räknar den katol
ska missionen 7 apostoliska vika riat, 7 apostoliska prefekturer och
2 självständiga missionsområden.
Omkring 285,000 döpta katoliker
utgöra frukten av missionärernas
ivriga arbete i detta avlägsna och
delvis så försummade land. De en
genska och amerikanska protestan
terna ha trots sina många pengar
inte på långt när lyckats vinna ett
så stort antal troende.
Ett glädjande tidens tecken är
väl, att själva Times, Englands
största tidning, med anledning av
det förestående Dominicusjubileet
i en ledande artikel prisar den sto
re ordensstiftarens personlighet och
verk. Åro vi ej efterblivna här i
Norden?
Från Kristiania ha vi fått motta
ga följande märkliga meddelande:
Biskop Fallize har paa grund av
fortvarende sykelighet set sig nödt
til at anm.ode hs. hellighet p aven
om tillatelse at ta avsked fra sit em
bede som leder av den katolske
mission i Norge. Hs Hellighet har
indvilget andragendet, men anm.odet
biskop Fallize om at vareta embe
dets forretninger, til den nye biskop
blir utmevnt og kan overta missio
nens ledelse ( 0. Offerdahl) .
Den lilla kolonin a v katolska
skandinaver i Rom har nyligen för
lorat en av sina mest kända och
uppskattade medlemmar, då Baro
nessan Edle Fred1·ikke W eclel-Jm·ls
berg den 2 juli detta år efter en kort
sjukdom avled, styrkt med Kyrkans
heliga sakrament. Vid sin bortgång
var hon något över 60 år, född den
6 juli 1860 som dotter till baron
Erik Rosenörn-Lehn och hans maka, född riksfriherrinnan Pechlin
von Löwenbach. På sin faders
slott,. det vackra Hvidkjlde på Fyen,
framlevde hon en lycklig barndoms
och · ungdomstid. Ar 1879 ingick
hon äktenskap mecl Baron Wilhelm

,vedel-J arlsberg

tillhörande den
frejdade norska ätten Weclel-Jarls
berg. Två år därefter blev det unga
paret av sedermera Kardinal Mer
millocl upptaget i elen katolska Kyr
kan. Sedan dess ha de varit bosatta
i Rom,clär deras hem blev en gäst
fri samlingsplats för skandinaverna
i den eviga staden. De nordiska stu
derandena vid Propagandan kände
sig alltid ha ett verkligt hem hos
Wedel-Jarlsbergs. På mångahanda
sätt verkade de för de skandinaviska
intressena i den eviga staden. Så
lunda är det dem äran tillkommer
att hava framdragit de nordiska hel
gonkonungarnas kapell ur glöm
skan, 1både Sankt Olavs kapell i
San Carle al Corso och Sankt Knuds
i Sankta Maria Transpontina.
(Sankt Erik har såsom icke kano
niserad ej något kapell i Rom.) Ba
ronessan Wedel-Jarlsberg var också
ivrigt verksam för Kyrkans intres
sen i det nutida Norden. Bland
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skandinaviska turister i Rom utdela
de hon den lilla norska mässboken,
som därför allmänt kallades "Baro
nesse Wedels lille röde Bog." År
1899 utgav hon ett av fackmän syn
nerligen uppskattat arbete "Une
Page de !'Historie <les Freres Pre
cheurs - La Province de Dacia
(Danmark, Suede et Norvege), en
framställning av dominikanerordens
verksamhet i Norden. Påve Bene
clikt XV var, medan han ännu blott
var Mgr della Chiesa, hennes per
sonlige vän. Då hon låg på sin döds
bädd, tilldelade han henne dekora
tionen "Pro Ecclesia" som ett er
k ännande särskilt av hennes stor
slagna filantropiska arbete bland
Roms fattiga. År 1909 hade hennes
make avlidit i Eensiedeln i Schweiz.
Nu har också hon slutit sina ögm_._
för den sista vilan, "de klare gode
Öjne - som en henne närstående
skriver - "hvis lyse Smil ingen,
der har kendt hende, glemmer."

FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH
FÖRENINGAR.
Stockholm.

Generalföreståndarinnan för Elisabeth
systra,rnas kongregation, ärevördiga Mater
Mercedes, har nyligen på visitatiQnsresa
besökt Stockholm. I samband härmed
ha några personförändringar ägt rum vid
våra av systrarna ledda institutioner. Så
lunda har förestånda,rinnan på Joseit'.ina
hemmet, M a t e r E v e r m o cl a, fått
öv,ertaga l,edningen av Oslrnr I :s Minne,
och S y ,s t e r M a t e r n a har i stäl
let satts att föres,tå Josefinahemmet. M a
t e r L a m b e ,r t i n a, som nu under 17
år varit Oslmrsminnes ledande och livgi
vande själ, har dragit sig tillbaka till syst
rarnas ilJ.,elili på Högbergsgatan, där man
fi'tr h,o,ppa,s, att !hon nu efter si·tt långa,
mödosamma arbetsliv i Kyrlrnns tjänst
ännu skall få njuta många års väfäehöv
Hg, välsignad vila.
Forsa.

Söndaigeru den 3 juli detta år ficrades i
Katolska kapetl1 et i Fo:rBa i Hä1Blingland
en enkel, men mycIDet anslående fest : fem
flickor och tvä gossar lf'ördes för första
gången till Herrens bord. Kl. 9 f. m. to,g
den h Mässan sin början, under vilken
nå<rra damer under fröken M. Endes skick
liga ledning sjöngo den s. k. ''Kind-Jesu
Mess'l" 1v J. Schweitzer. Efter evange-

liet h öHs ,en kort predikan om Rrälsarens ·
verkliga närvaro i Altarets 11. Sa:J,rament,
varvid anförc�e.s: några skäl, varför jm,t
b a r n e n så tidigt som möjligt, tillåtas
anam1ma Jesu heliga ], e-kamen. Därefter
förnyade barruen på vanligt sätt, rnecl en
hällig, klar röst clöpe1seförbunclet. Sedan
fö1•bereclelseiböruerna för elen h. Kommunio
nen vmo förättade, :fortsattes högmässan,.
EIDter p,rästens Kommunion framträcltle
barnen med djupaste vördnad till kommJU
ni'onmänlcen,, under diet att sången "Jeisus,
dig lever jag" avs,j öngs. Däref,ter rn1ot-
to,go även ett stör, re antal ?ul1vu�na det
allraheligaste Sakramentet. Med barnen
lä's tes efter mässan högt tacksägels:eb ö
nema och a,v,s'1öts förmicldagsguclBtjän,sten
mJecli sångie,n, : "Fais,t ,stäncla skall mitt clop
förbund." Kl. 3 var p'redfäan om Jesu
h. Hjärta, var,på följde andakt med väl
signe]ise ; under denna andakt uppläste
l!iommunionbarnen samstämmigt åt Jesu
h. Hjärta dren g,ripande "Avbön ooh in
vign1rug" som läses i Oremus sid. 470. Dagens högticHighet avslöts med sånge,n,:
"Store Gudi, v,i lova cliig. '' Det vaokra ka
pellet var väl fyllt av andäktiga och icke
så litet bidrog till högtidsstämningen hos
cle deltagande altarets smakfulla blomster
prydnad och damkörens förtjänstfullt ut
förda sång.

F B.
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3.
4.

5.

6.

St. P etri Ap. a d vincula.
1G.
St. Alfonsus M. de Ligorio. 1
17.
Kyrlrnl.
18·
Onsdag. St. Stephanus Protomartyren.
'l'orsdag. St. Dominicus. Bek. Ordens- i9.
.
stift.
Freclag. S :ta Maria ad Nives. (Jesu ��:
hjärtas fredag.)
Lördag. Jesu Kristi Förklaring på Ta- 22.
b�
m

7. Söndag. Tolfle efter Pingst.

Tisdag. St. Joachim cl. h. Jungfruns
facler.
Onsdag. S. Hyacinthus. Bekännare.
Torsdag. Dag inom oktaven av Mar.
Him. färd.
,,
F.reclag.
Lörclag. St. Bernhard. Abbot.
Söndag.

Fj ortonde efter Pingst,

(i högm. Mar. Him. färd.)
Måndag. Oktav av Mar. Him. färd
Tisdag. Vigilcag till St. Bartholomeus.
Onsdag. St. Bartholomeus. Apostel.
Torsdag. St. Ludvig. Konung.
Fredag. St. Zephyrinus Påve. Martyr.
Lördag. St. Josef Calasanctius. Bek.

Måndag. St. Cyriakus m. fl. martyrer.
Tisdag. Vigildag till S. Laurentii fest.
Onsdag. St. Laurentius. Martyr.
Torsdag, St. Tiburtius öch Susanna.
Mrurtyrer.
13. Lördag. Vigildag till Maria Himmels
färd.

24.

Kyrkans inredning, Framför ''a p s i s"
apsiden, cl. v. s. clle.t halvkretsfo,rmiga Tum,
som i öster avslöt den gam'la basilikan, stod
altaret, foke vid själva vä:ggen, som de nu
varande altariena utan så att ett öppet
rum uppstod bakom detsamma, varest inc.
vid väggen biskopens tron (cathedra) be
fann sJg. Vid Slidorna utmed vägg,en vo'ro
platserna för det övri,ga prästerskapet. I
mittskeppet, eller i lmrsningeu av detta
och tväriskeppet om dylikt fa.nns, var plat
se11 för de lägre andliga, som omlbesörjde
sången, därav namnet c h o T även för sj äl
va platsen. Den förstnämnda för de hög
re andliga avsedda platsen (presbyterium',
m'Otsv. nuva'l'ande 1koret) avskildes frän
skeppet eller länghuset genom ett lä.gt
skrank (av marmor) kallat canc,e,J: li. V1ll
bägge ändar av detsamma fa:nrus en s. k.
a m,b o n cl. v. s. en upphöjd plats• , dit
några trappsteg förde. Från den sycll'iga
brukade episteln, frän den norclliga evan
geliet föreläsas. Fanns blott en amlbon,
så lästes ep,i,s,te.ln frän ett läigre trappsteig,
evangel'i et från clet öve1·sta. A I t a .r e t hade fordom formen av ett
b ord, clå ju Kristus vicl ett sådant Jnstliftat
det liel. offret. Därför heter altarplattan
alltjämt på Kyrkans spräk m e n s a
(= b ord) . Vå diet sedermera 'b}ev sed-
vänja att grav,s·ätta maTtyrerna:s heliga
kroppar under altaret, gav man ofta åt
cletta formen av en sarko'iag, en form som
1nnu ofta använcles, för altaret. Altaret

är ju också viloplatsen för det slal(tade
offerlammet oc,h en bi1cl av Kristi grav
samt tillikai viloplatsen för den med
Kristus korsfäste, från ant j ordiskt fl'i
gjorde, rättfärcllge kristne . - Högaltaret
b efinner sig av pl'aktiska skäl alltid nä
got upphöjt för att synas oc,h påminner
oss därviid om Calvariebergets höjd. Alta
ret b ö r vara av sten och endwst sten
altare kunna högtidligen lrnnsek'l'eras. Fat
tigare ·och ,rruindre ·kyrkor :mäste nöja sj,g
med träaltare, som endast få benedfoeras.
Ett altaves konsekration är en mycket
hö.g.tidlig al,t, företages mestadJeJ,s av en
b:iskoip och tag-er Tätt ,lång tid i anspråk.
Ett altaDe av tirä och de s. le portatila
a lta:rena (för resor) ml'uste dock vara för
sedda med ,en s. k. a 1 t a J' s t e n, en sten
platta så ,sto1r att kalk och hostia få rum
på densamJma. D enna b eniediceras sär
skilt oCJh är försedd ,m ed r ,e 1 i k e rr. DP,t
sistnämnda gäller om varj e altare. På g.am
la altare fliån Sveriges katolska 1Jid finner
man ,sädana Telikgömmor i altanstenen i
fol'm av ,en fördjupning, där relil,erna vi
lade under biskopens sigill. Gömman kal
lades för grav (sepulohrum) och kysses av
prästen vict cl:en 11. mlässan . De hel. mar>
tyrernas1 re1fäer i altaret skola påminna
01s s om cle första kristna i katakomlberna,
som framburo det h1e.l. offret på marty
re.rna,s gravar samt mana oss, att efter
följa dem d trosiver.
S. N-k.

8.
9.
10.
ii.

14. Söndag, Trettonde efter Pingst.
15. Måndag.

Maria Himmelsfärd.

25.
26.
27.
28. Söndag. Femtonde efter Pingst.
29. Måndag. St. Johannes döparens hals :huggning.
30. Tisdag, St. Rosa av Lima. Jungfru.
31. Onsdag. St. Raymundtis Nonnatus
Bek.
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K Y �R K L I G K A L E N D E R
Septem ber
i. 'Do rsdag. St. Aeg, idius, Abb o t.
2. . Fredag. St. Stephanuis, Konung av
Ungern. (Jesu :hjärtas lfredag. )
3. Lö rdag. St :a Maria in Sabbato ,
4. Söndag. Sextonde efter Pingst.
(I lhögm. SkyddsängeUesten. )
5. Måndag. St. Laurmtius. Jus tinianus
Blsk .
6. Tisdag. F erialdag.
7. Onsdag.
8. '11 o rsdag. D en :h. Jungfruns föde
l se
(Mo rsrnässa).
9. Fredag. St. G o � onius . Martyr-'
iO. Lö rdag. St. Nik,olaus. T o lent. Bek .
11. Söndag, Sjuttonde efter Pingst,
(I högm. l\ia rias fö delse. )
12. Måndag. Marlas :h el. na mns fest.
13. Tisdag. Fe.I',i<aldag. 14. Onsdag. K,o rs et.s upphöjiels e. (Ko rsc..
mäiss a .)
15. T o ·rsda:g. Marias sju s märtor.
16. Fredag. St. C o rnelius Påve ·o ch Cy
prian Bisk . Marty.rer.

17. Lö rdaJg. St. Franclskus' sårmäl'ken.
18. Söndag. Adertonde efter Pingst.
19. Månda g. St. Janua'riuis m. l.
f mal'
tyrer.
20. Tisdag. (Vigil
d'ag ti!ll St. Mathaeus.)
St. Eustachius m. fl. martyrer.
21: Onsdag. Kvatemb erfas tdag. St. Mat- ·
ihaeus ap os t el. Evang.
22. T o rsdag. St. 'Dho mas dle Villan:ova .
Blsk . Bek .
23. Fredag. Kvatemberfas tedag.
23. 1Fredag. Kvat emib erfastedag. St. Linus,
Påve. Martyr.
24. Lö rdag. Kva temlberfastedag. Beata
Maria Vir,g o de Mercede.
25. Söndag. Nittonde efter Pingst.
26. Måndag. St. Cyprian. 10 ch Justim.
Martyr.
27. Tisdag. St. Cosmas o ch Da mian.
Martyr.
28. Onsdag.
st. w1ecri ceslaus . Hertlg.
Martyr.
29. T o nsdag. Dedi' catlo St. Mlcha elis Arch.
30. Fredag. St. Hier onymus. Bek . Ky,r,k o l.

G u d stj ä n st o rd n i n g
för Juli och Augusti.
St. Eriks l,yrlrn.
Vardaga r k l. 8 f. m. Stilla h. mäs s a .
Söndagar kl. 8 f. m . Stilla h . mäss a. k l. 1 1 f. m. Högmäss a m ed predikan.
Ros enk rans andak t kl. 7.30 e. m. :firedaga rna ·d en 1 juli o ch 5 aug.
St. Eugenia kyrka.
V a rdaga r k l. 7 o . 8 Stilla h. mäss o r.
k l. 11 f. m. Högmäss a med predikan.
Söndagar k l. 7 o . 9
Helga Lelmmens Gille.
K o mmunionmening : Juli. Vår hel. F ader Benedik t XV.
m iss ionen i Finland.
Fredagen d en 5 a ugusti samt fredagen
den-2 septernlb er R o s enk rarusandakt kl. ½ 8
e.. m. , i St. Eriks Kyrka.
Helga

Le k a m e n s

Gi l l e

Augus ti. Den katolska

,munionnrnning. Augus ti.
missionen i Finland.

D en k a t o lsk a

Septemb er. · Våra kato lsk a Bko lo r ·i SveKom- r ige.
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F\.-!J. Dl\'VID ANDE"RSEN & CoMP.
KGL. HOfJllVEtLRF\RE"
4 fRED5Gf\Tf\N

mKs 43 10
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Pärmar till Credo.
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Pärmar till Credos första årgång i grå
cloth och i övrigt samma utstyrsel som
credos omslag kunna erhållas till ett pris
.
av 2 kr. (Pärm och inbindning 4 kr.)
genom Credo� Expedition, Biblioteksgatan
29, eller direkt från

.Ivar öhrnbergs Bokbinderi,
Observatorieg. 4

Stockholm.

Hos vaktmästaren i N :r 24 Norra
Smedjegatan, Stockholm,
finnes till salu :

'Min vög til Kyr�nn'
av
Gustaf Armfeldt

CORMERYS
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Drottnjnggatan 32
S TO C K H O LM

Framkallar
K op i e rar
F orsiorar
Hos Vaktmästaren vid S:ta Eugenia Kyr,
ka, Norra Smedjegatan 24, Stockholm;
finnes till salu ett antal exemplar av

Thomas a Kempis ·

Kris ti efterföljelse
Från · grundtexten översatt av
a. j, J!. ER.ICSSON.
Obs.! Nedsatt pris Kr. 5;
.
Passa tillfället! Endast ett fåtal ex. kvar.

Pris 1 kr.
L-·--------'-------------�----------�
Linkoln Bloms Boktr. A.-B .. Stockholm 1921.

