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6ammalso�nska Julböntr. 
1:ou, ))eder oc}) ära uarc dig allsuåldige 6ud, 

iö1· alla dina guddoms oc}) mandoms gärningar! 

Enkannerligen tackar jag dig för den out

sägliga kärlek du bculsadc mig i det, 

att du uart människa oc}) tålde omak ocl) 

bedröuclse 

oc}) tog till dig människornas krank})et 

och uansklighct, 

som ät· gråt. köld, hunger, törst och trött· 

]Jet. Patcr nostcr. 

3ag tackar dig för din heliga aulclsc, 

då du kom med })ugnad och glädje till 

}ungfrnns kued, 

och uä)(tc och ökades I längd i nio måna

der henne utan tunga 

ocl) föddes I l3ctlel)cm utan all smitta ocl) 

bedröuelse med största glädje 

i smäleks })us och åsnestall 

och uart lagd I krubban för åsna oc}) O)(C 

i största fattigdom. 

O, allrakäraste fierre 3csus! 

6iu mig l)jälp att })aua och önska sann 

ödmjuk})ct ocl) själuuald jattigdom, 

så att jag ingenting måtte uilja eller 

åstunda utom dig, 

att du min 6ud oc}) fjcrre uärdcs födas 

min själ och mitt })järta med din nåd och 

misskund 

oc}) mildra min lekamliga glädje oc}) be= 

dröuclsc, att lag cl mot dig må synda. 

3ag tackar dig för din fattigdom oc}) gråt, 

och för den stygga lukt som du inanda

des i åsnans stall, 

oc}) du l)adc cl kläder i ymnighet att sucpas 

i, utan skalu och danade au köld, 

ingcn kostclig säng att läggas i, utan 

hård krubba. 

Oc}) du fostrades ocl) föddes med din jung• 

fruliga moders mjölk au hennes nuuastc bröst. 

0, käraste 3ungfrn marla! 

3ag beder dig för den största hugnad och 

glädje, som du ]Jade, 

då du födde din 6ud, })errc ocb skapare 

au din jungfruliga kucd. 

6h) mig sann ödmjukhet oc}) fullkomlig 

6uds kärlek, 

att jag med dygdiga gärningar dagligen · 

må nalkas min 6ud 

oc}) stadeligcn i !)ans tjänst stånda. 
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:Jag tackar dig för din heliga omskärelse 
att du t>ille så arla utgjuta ditt helga blo.d 

och tåla sueda på den åttonde dagen. 
ocl) lät dig 11an111 giua ocl) 3csum kalla. 

O, n1lldaste fierre 3esns· Kristus! 
6iu mig genom ditt menlösa bh1ct och 

tårars utgjutelse 
oclJ för den model'liga mlldl)ct, s,1111 dh1 

käraste moder l)ugnade dig med, 
då hon autorkade bägges· edra 1årar,· 
att jag måtte andligen mig 0111s�äl'i1 i. alla 

mina lc111ma1· au all skör och ond lusta, 
att jag ingenting tänker, talar eller gör; · 

som är mot din uilja. 

:Jag tac'kar dig för den treggcha11Cla gläd\ c 
som du l)ugnade din moder med i i\sne0 

stallet. 
Sörst att du kallade till dig med dina 

})elga änglar l)crdarna på marken, 
som 1)011 fick en stor g lädjc au, att 1)011 

såg dem ärn dig, 
Den c111dl'il, ,1tt du ledde de helga tre 

konungar med en stjärna till dig. 
Den tredje glädjC11 uar, citt 1)011 såg ocl) 

l)ördc gladlig änglasång i största iJjärtats 
l)ugnad. 

0, öugneligastc Jesus! 
6iu mig att jag au din rnildhet må offra 

dig sann och besk ånger öuc1· mina synder, 
ocl) uälluktandc bön i din åsyn 
och brinnande kärlek till dig l)aua 
och dig eu;il'ClcligC11 !)edra ocl) ära nu och 

förutan all ända. Jlrncn. 

:Jag tackar dig, att du uart offrad i Salo· 
mos tempel 

och mottagen au $1111011 profeten ocl) au 
profetissan Jlrrna. 

De fröjdades ocl) gladdes 111yd,ct öucr dig, 

' Od) sedan flydde din käraste moder och 
sankt :Josef till Egyptens land med dig 

· oc}) där blcu du uppfostrad i sju år med 
dem i 'allehanda arbete i fattigdom oc}) brist. 

'o,, ö,dm.jukaste öeri·e :Jesus! 
3a·g beder dig genom den e11samn1a tid, 

som :Jungfru maria lcude i stallet 
1111der de fyrtio dagarna som 1)011 där med 

dig uar och. stod utan kyrka, 
och genom den jungfrnliga blyg]jet som 

1)01(kände. 
då bon .offrade dig den Jlllrauärdigask 

tucnnc offer i temp lct. 
. 6iu mig cnsanihct ,,cl) ro för alla djäuu� 

lcns ingiuclser, 
att jag må blygas att något tänka, tala 

cllel' g,il',1, som mot dig iir, 
och undTfy allt, som är 111ig skadcligt till 

liu ocl) själ, , 
ocl) ua1·a alla till ödmjukhet och tjäust 

för din kärleks skull. 
Och låt din moders bedröuclscs suiinl 

aldrig gå 111· mitt bjärta. 

Jag tackar dig tör .din heliga urpuäxttid, 
uilken du triudcs och öbdcs i längd liksom 

andl'a människor, 
och föl' den glädje du bcl'C<ldc din moder, 
då hon fann dig i 3ernsakm i templet, 
sedan ])011 tre dagal' sörjande hade sökt dig 
och för din ödmjuka lydnad, som du, sann 

611d, uisadc och bcuisade dina föl'äldl'al', 

0, käl'aste öc1Tc :Jesus! 
:Jag bcdcl' dig genom di11 menlösa barndom 
misskunda dig öucr min barndoms syndcl' 
som jag gjorde i min fåuitsk})ct ocl) i 

min barndoms dårskap, 
att jag dig må finna och aldl'ig mer från 

mig tappa med mina synder. Jlmen. 

Ur en i Vadstenakloslrcl sannolikt på 1470-talct utarbetad handskrift, vars sista 
svenska ägare var nunnan Kristina Pctri, landsförvisad 1595. Den kallas därför av 
Schiick "Den sista Vadstenanunnans bönbok". 
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JULHÄLSNINGAR TILL CREDO. 
Credo är härnedan i tillfälle att offent� 

liggöra de värdefulla och vänliga jull1äls
ningar vi fått mottaga i form av sympati
uttalanden från framträdande representan
ter· för Kyrkans arbete i de stora kultur
länder, vilka under vår gamla katolska tid 
stodo i särskilt livlig och fruktbärande 
kontakt med Sverige och Skandinavien. 
Sålunda sänder oss de engelska katoliker
nas överhuvud, ärkebiskopen av vVest
minster kardinal 
Bourne, sin välta
liga hälsning med 
påminnelser om 
de gamla förenan
de banden. Också 
från det katol
ska Tyskland, 
med vilket sär
skilt under 1400-
talet Skandinavi
ens relationer vo
ro livliga, hoppas 

som bragte den ,sanna tron till edra 
stränder. Den första påvlige legat, 
som besökte Norden, var den ende 
engelsman, som någonsin upphöjts 
på den påvliga tronen. Den orden, 
som stiftades av eder stora heliga 
Birgitta, slog också rot och blomstra
de i England, där den alltjämt lever 

mitt ibland oss, 
det enda av vå
ra medeltida 
kloster, som 
övervintrat un
der protestan
tismens makt
dagar ända 
fram till vår 
tid. 

vi inom kort få 
mottaga ett lik
nande meddelan
de. Från Frank
rike, med vilket vi 
framförallt under 
1100- och 1200-
talen stoclo i den 
intimaste kultur
förbindelse, häl
sar oss nu N or
mandiets vördade 
primas, Mgr du 

Bois de la Villern

bel, ärkebiskop av 
Houen. Från Polen, 

Kardinal Bourne. 

Må Gud väl
signa alla edra 
försök och fö
ra ede1:t land 
tillbaka till för
ening med den 
Heliga Stolen 
(May God bless 
all your em:llea
vours and' bri.nig 
back your coun
try to union 
with the ApOl-Ärlrebiskop av HT estminster. 

synnerhet, under 
elen senare Vasa-liclen så nära förbundet 
med Sverige, har slutligen en julhälsning 
sänts oss av furst Sapieha, den energiske 
biskopen av Krakau, konung Sigismunds 
stad. 

Allt vad jag hört om eder nya ka
tolska tidskrift intresserar mig liv
ligt. 

-Att England i gamla dagar var 
så nära förbundet med Sverige, be
rodde på flera olika orsaker. Del 
var ju tiH stor del våra missionärer, 

s tolic See). 

j'kl,v..'-0 �,J, 'I]� 

� 1 !JvtC:�-C 

Eder tidning har ett namn, som 
ljuder som ;ett program både för eder 
åskådning och ,edert arbete. Fastän 
den är ganska ny har den '!'edan 
börjat uppnå 1d:en framgång, den för
tjänar d. v. s. utbredandet av den 
sanna kristendomen. Dess främsta 
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tilel har heli:;t vår sympati, den att ler från Bre1;nen hade det frankislrn 
den är. den första katolska tidskrift, prästerskapet kunnat börja ett apd-
som har utgivits i Sverige allt se- ·ligt anfallskrig mot dessa folk, s.om 
dan den lutherska reformationen. ännu sovo i dödens skugga. Men 
Var övertygad om att den också i dessa andlige voro alltför vana att 
protestantiska kretsar följes med ingenting företaga utan furstarnas 
intresse. Detta mitt omdöme är och vapnens hjälp och ryggade till-
icke en frukt av egna iakttagelser, baka för de risker, som ett dylikt 
då jag ej lmnnat följa utvecklingen andligt härnadståg innebar. Det mis-
av eder verksamhet; det är genom sionsförsök, som verkställdes av 
andras uttalandeII om _eder tidning, Ebo, ärkebiskop av Reims med till-
som jag bildat mitt omdöme om hjälp ,av munkarna i vVelancis, d. 
densamma. v. s. Munsterdorff hade misslyckats 

Huru skulle ______ ,. --·------� . helt och hållet, 
väl jag som emedan kejsa-
förut varit bi- . ren därvid ha-
skop av Ami- de tagit parti 
ens och nu är för den impo-
ärkebiskop av puläre Harald. 
Rouen, kunna Men då fram-
glömma de trädde en man, 
band som för- som av Gud ha-
ena dessa båda de blivit kallad 
stift med Skan- att bära evan-
dina vieni! Det geliets ,ljus till 

. vore ju diet- S k andin:avien. 
samma som att Hans namn varr 
icke vilja veta Anschaire eUier 
av deras histo- Ansgar. Född 
ria som det är i Fouiller i Pi-
nyttigt för. oss cardie år 801 
att återupnfri- blev han munk 
ska i nutiden i klostret Cor-
för att återupp- &lie, bel'Ömt ge-
liva vår gamla nom sin rykt-

. vänskaps låga bare abbot 
( qu' il nous est Adafäa1�d, som 
bon ide relire i likhet med 
a u j o u ,r d'h utl Karl den Store 
pour raviver la var ba1rnbarn 

,flamme de nos Den nyligen färdigbyggda Westminstel'ka- till Karl Mar-
amities). tedmlen. De engelska katolikernas stolthet. teH. Skicka()' av 

Ni nordiska folk utgjorde på sin abbot till Germanien var han 
grund av eder inrotade hedendom med om atif: grundlägga klostret Cor-
änd:a irr på 800-talet en ständig fara vey vid W esiers mynning, däl' det 
för de ännu nygrundade kyrkorna i låg myck,et vackel't, omgivet av 
Frisland och Saxland, Karl den sll:römmande vatten. Här träffade 
Store var alltför upptagen av de han vValia, Adalhai,ds broder, som 
farhågor, som Germanierrs stammar hade samma namn som den vörd-
ingåvo, för att våga sig på ett mis- nadsvä1•de abboten, Paschasius Rad-
sionsarbete inom edra landamären. bertus, ·euka•rist�ens store lärare, 
Och då Ludvig den Fromme över- Gisl1emar, som i slottet i ,Ingelheim 
gav denna passivitet, var det tyvärr dräpte den dlarrske konungen Harald 
endast för att begå 1den dumheten jämte harns drotrtn�ng och 400 kri-
att blanda sig i Danmarks dynasti- gil'l,e. 
ska stridigheter. Från Hamburg el- Vilken oförgänglig ära för det 
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gamla · minnesrika stiftet Corbie, han sig ännu en gång upp till Sve-
som fostrat så många. heliga män! rige åtföljd! av mu'nken Autbert, 
Då 'jag ännu var biskop av Amiensi, som sedan måste återvända till Cor-
brukade jag gärna vandra omkring vey med oförrättat ärende. Anfal-
i dess omgivningar, som mycket len av sjörövare och berövad alla si-
skadats av kriget; ofta besökte jag na ägodelar framtTädde han hos 
ocks'å själva klosterkyrkan, vars eder som en sann Jesu Kristi fattige 
murar delvis äro sönderskjutna av apostel. Han började då att arbeta 
granater. Ja, vilket ärenamn för- med sina händer, som munkarna i 
tjänar icke Corbie, som sänt apost- Corbie voro. vanda att göra. Som 
lar till dessa fjärran boende folk! påvens sändebud utbredde han 
Germanien närdes av detta klosters evangeliet genom sina m;d men än-
ande och d'et kristna Skandinavien nu mycket mera genom sitt exem-
föddes vid lju- pel. Menlmappt 
det av hennes F hade nya1 krist� 
söners tTosvar- 1. na församl:irn-
ma tal. gaT böi:jat växa 

Ansgar fön- fram, så kom-
stod, a:tt de1t ej mo nya plun-
var ,tillräckligt! dring,ståg och 
att begjuta k:o- förstörde dem. 
nung Hm:alds Dock Ansga11 
huvud med do- förlornde aldrig 
pets vatten, fattn:ingen, han 
han trängde ilade från Sve-
ända fram tm 11ige till Dani-
hjärtat av edert mark, från 
land: I Ham- -Danmark ti'lll 
burg grundlade S verig:e. Men 
han el1 sko- särskilt var det 
1a tillsammans en angelägen-
med1 några het som låg ho-
'IllurlJ!kar, som rnom, om hjär-
.liksom han tat, lm:11! va,r 
själv hade ut- rasf1öst verk-
gått från klost- sam för att ut-
ret Corbie. Den- biMa präster av 
na hans ska- edert folk, m·v-
pelse förstördes tagare till si�, 
emelltentid ge- förfäde11s: hedi-
nom ett anfall 'lliska blodi men 
av edra lands- samtidigt and-
män år 845. Katedralen i Rouen. liga söner tilQ 
Han tog det.ta Fmnkrikes högsta kyrlrtorn. sin apos'lle[:s tro. 
slag. med lugn ty han var ·en På detta, sätt tiodubblade han så rutt 
helrg man och var icke rädld säga &ill erövrings makt. 
för martyrdöden. De inkoms<te11, Efter 34 års mödosamt missions-
som han ,erhållit från ldostret arbete avled' han i Bremen den 4 
Thourout (Turholt), förlornde han februari 865, �extiofyra år gammal. 
också med ·ett slag genom nord- Han fostrad.e de nykristna med en 
mänllells pluridiringar. Sålunda blev mildhet som alltid var parad med 
han stäHd på bar backe me!Il: fasthet, och medi en godhet, som 
började blott åter lugnt om från uppbars av outtröttlig iver. Vid 

.början. Utnämnd till biskop av hans död bildade tvenne kyrkor i 
Bremen,, vars biskopssäte hade bli- Slesvig och en mission i Sverige lik-
vit förenat med Hamburgs, begav som en fast utgångspunkt för fram-
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tida erövringar. Tyvärr kommo än- besegrade folk, som sedan i · sin tur 
nu en gång vikingarna och kull- triumferade över sina segrare,. då 
störtade genom sina plundringståg det genqmsyrade dem med sin lyck-
vad deras apostel hade uppbyggt. liggörande tro. Ja, kristendomen 
Men ännu fanns en man kvar, som förvandlade i ,sanning den norman-
ivrigt försökte fullfölja sankt Ans- diska rasen och skänkte dem den-
gars livsverk, om han också aldrig na överlägsna ,ställning, som de för-
tycks ha · vunnit så stor framgång mådde hävda ända bort i det av-
som denne. Det var hans lärjunge lägsna Sic,ilien. Vi ha ännu i be-
Rimbert. håll ett slående bevis på det sålunr 

Men varför skulle jag behöva tala da omvända folkets hastiga utveck-
så vidlyftigt om våra picardiska ling vid Rouens portar i en kyrka 
munkars alla missionsbragder för från 1 000-talet, som präglas av en 
Credos låsa,re, kultur :ii kraftig 
som säkert ha växt ; jag tän-
läst mycket om ker på abbots-
dem. Vem kän- kyrkan Saint 
I11e1, ej hirthöraru- Georg,es de 
de skildringa'l· Bochervine>. 
av Corblet, av Men varför 
Douillet, Picar.- skul'le vi läng� 
d'ies fornfor- l'e dröja kvar 
ska·re, eller ,v1d historiska. 
·arbeten av härnde1scr, s,om 
Krnudt, von äro så välkän-
Schubert, Reu- da för mina lä-
ter, Bril, Joa- sare, aU jag 
chim, Schmeid- blott mu till-
ler, P,eiz, Levi- sammans med 
son och God- eder ännu vill!e 
froy Kurth! prisa den krist-
Deit är sant! na trons frukt-
Men jag har åt- ba:rhet, då den 
minstone till- ympar nåden 
f 1r e d sstäUelsen på kraftigt väx-
att få uttala ande vildstam-
allt som fyHer mar. Ja, die 
mitt hjärta, som starka folken 
alltid står på Katedrnlen i Krnkm, med Sigismumls- kunna bliva 
ett särskilt sätit kapellet. und:eit·barn val-

varje gång jag får tillfälle att tala pen i den Helige A11d!es händer för 
om mitt kära, minnesrika Corbie. att fö11Verkliga hans barmhärt1ghets 

Och vad skall jag väl säga om rådslut i vä1'liden. 
Normandie till Credos läsekrets! 
Kännen I icke lika väl som jag de 
blodsband!, som förena Nordmän
nens länder och Normandie ? Hur 
snabbt lyckades icke nordmännen 
bliva herrar över Neustrien och hur 
fast förmådde de icke grunda sitt 
nya välde! Detta ärofulla blad i de 
skandinaviska folkens historia be
visar väl om något styrkan i deras 
expansionskraft. 

Men samtidigt kunna vi ej förne
lrn neustrierna vår beundran, detta 

vit d..u.-e.j t,<e t-0- �� 
?'i-r �I-- v(,,. ��=�ce__ 

. . .  Jag lyckönskar eder upprik
tigt till att nu hava en katolsk tid- . 
ning för Sverige, där vår Kyrka -
om hon ock för närvarande blott 
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räknar få anhängare - dock äger 
ett ärorikt förflutet och flera heli
ga i himlen. Det är genom deras 
förbön, som vi kunna hoppas, att 
den tiden skall komma, då den san
na tron återerövrar deras ättlingars 
hjärtan i Sverige. För officiet i mitt 
stift har jag alltid bibehållit den 
särskilda åminnelsen av de svenska 
helgonen*) icke blott till minne av 
de band, som fordom förenade oss, 

men också för att sålunda få vara 
med om arbetet för edert folks om, 
vändelse . . . 

ROM ELLER WITTENBERG?  

Med ovanstående programmotto 
hölls i Malmö under apriI måna,d 
en serie föreläsningar av universi
tetsprofessorer och mera bemärkta 
skånska prästmän. Syftet synes ha
va varit dubbelt : att polemisera dels 
mot katolsk åskådning och moral, 
närmast med anledning av Biskop 
Bitters inlaga till Skolöverstyrelsen, 
dels mot den kraftiga liturgiska 
strömnipg inom statskyrkan själv, 
som fått sitt mest pregnanta uttryck 
i den prästerliga sammanslutningen 
» Sodalitium conf.essionis aposto
licre•». De nu i tryck föreliggande 
föredragen ära synnerligen läsvä>r
da ; de utgöra ett ypperligt kompen
dium för ·den som har intresse av 
att närmare skärskåda nutida bilda
de protestanters uppfattning av och 
ställning tiH den katolska Kyrkans 
grundproblem. De olika föredragen 
förete kvalitativt betydande skift
ningar ; en del röja verklig insikt i 
de problem, som avhandlas. Att 
närmare ingå på bokens innehåli 
skulle föra al.Itför långt ; min uppgift 
har därför begränsats till att ifråga 
om några särskilt upps,eendeväckan
de punkter polemisera mot polemi
ken. 

I sitt föredrag om »den högsta re
ligiösa a'U!ktoriteten» tecknar dom
prost PfannenstiH i inledningen en 

*) Den minnesgode kyrkofursten syftar 
här på en gammal förordning, som date
rar sig från kung Sigismunds tid och se
dan har ägt gällande kraft ända fram till 

1900-talets början. Enligt densamma skulle 

konvertits ställning med följande 
ord : ,,Man har - - - känt det så 
bekvämt att helt kasta sig på en 
kyrka, som tror och tänker för sina 
medlemmar och som på starkt ned
prutade villkor säkerställer för dem 
saligheten efter döden. Det är nå
got annat, detta, än det prövande li
vet på eget ansvar med all dess upp
slitande själsstrid, tviveL och osäker
het, än all meningsskiljaktighet be
träffande tron och gudsdyrkan och 
all splittring inom den protestanti
ska kyrkan. » Jag har ingen anled
ning att betvivla riktigheten i dom
prost Pfannenstills framställning 
härovan av vad protestantismen ha:r 
att bjuda ett allvarligt och sannings-

sökande sinne. I den frågan är han 
mera vittnesgill än jag. Men i alla 
sanningssökande konvertiters namn 
måste jag kraftigt protestera mot 
det gängse talet om katolicismens 
bekvämlighet och till ett minimum 
nedprutade ford1 ingar. Måste icke 
Kyrkans åskådning bliva min per
sonliga åskådning för att jag må 
komma i rätt åtnjutande av henrnes 
välsignelser? Måste icke jag själv 
tro och tänka, om jag vill uppfylla 
Kyrkans fordringar på en god kato
lik? Säger icke den enklaste efter
tanke, aU vägen måste vara lång och 
obekväm för den protestantiskt sko-

i gudstjänstordningen för de polska stif
ten särskild uppmärksamhet ägnas åt qe 
svenska helgonen och vice. versa. Sverige 
och Polen hade - som det uttryckes på 
liturgiskt språk - gemensamt Proprium. 



lade, som vill tränga in i och till
ägna sig den katolska Kyrkans san
ningar? Jag skulle på mångfaldigt 
sätt kunna exemplifiera detta. Och 
vad »de starkt nedprutade villko
ren» beträffar, får jag påminna om 
vad idomprostens meningsfränd'e, 
kyrkoherde Hjalmar Evander, å si
dan 49 i föreliggande bok skriver : 
» Och även här anser jag mig böria 
i sanningens och rättvisans intresse 
( citerat av mig ) till den katolska 
moralens favör framhålla, att mån
ga av dess rötter sträcka sig djupt 
ner i själva urkristendomen, även 
sådan den möter oss i de nytesta
mentliga skrifterna, att den är hi
st_oriskt fullt förklarlig och att den 
haft en ofantligt betydelsefull mis
sion att fylla, rent pedagogiskt 
sett, samt att den helt visst 
gömmer mom sig sådant, som 
kan vara värt att taga vara på 
och lära av även för evangeliska 
kristna » .  Rent dogmatiskt sett, är 
det icke en underlig ironi, att en av 
den protestantiska modernismens 
främsta målsmän förebrår elen ka
tolska Kyrkan för starkt nedpruta
de villkor? Ingen har väl varit me
ra begiven på och mera satt sin ära 
i att nedpruta villkoren än denna 
modernism. Ännu har jag icke trots 
tämligen rik erfarenhet hört någon 
konvertit betyga sin glädje över att 
han funnit det bekvämare att vara 
katolik än protestant; men om mot
satsen har jag däremot hört många 
vittna. Då emellertid upplysning 
om vilka de »starkt nedprutade vill
koren» äro icke står att vinna, kan 
jag icke ingå på närmare svaromål. 

Beträffande de allmänna kyrko-
. mötenas beslut utbrister domprost 
Pfannenstill upprörd: >> Majoritet1;-
1beslut få avgöra religiösa och sed
liga frågor. Och dessa prisgivas där
m_ed åt ett behandlingssätt, som av 
rent praktiska skäl kan vara nöd
vändigt i världsliga ting, men vid 
andliga, där idet aldrig kommer an 
på talet, utan på rösternas kvalitet, 
helt enkelt är förkastligt. Följden 
av ,en sådan juridisk behandling av 
andliga frågor kan icke gärna bli 
me:r än en : den personliga trosi:iver-

tygelsen tränges undan för en tros
lag, som påtvingas den besegrade 
minoriteten. » Man tvingas att frå
ga: vilket upphöjt omröstningssätt 
skulle väl hava använts vid Väster
ås riksdag, om omröstning överhu
vud hade tillåtits, och icke en mans. 
makthud hade tvingat ett helt folk 
att tro det han för tillfället fann va
ra mest opportunt? Och vid Upp
sala möte? Har väl icke Luthers. 
kyrka att uppvisa en mängd majo
ritetsbeslut i andliga frågor alltifrån 
sin tillblivelse? Men vad som hos 
lutherdomen är rätt, är tydligtvis. 
högsta orätt, när det gäller katolska 
Kyrkan. 

>> Trons ( den katolska trons ) för
nämsta värde ligger i den viljean
strängning, genom vilken förnuftet 
nödgas föl underkastelse. Vilket 
moraliskt fördärv som måste härfly
ta från ett sådant intellektets off
rancfe ligger i öppen dag. >> Så upp
rörande nedsättande vågar •en pro
fessor i moralteologi tala om den 
katolska trons värde och innebörd. 
Ryggar vederbörande icke själv till
baka för denna betygsättning av vår 
Kyrkas ädla tänkare och trosvitt
nen under två tusen år? Det skulle 
sannerligen vara av det största in
tresse att få bevisat vilket moraliskt 
fördärv som måste härflyta från om
fattandet av en kristen åskådning, 
hos vilken de mest framträdande 
egenskaperna - även av utomstå
ende - anses vara logisk skärpa, 
intellektuell fasthet ; förutsatt att 
denna åskådnings premissei· frivil
ligt accepterats. Den katolska lä
rouppfattningens premisser äro som 
bekant: evangeliernas berättelser 
äro äkta, oförfalskade och sannfär
diga. Jesus Kristus är sann Gud, 
Jesus Kristus har icke blott stiftat en 
:religion utan även en kyrka, vars 
läromyndighet i tros- och sedefrågor 
icke kan taga fel ( Matth. 16, 18 ;  Joh. 
14, 16 ;  16, 1 3 ;  1 Tim. 3, 1 5 ) .  Helt 
naturligt ställer man sig ·själv utan
för Kyrkan, om man icke accepte
rar dessa trenne grundläggande pre
misser. SkuUe sedan någon, som 
icke godtager desamma, våga sig på 
det otillbörl1iga försöket att tvinga 
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förnuftet till underkastelse under 
vad som av Kyrkan sedan logiskt 
blivit uppbyggt på denna grund'Val, 
då bär han själv, icke Kyrkan an
svaret för det morailiska fördärv, 
han tilläventyrs kan råka ut för. -
Katolska Kyrkans formulering av 
trosbegreppet: » Tron är den av Gud 
förlänade dygd, genom vilken vi 
orubbligt 'hålla för sant allt vaid: 
Gud, den eviga sanningen, har up
penbarat» ,  får av domprost Pfan1-
nenstill Ldetta sammanhang följan-
de uttolkning: »Tron - - - har 
ingenting av det personligt djupa, 
som känneteckn_ar nya testamentets 
trosbegrepp, enligt vilket männi
skan med sin personlighets inner
sta, med sin vilja, kommer en gu
domlig vilja till mötes. Det blir ii 
stälilet något opersonligt, kvantita-
tivt ÖVler det hela . »  Jag går med på 
att man kan hava skäl att karaktä
risera tron i den katolska Kyrkan 
som en lydnad för Kyrkans lärolag 
och Luthers tro som hjärtats för
tröstan på Gud', men att av dessa 
definitioner draga den slutsatsen, 
att hjärtats tro och lit till Grud, att 
överhuvudtaget barnaskapets be
grepp vore något, som ej hör sam
-:inan med katolsk uppfattning a:v 
förhållandet mellan Gud och männi
skor, är på det högsta felaktigt. Den 
troende, som 'äger den heliggörande 
nåden (rättfärdiggörelsens nåd) är 
-därmed - så lär den katolska Kyr
kan - ett Guds barn och himme
lens arving,e, ett förhållande som 
fått det skönaste uttryck i liknelsen 
om den förlorade sollien. Därför att 
trosformuleringarna äro olika, där
för äro icke - detta vill jag hava 
sagt med anledning av dompro<,t 
Pfannenstills ofta framkomna insi
nuationer om motsatsen - Guds
/ örtröstans och barnaskapets reali
teter för katoliken ouppnåeliga. Läs 
t. ,ex. helgonbiografierna ! 

Beträffande katolskt och evange
liskt auktoritetsbegrepp skriver 
domprosten: » Kan det falla en far 
der in att för sitt barn söka bevisa 
sin auktoritet med förnuftsgrunder? 
Och vad skulle det bevisa, om han 
så gjorde? En auktoritets berätti-

gande kan aldrig bevisas. » Uttalan
det är på det högsta förvånansvärt. 
Själv minnes jag livligt, att jag i 
lutherska kyrkor och skolor på ett 
övertygande sätt fått t. ex. föräldra
auktoritetens berättigande klart och 
tydligt bevisad. Och det är nödvän
digt och lyckobringande, att den be
visas. EmeHertid gör domprost 
Pfannenstill på grundvalen av de 
citerade orden följande uttalande, 
och det är dit han vill komma: »För 
den evangeliska tron gäller alla yttre 
hopbragta auktoriteter mindve än 
intet i jämförelse med den illire viss
heten, som stöder sig på personliga 
erfarenheter » .  Detta vill med andra 
ord säga: den romerska Kyrkan fat
tar auktoriteten som en rättsord'
ning, som fordrar obetingad under
kastelse, och det kommer därför an 
på att samla så många yttre kristen� 
domsgarantier som möjligt. För den 
lutherska kyrkan kommer däremot 
allt an på den inre, av saken själv 
framkallade vissheten, på en per
sonlig upplevelse av Kristrus.  Jag 
vill beträffande denna fundamentala 
fråga blott säga, att en sådan lu
thersk uppfattning i mina ögon kan 
sidoställas med predestinationslä
ran. Somliga människor (benåda
de ) göra de önskvärda erfarenheter
na . Andra göra av sig själva icke 
alls sådana erfarenheter eller - i , 
många fall' - helt motsatta erfa
renheter. Livet visar, att så är fal
let. På förnuftsgrunder kan man 
icke - säger domprost Pfannenstill 
- för sådana människor bevisa 
Kristi, kristendomens auktoritet. 
»Mycket skulle vi missförstå det sed
liga livets natur, om vi sökte stödja 
detta med bevis. Blotta försöket 
skulile vara nog att rubba tron på 
detta anspråks berättigande - -
- - En auktoritets berättigande 
kan icke bevisas » {sid. 14 ) .  Alltså 
utan dessa inre grundläggande upp
levelser - ingen räddning. Jag vill 
som katolik säga : Detta att ,,upp
leva Gud etc. ,, är i de  f1esta fall ett 
bländverk. D et innebär, att vårt 
förstånd helt utestänges från vårt 
förhållande till det övernaturliga 
och att människan i känslan utan 



meHanled kommer i förhållande till 
Guds verklighet - en antiinteHek
l1ualism sålunda, en självförgudandle 
subjektivism, som gör känslan till 
enda sanningsprincip och det egna 
jaget till den källa, varur sanningen 
framspringer. Auktoriteten blir då 
icfoe Kristus i Kyrkan, utan auktori
teten är idet egna jaget. Icke » Herren 
säger» utan » jag tycker » . Men san
ningen är en från känslan lösgjord 
realitet, de gudomliga sanningarna 
kunna med förståndet omfattas och 
innebära förpliktelser för alla, även 
för d'en som icke på modernistiskt 
sätt »upplevt » dem i sitt inre. Den 
gudomliga auktoriteten kan bevisas 
och måste bevisas. 

Kyrkoherde Stadeners föredrag 
om » Predikstol och altare » synes 
mera v:ara riktat mot »Sodalitium 
confessionis apostolicre » än mot oss 
katoliker. Med adress tilil katolska 
Kyrkan säg,er han eniellertid : »Bil
den som ·står på det vigda altar-et, 
bilden av jungfru Maria, av en apo
stel eMer ett helgon är också ett be
själat föremål · och utgör boningen 
för sin namne » . Detta är ren och 
oförfalskad lögn. En träbild av 
jungfru Maria, av en apostel, ett 
helgon är ingenting annat än en trä
bild. Det väcker förvåning, att en 
personlighet som kyrkoherde Sta
dener för »den goda sakens» skull 
ansett sig behöva begagna sig av så 
underlägsna medel. Om d·etta sker 
på det friska trädet, vad skall då 
icke ske på det torra? - Åt rege
mentspastor Gierow har anförtrotts 
uppgiften att påvisa, hurusom det 
katolska vördandet av helgonen har 
sin motsvarighet i förkristna reli
gioner. Han gör det medl samma 
frejdiga mod och med samma me
· ,del, varmed i Stockholm en docent 
i religionshistoria förnekar kristen
domen som uppenbarad rel�gion 
och i altlt söker jämställa urkristen
domen: med gammalhedniska före
teelser. Han har den stora djärvhe
ten att göra: följande slututta'1ande : 
» Motsatsen mellan Rom och Wit
tenberg - - - innebär på denna 
punkt (ifråga om helgonens vör
dande) ingenting mindre än motsat-

306 

sen mellan hedniskt mångguderi 
och ,evangelisk kristendom. » Anse 
verkligen de lutherska sin ställning 
i Sverige vara så erbarmligt svag, 
som begagnandet av sådan besin
ningslös grovhet ger vid handen? 

I sitt föredrag om » katolsk och 
evangelisk moral» förklarar kyrko
herde Evander i ingressen, att han 
vill bedöma själva de moraliska 
principerna, och gör i samband här
med det av mig tidigare citerade ut
talandet. I fortsättningen finner 
han sig föranlåten att proklamera 
följande: »Det är en oerhörd skill
nad, om den gudomJiga viljan fattas 
som en suveränt bjudande makt in
ne i mitt eget samvete eller som ut
värtes mer eller mindre godtyckliga 
bud och föreskrifter, som jag hat 
att i blind lydnad vnderkasta mig, 
eller annorledes uth-yckt, om den 
(yttre) auktoritet jag böjer mig för 
är en l_evande personlighet, som 
andligen överväldigar mig och gri
per mitt hjärta, eller den är en oper
sonlig insfäution och kaHa, döda 
bokstäver. » Skulle då den så oer
hört fruktade katolska Kyrkan va
ra ,en opersonlig institution? Hon, 
som segerrikt bestått redan i två tu
sen år och lika segerrikt skall be
stå intill tidernas ände ; hon som 
skänkt världen en Augustinus, en 
Ansgar, en Birgitta, en Franciscus; 
hon, som räknar Jesus Kristus som 
sin Herre, som bestämt viHe, att 
Kyrkan skulle vara bäraren av hans 
religion och til[ sitt mål skulle hava 
att föra själarna till evig salighet 
hos Gud i himmelen; hon, vilken 
Jesus Kristus lovat vara med: alla 
dagar intill världens ände; hon, som 
fått mottaga den av Jesus Kristus 
utlovade helige Ande, sanningens 
Ande ; hon, som bekänner sig till 
apostlarnas tro - skuHe hon vara 
en opersonlig institution? Mycken 
smälek och många tillvitelser har 
Kyrkan vid sin gång genom världen 
fått uppleva, men vad överträffar 
väl detta? Och vilka äro de mer 
eller mindre godtyckliga buden och 
föreskrifterna, vilka äro ,de kalla, 
döda bokstäverna? Åsyftas tio Guds 
bud? Eller Kyrkans i evangelierna 
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grundade lärosatser? Eller är det 
Kyrkans fem bud, som äro kalla, 
döda bokstäver : att hålla de påbjud
na helgdagarna, att sön- och helg
dagar bevista den heliga mässan,, att 
hålla de påbjudna fastedagarna, att 
åtminstone en gång om året bikta si
na synder, att åtiminstone en: gång 
om året anamma altarets sakra
ment? Några andra Kyrkans all
männa hud och föreskrifter kännel' 
jag icke till, och icke kan det väl 
vara dessa hud och föreskrifter, som 
göra människan » ofri och omyndig 
- en träl» ,  som »förkväver indi
videns självständighet » ? Kyrko
herde Evanders föredrag innehåller 
många sådana kategoriska, obevisa
de påståenden. Kyrkoinstitutionen 
» öv,ertar det ansvar, son1 elen en
skilde skulle bära, men som han m1 
med trött, och nog så belåten gest 
kastar ifrån sig. Man vill bli kvitt 
det tyngande ansvaret », säger före
dragshållaren på ett ställe. Menas 
härmed syndernas förlåtelse för 
Jesu Kristi skull? Åsyftas härmed 
botens sakrament, i vilket prästen 
enligt Matth. 18, 18 i Guds ställe lö
ser ,en syndare, när syndaren hjärt
ligt ångrar sin synd, uppriktigt be
känner den och har viljan att till
fyHestgöra? Säges icke också en pro
testantisk präst » lösa» i det allmän
na skriftermålet? Det skulle vara yt
terst intressant, om kyrkoherde 
Evancler på ett eller annat sätt ville 
upplysa, varigenom Kyrkan överta
ger det ansvar, den enskilde enligt 
Jesu ord rätteligen själv skulle bä
ra. Probabilismens princip fornm
leras av kyrkoherde Evander på 
följande sätt: »om en åsikt är san
nolik, har man rätt att följa den, 
även om den motsatta skulle vara 
än sannolikare. » Jag vill hoppas, 
att denna tolkning skett i god tro. 
Först och främst är det endast i 
verkligt tvivelaktiga fall, då absohzt 
visshet ej står att vinna, som proba
bilismen må komma till använd
ning. Om jag i ett sådant fall än
dock måste handla, då har jag rätt 
att följa den åsikt, som är sannolik, 
om jag till stöd härför kan, anföra 
en ansedd kyrklig auktoritet, även 

om en annan åsikt skulle synas san
nolikare. Jag förstår, att för den i 
teorien så upphöjda protestantiska 
moraluppfattningen detta ter sig 
som •ett olämpligt » r,esonerandle och 
kompromissande». Men i prakti
ken, i vardagslivet - om •en av kyr
koher,de Evanders församlingsbor i 
en fråga, där visshet omöjligen sto0 

de aU vinna, handlade efter proha
bilismens princip, skulle väl kyrko
herden du finna skäl att särskilt 
brännmärka honom? För egen del 
tror jag, att probabilismens princip 
ofta mmmärkt fått tillämpas och 
kommer att tillämpas i Halmstads 
och Sireköpinge församlingar. I en 
punkt kunna säkerligen kyrkohe1,d:e 
Evander och jag ,enas, att Kristi ord: 
»Av denl!s frukt skolen I känna 
dem» och »Av frukten känner man 
trädet,, till slut blir utslagsgivande 
i denna fråga. Kyrkoherde Evan
der har icke velat hävda, att det fak
tiska moraliska tillståndet skulle va
ra högre inom protestantismen än 
inom katolicismen, ej heller skulle 
han ha kunnat det. Då nu kyrko
herde. Evander ej anser sig kunna 
ställa det ena samfundet över det 
ti.nclra ifråga om moralen, vad tjä
nar det då till att rent teoretiskt 
konstruera upp den protestantiska 
moralens överlägs·enhet? Ty vad 
har man väl att studera, om man 
vill värdesätta ett mornliskt sy
stem? Efter vad jag kan för
stå, har man intet annat att 
bedöma det efter än dess vel"lc
ningar, dess förmåga att göra 
människorna starka, goda och lyck
liga ; och härutinnan står protestan
tismen ingalunda över katolicismen. 

På hög nivå stå kyrkoherdarna 
Hedqvists och Mauritzsons föredrag 
om »avlat och syndaförlåtelse » och 
»gudstjänstfirning och kyrkocere-
111onien. Deras strävan ,efter ob, 
jektivitet och rättvisa vid behand
landet av ovannämnda spörsmål är 
påtaglig. Att kyrkoherde Hedqvist 
i sitt föredrag med dess nobla fram
ställningssätt funnit det lämpligt att 
frammana Tetzels skugga förvånar 
mig. Vad har en tysk inrikesfråga 
att göra i en saklig behandling av 



en ·Kyrkans lärosats? Det har: icke 
påvisats och kan icke påvisas, att 
avlatsmissbruk i nämnvä1,d: grad 
för,ekommit i Norden och många 
andra länder. Jag medger villigt, att 
i Luthers närmaste omgivning oord
ningar förekomma ifråga om avla
tens bruk, men jag kan icke finna 
någon rimlig anledning varför man 
i Malmö 400 år senare skall i en 
saklig dogmatisk polemik mot sven
ska katoliker så kraftigt framhålla 
denna tyska specialfråga. 

· I ett överdrivet populärt hållet 
föredrag behandlar pastor Helmer 
ämnet: »Katolsk kyrkorätt och dess 
praktiska konsekvenser. » Han ci
terar vad kommunisten och hednin
gen Anatole France uttalat om va
tikankonciliet 1869 ( en protestan
tisk modernist finner sig tydligen 
väl i varje sällskap, blott det icke 
är katolskt), han anför vad en ung 
tyrolare trott sig veta om protestan
terna (har pastor Helmer lagt mär
ke till vilka vidunderliga åsikter en 
okunnig protestant kan framföra), 
och han är indignerad över att var
je handling, som beställes i katolska 
Kyrkan, kostar något o. s. v. i sam
ma stil. Eftersom katolikernas upp
fattning av protestanterna tyckes 
på det högsta intressera pastor Hel
mer, tillåter jag mig att citera ka
tolska katekesens ord angående vad 
man skall tänka · om dem, som icke 
tillhöra katolska Kyrkan : » Om nå
gon utan sin förskyllan står utan
för katolska Kyrkan, men därvid 
uppriktigt söker sanningen och ef
ter bästa vetande håller Guds bud, 
skall Gud icke neka honom nåden, 
att han åtminstone andligt tillhör 
Kyrkan och därigenom kan uppnå 
<len eviga sqligheten. » Och med an
ledning av pastor Helmers uttalan
de i ovanherörda ekonomiska frå
ga, tror jag mig böra framhålla, att, 
då den lutherska kyrkan i Sverige 
en gång upphört att vara statskyr
ka, dess präster, om <de vilja leva, 
icke böra avvisa sina församlings
bors i samband med kyrkliga för
rättningar inbetalta bidrag. Efter 
allt att döma synes pastor Helmer 
ännu icke höra till våra farligaste 
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motståndare. Boken avslutas 
med professor Lehmans eleganta 
kåseri om » Madonnans religions
historia » . Högst framstående som 
religionshistoriker, synes han emel
�ertid icke hava varit i tillfälle att 
närmare studera katolsk dogmatik, 
vilket framgår av hans avslutande 
sammanfattning: » Så står hon (Ma
ria) för den moderna katolicismen 
som en faktisk gud och frälsar·e, 
över vilken det visserligen höjer sig 
en teoretisk Gud och Frälsare. » Pro
fessor Lehman har tidigare förkla
rat, att katolikerna icke i teorien be
trakta Maria som Gud och Frälsare ; 
men i praktiken göra de det, menar 
han nu. Vi katoliker svara ·enstäm
migt : vi göra det icke. Protestan
terna vi1ja,

1 
att katolikerna skola be

trakta Maria s·om ,en gudom och tol
ka katolska uttalanden i ,enlighet 
med denna sin vilja. Men vi kato
liker vilja icke betrakta Maria som 
en gudom, utan som en skapad va
relse, som innehar en enastående 
ställning som den gudomlige Fräl
sarens moder. Vilka gudomliga 
egenskaper tillägga vi väl Maria? 
Inga; ty en skapadl varelse kan icke 
besitta några gudomliga egenska
per. Men ,en katolik skall man icke 
tro, så tyckes det första hllidet lyda 
i protestantiska polemikers katekes. 

Detta är några anmärkningar, jag 
sett mig föranlåten att gö.ra efter ett 
hastigt genomläsande av boken om 
»Rom eller Wittenberg,,. Min arti
kel hade i längd tiodubblats, om jag 
skulle hava ingått på en närmare 
granskning av det rikhaltiga stoff, 
dessa föredrag erbjuda. En viss yr
vakenhet synes mig vara, ett känne
tecknande drag hos alla nutida 
svenska protestanters opposition 
mot katolicismen - från pastor 
Skog och pastor Algård ända upp 
till kyrkoherde Stadener och dom
prost Pfannenstill. Detta är ju lätt
förklarligt, då den nya uppgiften 
tydlig,en varit oväntad. Onekligen 
höja sig emellertid de här omnämn
da föredragen i allmänhet betydligt 
över vad vi hittills fått uppleva i 
Sverige av protestantisk förkunnel
se ifråga om katolska ting, och de 



äro så till vida löftesrika, att de giva 
läsaren skäl att förmoda, att den tid 
måpända snart skall komma, då ka
tolska spörsmål skola anses värda 
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att behandlas med lidelsefri saklig
het av våra motståndare. 

E d v i n  S a n 'Cl q v i s t. 

ETT DOKUMENT I MEDELTIDA NOR� 
DISKT SJÄLSLIV. 

SNORRE STURLASON OG STURLUNGERNE AV FREDRIK 
PAASCHE, KRISTIANIA 1922. 

Norge har i ett århundrade varit 
uppvaknandets land; nu finner det 
tiden vara inne att också bli uppväc
kandets. Den förmåga att » l0se ut 
av försteningen» ,  som säkert bör 
vara fjällandets folk egen, ser man 
numera nyttjas utåt alla områden, 
inte minst gammal historia och lit
teratur. Nu senast har en isländsk 
släktsaga på detta sätt blivit åter
uppväckt av Fredrik Paasche -
och det en släktsaga, vars innehåll 
troligen är i samma grad okänd 
som själva dess namn är känt av 
snart sagt varje europe: Snorre 
Sturlasons och Sturlungarnes. 

Paasche har satt sig in i den me
deltida nordiske historieskrivarens 
- framför allt Snorres eget - sätt 
att förtälja, med historiska fakta 
och ögonvittnets iakttagelser sam
mangjutna till en imposant helhet. 
Även språket närmar sig avsiktligt 
den gamla isländska sagostilen -
något som kanske för den ovane gör 
bokens första sidor en smula tung
lästa. Detsamma gäller om kom
positionen: i första kapitlet har 
Paasche behållit den isländska 
släktsagans typiska förhistoria med 
mängder av namn och händelser, 
som endast indirekt knyta �1g till 
själva huvudlinjen - men inte 
desto mindre slutar man detta kapi
tel med att vara Paasche tacksam 
för det han inte ens på denna punkt 
offrat formens äkthet för moderna 
hastighetskrav. Tack vare denna 
förhistoria står man på fast mark 
i såväl lokal- som andlig mening, 

uiir bokens stora centralg,estalter 
längre fram träda en till mötes. Vi 
få där bl. a. en typisk gästabuds
skildring med' dess lika typiska slut: 
ett tivsteämne växer fram. Men vi 
få också under fastetiden höra en 
replik som denna : nu er det hel
lige tider, da slikt skal vrere glemt. 

Hellige tider - ett begrepp, som 
kunde sägas härska under hela 
framställningen ;  Paasche har näm
ligen genomfört som praxis att an
ge data ej just medelst månadens 
och dagens ordningstal men i för
hållande till närmsta kalendariska 
hög,tid. Påsk och pingst och helgo
nens dagar - ovan vapenvimmel, 
blodsutgjutelser och brinnande går
dar resa de en byggnad av ovärlds
lig materia. 

I d'etta första kapitel skulle jag 
också vilja peka på en så ypperligt 
belysande liten scen som den mel
lan Havlide och biskop Torlak, där 
den nordiske krigarens och tings
inannens hårda rättvisa bryter sig 
med gudsmannens blick över i ,, den 
andre heimen» .  Episoden är värd 
att lägga märke till; den rymmer i 
sig hela bokens spännkraft : bryt
ningen mellan gammalt nordman
nalynne och det nya helgonidealet. 

Man kan läsa kapitlet om Islands 
kirke, där denna spänning öppet ut
säges och analyseras, dät katolsk 
fromhet och elen hedniske nordbons 
etiska krav hålla »mandjrevning» .  
Men man kan också få den, gåtfull, 
skrämmande, fängslande i bokens 
levande gestalter. - Vad skall man 



t. ex. säga om de isländska seglaTe, 
som i dödsfara för första gången i 
sitt liv ropa på bikt och avlösning 
- och, när detta rättvisligen nekas 
dem, med de primitivt religiöses 
hela allvar söka dra sig till minnes 
Guds mäktigaste namn? Eller är 
det ej med något av en rysning man 
hör om Haakon Tordsson och Svein 
Jonsson, som i dödsstunden be sina 
fiender att först hugga av dem hand 
och fot, på det de med dessa plågor 
måtte få sona sina synder? Inte är 
det långt mellan den gamle nordiske 
hedningen, som ristar blodsruna i 
sitt bröst för att få komma till Odin 
och enherjarna i V alhall - och den 
kristne islänningen, som med några 
blodiga hugg vill blidka vite Krist 
och hans martyrer. 

Djupare har kristendomen trängt 
in i Sturle Sighvatssons väsen. Han 
är · den isländske Hotspur ; han 
fängslar oss med sin unga, strålan
de krigargestalt, vi glömma kanske 
med honom både mässa och böner 
för segrarnas glans - vi tvärstanna 
och hålla andan i hans dödsminut. 
- » Sturle Sighvatsson gik til kir
ken paa Mikleb0 og tok en perga -
mentsrulle frem av breltes-pungen. 
Der var hans b0nner skrevet ned, 
og nu sang han dem, mens hans 
mrend gjorde sig rede. En av de 
b0nner, han sang, er kaldt Augusti
nusb0nnen, og kanske har det w:e
ret denne : Deus, . qui noscis occulta 
cordis opera, et delicta non sunt 
.abscondita veniam largiaris ! - diet 
er :  Gud, du som kjender hjertets 
l0ndomsverk, og som inte brott er 
skjult for, send du os din tilgivelse 
rikelig! » -
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I medeltida skrifter överflöda epi
soder av samma slag - och dock 
så i grunden olika. Där är t. ex. 
en stråtrövare och mördare, aldrig 
har han ägnat sin själs välfärd en 
tanke - i dödsögonblicket mumlar 
han ett Ave Maria. - - - Fruk
tan och kanske ånger skymtar i en 
sådan episod - men ingen själv

. kännedom. Sturle Sighvatssons val 
av bön däremot, det visar mer än 
många ord och handlingar, att han 
skådat in j, sitt eget väsens djup, att 

hai1 ,under sin hänsynslösa, blixt0 

rande framfärd' dock haft tanken 
riktad på en starlrnre makt 

Mot bakgrunden av alla dessa an
dra träda tvenne gestalter fram, 
helt präglade av sin kristna from
het: Ravn Sveinbj0rnsson och bi
skop Gudmund. 

Ravns saga här i boken är antin
gen ett mästerverk av stilistisk imi
tation eller i sällsynt OTubbat skick 
övertagen från en äldre författare. 
.Kärvt åderdomliga böner och orcl'
språksartade reflexioner stå som 
huggna i sten - det där upprepade 
» sier sagaskriv,eren» kan väl be
kräfta men inte just höja stämnin
gens äkthet. Men gåtfullt, outsagt 
är sagans innehåll, Ravn Svein
bjornssons liv. Man tror nästan, att 
hans krigarrustning, hans ställning 
som storbonde och hövding blott 
tjänat att för andra och kanske för 
honom själv - dölja hans väsens 
kärna : den av ett stilla Guds sände
bud, i mer äii vanlig grad en främ
ling på vår jord'. Ett budskap bar 
Ravn från sin » drottirn, - men 
hans samtid hade bruk blott för en 
sida därav, för läkekraften . 

Väl förtäljes det ej, att eldslågan, 
som bådade Ravns martyrium, ock
så senare utmärkte platsen, men 
Ravn Sveinbj0rnssons minne brin
ner och bränner i ens J1åg, det står 
ett skimmer kring hans gestalt -
ett skimmer, som kunde ta form av 
helgongloria. 

Man läser de två kapitlen om bi
skop Gudmund och man kommer 
ihåg, att Norge icke blott är fjäl
lens utan också Nidarosdömens och 
de lutande stavkyrkornas hind, där 
man i samma grad är vetenskapligt 
kännande konstnär och kännande 
restauratör. 

Gudmund Aresons saga är en 
helgonlegend, men av säregen art. 
Vi känna den vanliga typen: under
verk, hopade i massor, upprepade, 
ofta utan det minsta inre samman
hang. Här, i Gudmund Aresons 
saga, möta oss märkliga händelser 
och mäktiga vittnesbörd såsom åter
speglingar av den själsliga danin
gens framåtskridande, de stråla ut 
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från ett levande andligt centrum. 
En sådan psykologisk enhet måste 
vara den siste legendförfattarens 
verk. Sagans, legendens spridda 
uppgifter ha - för att behålla den 
ursprungliga liknelsen - legat för 
denne siste författares hand likt en 
brusten knipp:epelare, stycken aiv 
gammal tidsskulptur av konstnä
ren-restauratören fogad samman 
till en nästan organisk helhet. --' 
Men det hör också mästaren till att 
känna ej blott 'det enda verk, han 
tagit under sin behandling, ej blott 
ha levt sig in i 'dess närmaste om
givning ; stilens ,representanter T'å 
vitt skilda håll måste hållas uppe i 
medvetandet, måste på analogiens 
väg fylla ut, där detaljer svika. Så 
också här.  Vi få veta, att Gud
munds käraste lärofader var Am
brosius - det förklarar mycket av 
hans inre rikedom. Vi få parallellen 
dragen med Thomas av Canterbury 
- den starka konturen till Gud
munds väsen. Vi få - främst av 
allt - den stora likheten antydd 
mellan Gudmund och hans syd
ländske samtida: Guds lille fattige 
- vandringsmannen, Franciscus. 
Och till slut påminnas vi plötsligt 
därom, att biskop Gudmunds sam
tida också är Innocentius III, La
terankonciliets man; därmed är den 
hierarkiska tidsströmningen given, 
den isfändske kyrkofurstens stiltyp 
står klar. 

Genom att föra Gudmund in i le
vande, kämpande människors sam
kväm, ja ibland nästan låta honom 
försvinna där, genom att ge oss en 
aning om det aldrig helt kvävda ar-

vet av stridigt nordmannalynne, 
som.- Gudmund bar inom sig - ge
nom allt detta har Paasche slutli
gen givit Gudmund1 Areson den 
vannt mänskliga prägel, utan vil
ken ingen helgongestalt - om al
drig så strålande - kan gripa oss 
människor djupt. - »Det gjaldt a:t 
berge indtrykket av mennesket og 
samtidig gjaldt det at skildre ham 
slik at det kunde bli forstaat, hvoi·
for dette menneske nu havde hel
genglorien over sig» - med dessa 
md har Paasche karakteriserat 
Snorres sätt att skildra Olav den 
helige. Karakteristi,k,en röjer kon
genialitet. 

Snorre, ja. Som titel bär boken 
Snorre Sturlasons namn. Men det 
vore synd att säga, att Snorres ge
stalt är dess cenfralfigur. Inte så, 
att händelsernas virvel framför allt 
rör sig kring honom; inte heller så, 
att Sturla-ättens karaktärsdrag i 
hans väsen knytas samman. Väl 
skymtar Snorre allt som oftast, väl 
äro flera av bokens kapitel ägnade 
åt honom, men han blir knappast 
någonstans fullt levande. Snorre, 
den store sagoskrivairen, tycks själv 
ej ha varit rätte mannen för en saga 
att knyta sig kring. Man anar, att 
han på sitt sätt bådat den: tid, då 
mången bland den nordliga sagoöns 
människor mer skulle se och höra, 
mer skildra och estetisera än under 
handlingsmättad levnad dana sitt 
öde och sin karaktär. Men vad 
som i Fredrik Paasches bok har sin 
givna plats, det är just öden och ka
raktärer. 

G r e t a  E l l s t a m . 
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CREDOS BÖCKER . .  
Evangeliskt ocll romerskt, 

av G u s t  a v  A u  1 e n, Stock
holm, ,Sveriges kristliga ,stu
dentrörelses bokförlag-. 

En ovanlig bok ! - Ovanlig där
för, att den är s�ffiven av en pro
testantisk teolog om » evangeliskt» 
och » romerskt» och likväl i första 
rummet icke åsyftar katolska Kyr
kans utan den protestantiska kris
tendomens förbättring. 

Detta är ju redan såsom faktum 
i och för sig lika glädjande, som det 
är sällsynt ; men boken företer icke 
blott detta faktum, författaren utta
lar även principen: » Vår uppgörel
se med det romerska måste bliva 
ett stycke självrannsakan, som tar 
sikte både på beskaffenheten av 
vårt evangeliska ideal och på huru 
v:i förverkliga och icke förverkliga 
detsamma. » 

Man kan ioke annat än känna sig 
sympatiskt berörd av de fordringar, 
som prof. Aulen uppställer såsom 
villkor för den konfessionella pole
miken. Polemiken skall vara » en 
ridderlig kamp, som bemödar sig 
om att göra motståndaren full rätt
visa » ; diskrussionen sl�all vara » sak
ligt ingående och icke bara hålla 
sig till det som ligger på ytan» .  Och 
framför allt vill förf. icke intaga 
den sig själv privilegierande ställ� 
ningen att jämföra det evangeliska 
fromhetsidealet med >> den romerska 
vulgärfromhetens grövsta former >> ,  
han vill ärligt jämföra ))ideal med 
ideal och verklighet med verklig-

het » .  Allt detta är ju principer och 
föresatser, som lova gott · för den 
lilla boken, och jag skall genast er
känna, att verket också genomgå
ende håller, vad inledningen lovar. 

Helt har förf. dock icke lyckats 
med att genomföra föresatsen. Han 
ersätter i hela boken liksom redan 
på titelsidan de vanliga uttrycken 
l> lrntolskh och »protestantiskt» med 
»romerskb och »evangeliskt » ;  han 
gör det i det bestämda syftet att på
verka språkbruket. Men ligger icke 
i ordet >> evangeliskb idealet, s.om. 
enligt författarens egen framställ
ning icke nåtts å den sidan, där 
han . själv står, och i ordet »ro
merskt» enligt författarens mening 
den jordbundenhetens irreligiösa 
,erklighet, i vilken )> eva11gelium)> å 
den andra sidan har slagits av 
människohänder? Och månne icke 
förf. vid närmare eftertanke med 
1600- och 1 700-talets kyrkohistoria 
och till och med den allra nyaste 
svenska tidningspolemiken för ögo
nen måste medgiva att »protestan
tism>> är ett synnerligen passande 
uttryck för den anda, som behär
skar en viss del av kristenheten. 
Det förvånar mig även, att prof. 
Aulen i det han kallar lll'omersk 
härsklystnad)> , icke kan se den 
bakom liggande idealiteten: den en
tusiastiska viljan att föra Guds 
och Kristi sak till seger över hela 
linjen. Ty de katolska präster, som 
t.  ex. under drottning Elisabeth i 
England och Tjaiku-Sjama i Japan 
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på det mest raffinerade sätt blevo 
pinade till döds hade säkerligen sitt 
innersta samvetes vittnesbörd för, 
att de dogo som martyrer för Guds 
rikes sanning och nåd och icke för 
en maktlysten hierarkis erövrings
planer. - Och är Bonifacius VIII:s 
» maktanspråk.i> annat än en för den 
tiden mycket modig bekännelse till 
Kyrkans enhet? � Men icke ett 
ögonblick skall jag vilja förneka, att 
mänskliga fel och även synd, där
ibland högmod och härsklystnacli, 
ha kunnat få tillträde även till de 
högsta styresmännen i Kyrkan och 
att dessa fel och synder säkerligen 
också ha hindrat Guds rikes fram
gång på jorden. 

En sak måste jag emellertid på 
det bestämdaste protestera emot, 
ehuru jag - just för sakens skull 
- helst ville tiga. - Vet · Ni, herr 
professor Aulen,, hur djupt Ni så
rar oss katoliker, och just de ädla
ste och innerligaste bland oss, ge
nom att använda ord som » magi» 
om altarets heligaste sakrament? 
Skulle icke enligt E'dert eget pro
gram polemiken från det, som lig
ger på ytan, tränga fram till kär
nan ?  En intelligent ung, flicka, i 
sitt hjärta hänförd katolik, dock 
tvungen till att bevista »evangelisk» 
kristenclomsunclervisning, blev illa
mående av att höra på ,en prästs
i svenska kyrkan förklaring av elen 
eukaristiska hemligheten. Jag för
står detta. I våra öron klinga såda
na ord, som även Ni, herr professor, 
har menat vm·a lämpliga att använ
das vid behandlanclet av katolska lä
ran om eukaristien, som Tlena smä
delser riktade direkt mot Jesu Kristi 
egen person. Det är tydligt, att elen 
söndring bland Jesu lärjungar, som 
evangelisten Johannes talar om i 
sitt sjätte kapitel, alltjämt fortsät
ter. Ni förstår, åtminstone veten
skapligt; vad vi på denna punkt tro. 
På grund: av Edra egna principer 
fordrar jag därför åtminstone skon
samhet för vår eukaristiska Kristus
upplevelse ; ja, jag gör mera: det är 
evangeliernas Kristus, vi tillbedja, 
jag beder om vördnadsfull tystnad 
inför vår tillbedjan. 

I övrigt uppenbarar boken på 
många ställen en - som sagt 
ovanlig förståelse av katolsk tro så
väl som av katolsk praxis. Bokens 
huvudinnehåll är dock ett ärligt 
mätande av det konkreta livet i de 
protestantiska församlingarna med 
det evangeliska idealet. Detta sker 
i fem kapitel, som bära rubrikerna : ·  
Ande och form, Individualism och 
samfundskristenclom, Auktoritet, 
Gudstjänstliv och liturgi, Tron alle
na. Givetvis kan innehållet av des
sa med mycken skicklighet skrivna 
kapitel icke bliva föremål för någon 
kritik från vår sida. 

Det går genom hela boken en 
stark ,längtan efter en ideal evange
lisk katolicitet. Denna' katolicitet fö
refaller emellertirdl en katolsk prä,.,t 
icke helt vara i överensstämmelse 
med ,evangeliernas ande och ordl. 
Men om blott dessa strävanden, som 
förf. är en så \ ältalig, tolk för, 11'eali
serades i d'et praktiska livet, skulle 
därmed r;edan mycket vara vunnet 
för den splittrade kristenhetens frid. 
Katolicismens ide är på foam
marsch; det är tyidlligt. Till vilket re
sultat rörelsen i d'e konkreta tingens 
värld skall föra, vet endast Gud. 

A. M e y e r. 

Jesuiterna i Malmö 1624. 
Av A l b e r t  L y s a n d e �  
Lund. C. W. K. Gleerups 
Förlag. 

Denna bok är en kulturhistorisk 
lokalstudie från den strängt renlä
riga lutherdomens glansdagar i 
Danmark. En utländsk ·köpman 
blir rannsakad, och dömd till döden, 
anklagad för stöld. Men skildrin
gen i sitt sammanhang · ger tydligen 
vid handen, att den egentliga orsa
ken till avrättningen är hans katol
ska tro. Anmärlmingsvärd är den 
stränga objektivitet, vanned förfat
taren - själv luthersk kyrkoherde 
- framställer detta delikata ämne. 
Han ser på hela kristenheten - in
klusive de romerska katolikerna -
med skånskt gemytlig och farbro
derlig mildhet och är angelägen om 
att giva rättvisa åt alla. Några . spe
ciellt »katolicerande ii synpunkter 
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synas däremot vara den uppburne 
författaren främmande; det bör 
dock framhållas; att de nutida arv
tagarna till 1600-tals-fanatismen 
inom statskyrkan av olika motiv 
tolka hans i bästa mening toleranta 
uppfattning som ,en bestämd förkär
lek för påvekyrkan. Och fastän 
stora grupper av Sveriges lutherska 
kyrkofolk slagit sig ner på gränsen 
till deri kalvinistiska sektvärlden 
(Evang,eliska Fosterlandsstinelsen, 
Bibeltrogna Vänner, K. F. U. M. o. 
s. v.), och andra -'- särskilt herdar 
och ledare - rest sina tält på fri
tänkeriets branter (mod·ernismen i 
alla dess skiftningar, LinderhoLm, 
Wetter m. fl.), anses det inom dessa 
kretsar som den största fara för 
statskyrkan, om de domäner inom 
hennes vidsträckta område som 
gränsa till den romerska kyrkovärl
den� på liknande sätt skulle bli upp
odlade och befolkade. En noggrann . 
genomläsning av »Jesuiterna i 
Malmö 1624» borde trots den hem
ska titeln kunna lugna de upp
skrämda andar, som nästan betrak
ta Malmö pastor primarius som ett 
påvens hemliga kreatur. Men ock
så andra .:._ sä,rskilt den alltför lilla 
skara skåningar, som har intresse 
för sin provins' gamla historia -
kunna ha mycken behållning av 
den trevliga boken. Dess tids- och 
personmålningar ärn ställvis för
träffliga, om också ej kan förne
kas, att en eller annan av författa
rens vänner väntat sig ett ä1mUJ yp
perligare re�mltat, då hans berät
tareförmåga och historiskt betonade 
lokalpatriotism som vid skapandet 
av föreliggande arbete ingått för
ening. 

B. D. A. 

Den evig·e Vandraren. Av 
I v a 11 S j ö g- r e 11. 

Lund. C. W.K. Gleerups ]'örl. 
Denna samling dikter är i hög 

grad fängslande. De flesta äro all
varsfyllda, burna av en stark idea
litet och en from evighetslängtan. 
I dem lågar en själ, so1n kämpat 
och lidit och sökt Guds rike. Jo-

hannes, den evige vandraren, det är 
evangelisten Johannes, som brin
gar fridens budskap åt alla » från 
en annan värld, mer ren och ljus än 
vår» .  I » Visor av Guds fattige» 
återges något av Sankt Franciscus' 
glädje över Guds godhet och natu
rens skönhet. De påminte mig om 
en andaktsstund i en liten kyrka i 
Nord-Italien, där en franciskaner
broder predikade om den »kristna 
glädjen >> . I bjärt kontrast till den
na ljusa bild, står tavlan från »Den 
mörka byn» "  en dikt i vilken en 
dyster domedagsstämning råder. 
Dess motsvarighet finner man nog 
ofta i vårt land, en religiös anda, 
som verkar nedtryckande, i stället 
för upplyftande och stödjande. »I  
den mörka byn, var glädjen glömd 
och skymd. » 

I några av smådikterna får tan
ken ett så pregnant uttryck, att den 
liksom etsar sig in i minnet : så t. ex: 
i Påsk. Ur stilistisk 'synpunkt äro 
de konstverk, men innehållet är så 
djupt, att det ej fördunklas av den 
vackra formen. 

Diktarens filosofi tyckes ligga i 
följande lilla dikt. 

,, Salig den som övervinner 
mörkrets tyngd på livets färd 
tills ·en helig stjärna brinner 
genom hjärtats öde värld, 
Icke det att tvinsjukt fråga 
efter livets dunkla grund, 
men att ödet bräddfullt 'råga 
och att skapa ljus och eld och låga 
i en överjordisk stund. » 

K a r i n S p a r r e. 

Ett Maal - Flere Veje, af 
V. d e  N a v a c e l l e, Kristi
ania hos Cammermeyer, 1922. 

Den samling livsbilder, m :me de 
Navacelles penna skänkt Norge, 
skall helt visst finna talrika läsare 
även i de övriga ,skandinaviska län
derna, redan dätför att den skildrar 
personligheter, vilkas själshistoria 
kan påräkna intresse i vidaste k,ret0 

sar, exempelvis en Robert Hugh 
Benson, den protestantiske ärkebi-

skopssonen, som blev katolsk präst, 
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och vars skrifter ha beundrare i fle-
ra länder, nej rättare flera världs
delar. Eller en Huysmans, vars »En 
route » hade nästan lika stor fram
gång som Colornas »Bagateller » ,  
översatta till de flesta kulturspråk, 
även svenska. Och de som glömt, 
att Linne och Newton voro goda 
kristna och inbilla sig, att tro och 
vetenskap ej kunna rymmas i sam
ma bröst, skola säkert med intres-
se se, huru en Ampere, en Le  Ver
rier, en Pasteur, tre strålande stjär
nor på . vetenskapens himmel, äro 
fromma kristna och hängivna kato
liker. 

Med rätta framhåller m :me de 

Navacelle i sitt förord, att det icke 
gives någon mer fängslande läsning 
än den, . som skildrar människors 
olika vägar till sanningen. Denna 
sats gäller nog i allmänhet, men 
alldeles särskilt den skildring, hon 
lämnat, utmärkt som den är genom 
djup förståelse, medryckande vär
me och fransk charme. 

I m:me de Navacelles 'korta, av 
liv och värme sprudlande skildrins 
gar hava Norges katoliker fått en 
värdefull samling konvertitbider lik
som vå,ra trosfränder i Danmark 
äga en sådan i pastor F. F. Maurers 
utmärkta » Veje til Moderkirk,en » .  

G u s t a f A r 111 f e 1 t .  

rån Credos torn 

Utnämningen av den nye aposto
lislce vilcmien för Sverige torde re
dan vara Credos läsare bekant ge
nom dagspressen. På grund av 
denna händelses betydelse kunde 
det vara av intresse att här orda
grant återgiva de rader i Acta Apo
stolicae Sedis (1922 p. 556), vilka 
meddela såväl den svenske som 
danske överherdens förordnande : 

Sa.era Congregatio 
de Propaganda Fide. 

N ominationes. 

Brevihus apostolicis nominati 
sunt : - - - -
10 octobris - Vicarius Apostolicus 

Suecire, R. D. Ioannes Evangelista 
Miiller, presbyter ex archidiocesi 
Frisingerrsi. 

Vicarius Apostolicus Danire et Is
landire. R. D, Joseph Ludovicus 
Brems, alumnus Premonstratensis 
Abbatire A verhodiensis. 
En julhälsning från Rom till den 

fjärran liggande Norden. 
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Biskop Brems har redan de första 
dagarna efter sin utnämning på det 
livligaste sätt påmints om, att han 
blivit korad till en ledare inom den 
stridande Kyrkan. Rom hade näm
ligen givit Danmairks katolske vica
rius apostolicus titeln biskop av 
Roskilde. Detta väckte förargelse 
inom protestantiska kretsar, och tid
ningspolemikens åskor släpptes lö
sa, Den lutherska kyrkan i Dan
ma·rk vill nämligen snart upprätta 
ett protestantiskt stift i den gamla 
kyrkostaden och tycker det är för 
mycket med två »biskopar av Ros
kilde » .  Hur saken kommer att 
ordnas, vet man ännu ej . Biskop 
Brems har för ,en tidning uttalat sin 
personliga mening om denna titel
fråga, som tydligen träffat en öm 
punkt i det protestantiska samvetet. 
Han vill helst kallas »bislmp av 
Börglum»,  som också var ett gam
malt danskt stift,, vars biskopar 
merendels liksom han själv tiUhör
de premonstratenserorden. Börg
lums kloster gmndlades omkring år 
1 135 och blev samtidigt residens för 
Vendsyssels biskop. Efter lutherdo� 
mens genombrott hlev Aalborg i 
stället stiftstad! år 1 554. 

Enligt · nyligen inkommet medäe
lande till Credo · ha ick,e min
dre än 400 artiklar i den danska 
provinsp·ressen rört sig om denna 
titelfråga med historisk bakgrund. 

Biskop Smit har nyligen återkom
mit tiill Kristiania fråur sin första, vi
sitationsresia som d:m energiske le
daren för det katolska arbetet i Nor
ge anträdde omedelbart efter sin in
sta'1lation. Bergen besökte han så
lunda den 29 oktober, Stavang,er 
den 3 november, Kristiansand den 5, 
Arendal den 7, Porsgrund den 9 och 
Drammen den 12 november. De't 
var en svår och vansklig ffö,d\ mel
lan de olika kuststäderna, havet 
gick högt och mellan Berg,en och 
Stavanger var den unge biskopen 
ute i fullkomlig orkan . Redan från 
första början fick han sålunda en 
påminnelse om alla de offer och 
mödor, som möta en trons apostel 
i de nordiska länderna. Trots allt 

har emellertid biskop Smit redan 
lämnat sin residensstad, ·dlentna gång 
för att besöka den rnordliga delen av 
vikariatet, församlingarna i Molde, 
Trondhjem, Tromsö och Hainmer
fest för att först till julen vara till
baka i Kristiania. · Överallt har han 
också fått ,etJ:t entusiastiskt motta
gan1de av Norges katolikier, som väl 
förstå aU uppskatta all den iver och 
offervilja, som deras nyvalde över
herde redan har hunnit visa. 

Påven har utnämnt Mgr. Erme
negil1do Pellegrinetti till apostolisk 
nuntius i Belgrad. Herr Pallier, 
tjeckoslovaldske ministern vid Vati
kanen, har blivit mottagen i högtid
lig audiens av den Helige Fadern. 

Mgr. Rolancl-Gosselin och Mgr. 
Clwptal, kardinal Dubois' båda 
hjälpbiskopar, ha nyligen återkom
mit till Paris från Rom, dä1r de haft 
en både intressant och värdefull 
audiens hos Pius XI. Denne talade
därvid med största entusiasm om 
semi1mri,et Saint Sulpice i Paris, där 
han tillbragt flera av sina lyckligaste 
år . » Sägen till edta seminaristen , 
behagade Hans Helighet bland an
nat skämtsamt säga, » eller kanske 
det är bättre, att Ni inte säger det, 
jag menar, att de k'l1nna göra sig all 
möjlig möda, men i alla fall skola 
de aldrig lyckas bliva så skojfriska 
och bråkiga (aussi jouelirs et  aus,si 
turbulents)  som jag själv en gång 
var . »  På tal om den kyrkopolitiska 
situationen i Frankrike uttryckte sig 
den Helige Fadern kort och gott : 
» Jag för mirn del förblir alltid opti
mist, hör Ni ordet : optimist!» 

Den populära uppfattningen för
binder gärna den katolska religio
nen med väderstrecket söder och 
den protestantiska med väderstrec
ket 1wn·.. Denna sammanställning 
är ju i många fall riktig, men det 
gives också länder, där den icke alfs 
motsvarar verkligheten. Så finnes. 
t. ,ex. i södra England blott ett ,ring� 
antal papister, i ärkestiftet West
minster blott 4,5 % av hela befolk
ningen, i andra sydengelska stift än-
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nu mindre (Portsmouth 3,8 %, Ply
mouth 1 ,6 % ,. Northampton endast 
0, 84 % ) .  Går man däremot till 
norra England, stiger katolikernas 
procentsiffra,. i stiftet Hexham och 
Newcastle till 8,5, i Salford till 1 1  
och i Liverpool ända till 1 9  för att 
slutligen i det skotska ärkestiftet 
Glasgow slå ana engelska rekord 
med' ett katol,skt inslag, som utgör 

· 20 % av hela folkmängdien. 
Liknande förhållanden möta o�,s 

i FörentCL StaternCL. Ser man bort 
från det ursprungligen av fransmän 
koloniserade Louisiana, som delvis 
är ett helt och hållet katolskt land 
(ärkestiftet New Odeans har icke 
mindre än 91 ,6 % katoliker) äro de 
s. k. syclstCLtez·nCL i Unionen hela 
Amerikas mest renodlat proteshm
tiska landsdel. Så har stiftet Sa
vannah (Georgia) 0, ,95 % ,  Charle
ston (South Cairolina) blott 0,66 % 
katoliker. I norclstaternCL finna vi 
helt andra siffror. Mer än tred'je
d!elen av hela befolkningen i stiften 
Manchester (New Hampshire) och 
HaTtford (Connectiout) och i ärke
stiftet New York är katolsk (resp. 
34,2 ,  36,6 och 36,88 % ). I andra 
nordstatsstift är omkring halva be
folkningen romersk, så t. ex. i N e
wark (New Jersey) och Buffalo, bå
da medl 4 7 % . Men ännu högre pro
centtal ståtar den gamla minnesrika 
och fordom så strängt protest1anfir
ska staten Massachusetts. Av de där 
belägna stiften har Fall River 53 % , 
Boston 60 % och Springfield ända 
till 65,6 % katoliker. Och fortsät
ter man ännu längre norrut finner 
marr i Canadas gamla franska pro
vinser ett nästan r,ent katolskt om
råde (ärkestiftet Montreal 83,5 %, 
ärfoestiftet Quebec 9 7  , 5  % katoli
ker). 

Oxfords universitet har nyligen 
för första gången på flera hundra 
år utdelat doktorsgracien till en kar
dinal av den romerska Kyrkan. Det 
är ärkebiskopen av Westminster, 
lwrclinCLl Bourne, som fått mottaga 
denna sällsynta utmärkelse. Den 
hjärtliga sympati, som präglade den 
högtidliga promotionen, visade än 

en gång, hur mycket ,de gamla för
domarna mot Kyrkan nu äro på re
tur. Universit·etets vioekanslef' hät
sa:de t. o. m. kavdinalen som » en 
vördnadsbjudande man, en den 
lu-istna trons orädde och outtröttlig·e 
försvarnre i en svår tid». 

Dominikanerorden i England ha
de undler mede1tiden ett blomstran
de kloster i CCLnterbury; detta konfi- · 
sfoerades emellertid under Hen
rik Vlll : s  regering. Nu har emel
lertid brödernas gamla' härbärge 
för gäster åter inköpts av en intres
serad katolik. Det tycks vara me
ningen, att detta skall r,estaureras 
och bildia stommen till en ny klo
st!eranläggning i stil med den g::tmla. 

En av årets mest uppmärksam
made konversioner är den euro
peiskt ryktbara litteraturkritikern 
och kulturfilosofen Gilbe1·t Clu::ster
tons övergång till den katolska Kyr
kan. Själv har han för en cana-den-
sisk tidningsman försäkrat, att det 
huvudsakligen är några (också i 
Sverige kända) engelska modernis
ter, den anglikanske biskopen av 
Durham, Henley Henson, dom
prosten Inge m. fl., som genom sitt 
religiösa ned'rivningsarbete öppnat 
hans ·ögon för protestantismens 
ohållbarhet och orimlighet. »De ha
va gjort mig den största tjänst, som 
en människa över huvud kan göra 
en annan; jag vill härmed utttrycka 
min hjärtliga tacksamhet», säger 
den store Chesterton, som icke minst 
är berömd genom sin friska, saftiga 
humor. Tänk om Mr Hensons själa
fränder i Skandinavien en gång få 
skörda liknande oförutsredda fruk
ter a,v a1'1 sin rastlösa möda ! 

»Den zzneracle ICLnclskyrkcm för de 
gCLmmalpreussislw provinsernCL» har 
genom tidsmnständigheterna tvin
gats till att skaffa sig en ny författ
ning. Efter de hetaste strider mellai1 
konservativa och modernistiska grup
per har nu genom majoritetsbeslut 
( 12 7  röster mot 81) bestämts att 
förse densamma med följande i kon
servativ anda hållna ingress : » Tro
gen arvet från fäderna står Prem
sens gamla provinsers evangeliska 
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landskyrka på grunden av diet i den 
heliga skrift förkrtmnad'e evangeliet 
om Jesus Kristus den levande Gu
dens son, vilken har korsfästs och 
uppstått för oss och som är kyrkans 
Herre, och den hävdar alltjämt den 
fortsatta giltigheten av sina bekänr 
nelseskrifter,, vilka äro den aposto
liska och övriga fornkyrkliga sym
bola, vid'are den augsburgska be
kännelsen och dess försvar, de 
schmalkaldiska artiklarna samt 
Luthers stora och lilla katekes i de 
lutherska församlingarna liksom 
heidelbergerkatekesen i de refor
merta och övriga trosbekännelser, 
som ännu tilläventyrs hava laga: 
kraft. Det i d'essa trosbekännelser 
framställda: evangeliet är den oan
tastbara grundvalen för cllen ,evange
liska kyrlmns lära, arrbete och orga
nisation. » Det lär ha väckt stor be
störtning, att det konse1:vativa par
tiet har kunnat rycka upp sig till ett 
dylikt kraftprov. Men vad, säger mu 
domprost M. Pfcmnenstill om denna 
oväntade illustration till hans aktu
ella uttalanden om » Rom och Wit
tenberg »  - särskilt som den har 
hämtats från ett land och en krets ' 
som väl i vår modernistiske dom-
prosts ögon representerar kvintes
sensen av alla mänskliga fullkom
ligheter ? ! 

Den tyske exke,isarens, nyligen ut
givna memoarer ha bland annat 
föran�ett den påvliga nuntiaturen i 
Miinchen att i » Germania » offent
liggöra 'en hövlig men bestämc� gen
saiga mot åtskilliga av ,exkejsarerns 
uppgifter. Särskilt talar denne om 
påvens försök att genom under
handlingar med kejsar vVilhelm år 
1917  förmå denne att arbeta för ett 
snart fredsslut. I ovannämnda me
moarverk framställes denna hän
vändelse som ett försök från kejsar 
Wilhelms sida att få påven intresse
rad för fredsarbetet. Också bokens 
skildringar av exkejsarens besök 
hos Leo XII� i Rom ans,es allmänt i 
initierade kretsar ganska missvi
sande. 

Det gamla ärevördiga cistersien
,. r!r,; l i fld Himmerocl i Salmdalen 

( RhenlandJet) har för icke länge se
dan kunnat åternpptaga sitt arbete 
efter ett avbrott på mer än 100 år. 
Denna glada händelse firades som 
en triumf av traktens fromma be
follmirrg. i den nu, förstörda stifts� 
kyrkans väldiga korruin celebrera
des en storslagen högmässa av ge
neralvikarien för Trier doktor Till
mann. 

Domen i Linz, som man nu hal' 
byggt på i 60 år, står snart inför sin 
fulländning En frikostig gåva från 
den HeHge Fadern möjliggjorde 
byggnadsarbetets återupptagande 
efter kriget, men på grund av 
den oerhörda dyrtiden i Öster
rik,e räckte den icke till den 
väldiga kyrkans fullbordande. Nu 
�ar bfskopen av Linz vänt sig 
bl'l sma fromma stiftsbor på 
landsbygden och bett dem samla 
spannmål och sälja den till förmån 
f�r sin domkyrka. Denna uppma
nmg har icke förklingat ohörd. 
Man hoppas snart ha hopsamlat de 
erforderliga med�en, så att katedra
len i Linz nästa år kan stå färdig 
som ett skönt vittnesbörd om sina 
stiftsharns storslagna offervilja un
der den svåraste nödens tid. 

I den helige Frnns Xauers födel
sehus slottet Javier i Navarra fira
des den 23 och den 25 september 
under nästan våldsam entusiasm 
festligheter till detta stora helgons 
ära . Också kung,en, statsministern 
krigsministern förutom flera sena� 
torer och deputerade deltogo i fest
glädjen. Den närbelägna staden 
Pomplona var centrum för sönda
g,ens festfirande ; praktfullt smyckad' 
med draperier, blommor och girlan
der gjorde d:en ett sagolikt intryck. 
Hela dagen ljödo nationalsånger 
och gamla folkmelodier på gatorna. 
En mängd musikanter spelade flöjt 
och tamburin. Kardinalen av Sara
gossa välsignade det festfirande fol
ket från palatsets balkong. 

I The Universe för den 29 okto
ber skriver en australier: ))Anti-ka
tolicismen som en permanent grund
sats med social ,och kommersird l 



förföljelse som följdsatser tyckes nu 
vara död: i England men med bekla
gande måste man konstatera, att den 
alltjämt är i full blomstring i nästan 
alla delar av Arustralien. Under lop
pet av halftannat århundrade har 
hela den flora av vanföreställningar 
och enfaldiga fördomar om katolsk 
åskådning', som kardinal Newman 
beskriver i sin »Present Position» ,  
hunn:it slå rötter häl'nere i Södern. 
Ocll. hittills ha vi ej lyckats utrota 
densamma. » 
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Höstens förut av oss omtalad:e 
stora missionskongress i W estmin
ster gjorde det starkaste intryck på 
de · närvarande. »Många bland dem 
förstodo här för första gången, vad · 
en apostolisk, internationell Kyrka 
vill säga. Här kunde de se apost
lar, som kommo från världens alla 
hörn: oblatfäder från Alaska, jesui
ter från Indien, missionärer i kine
sisk dräkt från Mittens Rike, en 
apostel för de spetälska på Molokai, 
den Heliges Andes-fäder från Syd
amerika och vita fäder från Afrika» . 
Den apostoliske prefekten för Syd
N"igeria kunde för kongressen fram
lägga de mest uppmuntrande siff
ror från sitt arbetsfält, son1 år 1907 
blott räknade 1 77  5 katoliker och 
2 704 katekumener men för närva
rande har 32 000 döpta kristna och 
75 000 katekumener. En arabisk 
präst talade om den stora vördnad, 
som den Helige Fadern åtnjuter i 
den mohammedanska världen och 
framhöll, hur viktigt det är att för 
missionsverksamheten i Orienten 
använda präster, som behiirska det 

arabiska språket och äro väl för
trogna med Koran och dess läror. 
Också den nyligen utnämnde in
födde biskopen av Kottayam i In
dien deltog i kongressen och väckte 
särskild uppmärksamhet genom sin 
praktfulla skrud vid den . högtidliga 
processionen, som bildade avslut
ningen på denna intressanta mis
sionsförsamling. 

En väulig norna har ordnat det 
så, att vi kunna sluta julnumrets 
» rundskue » .vid samma upphöjda 
plats som vi utgingo från. Acta 
Apostolicce Seclis innehåller i sitt no
vemberhäfte följande .nyhet (p. 
594 ) :  S acra Congregatio Consistori
alis. PPovisio Ecclesiarum . : . 9 octo
bl'is . . .  Titulari archiepiscopali Ecc
lesii.e S ultaniensi, R. P. D. Albertum 
Bitter, hactenus Episcopum Do
lichensem. 

En mera kärkommen julhälsning 
kunde Credo knappast sända sin lä
sekrets. Underrättelsen om vår vör
dade och avhållne överherdes utnäm
ning till ärkebiskop har överallt i 
vårt land mottagits med stor glädje. 
Både katoliker och protestanter ha 
skyndat att lyckönska den nye är
kebiskopen - den förste katolske 
svenske kyrkoman som burit denna 
höga titel alltsedan Olaus Magnus' 
död år 1555 . Till mängden av gra
tulanter, bland vilka också märkas 
Hennes Majestät Drottningen och 
den lutherske ärkebiskopen Söder
blom, ber nu också Credo få sluta 
sig med önskan om en lycklig och 
välsignad ålderdom för vår oförgii t 
l ige ärkebiskop Bitter .  
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I 

Väta k�tolMu; btnt- · 

"Och han var dem underdånig." 

Blott ,en enda gå111g låter oss Evange
liet blicka in i vår gudomlige Fräl
sares ungdtomshistoria. Efter åter
komsten från Egypten till dess Fräl
saren blir tolv år, omnämnes han 
icke i de heliga texterna och veta vi 
ingenrting ·om honom. Så finna vi 
honom först vid 12  års ålder i temp
let. Som lagens lydige .son går 
han ,troligen för första gången till 
templet i Jerusalem för �tt tillbedja 
Fadern. Tre gånger om året måste 
judarna vallfärda till. J er1;1sa]ie!11. 
Strängast var 1c1enna plrkt vid pas
kelll. Då strömmade, som Josephus 
Flavius berättar, judarne i stora ska
ror till den heliga staden. En gång 
räknade nyssnämnde historieskriva
re 300 000 pilgrimer och berättar 
att 256 000 påska:lamm slaktats vid' 
detta tiHfälle. 

Med' glädje efterkom Frä1saren 
lagens föreskrift och begiver sig dit, 
varest det utvalda folket med sär
ski,ld anrdakt bad till hans himmel
ske Fader. Sju hela dagair varade 
festligheterna. DelJJ heliga Familjen 
deltag.er hela tiden. Förs,t vid högti
dens slut begiver den sig på hemvä
gen, enligt vedertaget bruk män1J.1el] 
för sig och kvinnorna för ,sig. Så 
är det förklarligt, att de kunde tro 

att Jesus likväl var med i följet, då 
han i v:erkli,gheten stannat kvar i 
sin Faders hus. Ivern för Guds hus 
förtärde honom. Men vi'1ken sorg 
och oro har han därvid icke berett 
sina jordiska föräldrM. Tydligt för
nimma vi dienna, äng,slan ur MaTias 
ord, då hon efter tre dagrurs sökan
de äntligen finner honom i templet. 
» Bm·n, varför har dru gjort oss detta. 
Se, din fader och jag hava med 
smärta sökt dig. » Frälsaren tag1er 
då tillfället i akt att göra, Maria och 
Josef ruppmärksamma på, att han 
hair en högre sändning. » Vissten I 
icke, rutt jag måste vara i det s1om 
min Fader tillhör? »  Han ville säga 
dem •med andra ord :  Guds vilja är 
det enda rättesnöret för mina hand
lingar. Han vine redan i fid kk11r
göra för d'em, att över aHa natur
liga rättighet,e11 och anspråk och 
plikter, huru heliga de än må vara 
som föräldrarätt och barnaplikt, 
likväl Guds rätt och plikter mot ho
nom står. För första gången ytt
rar sig här Frälsruren över sitt för� 
hållande till Gud och antyder till
räcldigt klart att haru är Guds son. 
Modern, redan genom Simeon:s pro
fetia erinrad om att hon ,skall varda 
smärtornas moder, påminnes häir 
genom sonen1s orcJI om att den höga 
värdigheten som Frälsarens moder 
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tiMika följes av  en tung börda, off
ret. Hon, modem, måste •medl so
nen för Guds sak bringa många: och 
hårda offer. Guds heliga vUja för 
ofta människorna håirda och steniga 
vägar och sliter ofta kärn band. 
Mången moder måste för Guds heli
ga sak vandra kors·ets och försakel
sens väg, då Guds vilja kallar elll 
son, en dlotter på ,ellJ furlkomligare 
väg i Gudis eller kärlekens tjänst 
och Frälsaren klappar på ett ungt 
hjäirta för att taga ,diet helt för sig 
i ainspråk. Måll!ga jordi,ska förhopp-
111ingar, mången dlröm om ära och 
rikedom på jordlen förstör,es kanske 
då för förä'1drarna � det gäller ,ett 
offerJör Gud. Taga månne då alla 
föräldrar Jesu heliga moder till före
bild, böja sig ödmjukt för ett högr,e 
krav ,eller a:rbeta de emot en högre 
viljas beslut och bringa sitt ,eget och 
sina barns timliga och eviga väl i 
fara, då d1e ej förstodo meningen i 
ordien: » Vissten I icke att jag måste 
vaira i diet, som min Fader tirnhör. » 
De förstodo ej, att stora handlingar, 
i synnerhet då det gäl>ler Gudsriket 
och den odödliga människosjälen ej 
fullbordas utan offer. 

Frälsaren återvärucfär med sina 
föräldrar till Nasaret. Skriften sä
ger blott om honom: » Och Jesus 
växte till i vishet och ålder inför Gudl 
och människor » ,  d. v. s. han lät ock
så här i hemmets fördJ()llda liv lika
väl som förut i templet sin vishet 
och he1'i,ghet framträda. Eljest veta 
vi ingenlling om honom undler den 
långa tiden från hans 12 :te till hans 
30 :de år än vad som är innehållet i 
de korta orden: »och han vaT dem 
underdånig . »  Den store gudsman
nen den helige Berll!hard fråga-r där
vid: » Vem var underdånig och vem 
var han underdånig? »  Rodna, ·du 
stolta stoftets barn, Gud förödmju
kar sig och din upphöjer ,dlig. Re
dan mer än en har frågat sig själv 
kanske, vairför döljer världens Frä'l
sare sig under största delen av sin 
jordrska revnad. Varför syss,la.r han 
i timmermannens verkstad med ar
beten, som villken annan som helst 
kunde utföra? Varför lyder han så 
länge sina föräldrar? Han visste, 

att för människor ingenting är svå
rare än att urndlerkasta sig anidras 
vilja. Redain det första människo� 
paret hade öv,erfrätt det enda förbu
det, som Skaparen givit dem av 
stolthet, emedan de viHe varda Gudi 
lika. S edan syndafallet är varje 
människa böjd för uppror mot var
je annans vilja, mot gudomlig och 
mot mänsklig lag. Fri vill varje 
människa vara, fri från varje tvång, 
fri såväl i avseernrne på tro som i se
der. Frihet drömmer ä,nen vår ung
dom om, sålänge den äimu är mun� 
ter och 'levnadsfrisk. F,rälsaren, som 
lärde ej blott genom ord och tal 
utan även i handling gav därför un� 
der hela sin levnad ett ex,empel att 
lydnad och underkaisrtelse är mera 
förtjänstful1lt än o1ydinaic:1 och tygel
löshet, som predikas av vår tic:Jls pro
feter och världsförbäUrare. Vid un
gefär tolv års ålder börjar i barnets 
väs,en en viss förvandling att -ske. 
Åldern mellan 1 2  och 20 å1• är mes
tadels avgörande för ynglingens oclh 
flickans senare fovI11adslopp. Det 
är väl den skönaste tiden j ,en män
hiskas levnad, väl att förJiikna med 
månrudlen maj i natm,en. Allt är 
som om våren medi solljus och gläd
je och grönskande knoppar. Livet 
t�gger så leel]d'e blomsterstrött som 
dle härliga ängarne och fälten i för
sommartid. Hjärtat klappar så lev
nadsg,latt ochl inga mol,n skugga din 
levnads himmel, ingen sorg, ingen 
synd. Men icke läIJ1ge varar den 
härliga våren och kanske innan du 
nått sommaren, innan du mognat 
til'l man, till karaktär, kom ,en vac
keI1 dag frosten, föll över alla de så 
lov::md1e blomstren och kIJ1opparna, 
som fröso bort och vissnade. - Vil
k,en sorglig bHd, ett äcleU män111isko
barn i sin levnads vår brutet, viss
nat, i förtid åldrat genom synden. 

TiH ulllgdomsåren har Gud sär
skilt behag. Han begärde fordom 
som offer för sig förstlingarna av 
frukten och djuren. Kain gav ej 
detta offer och drabbades av Her
rens förkasi!else. Abel gav åt Her
ren: med! glatt hjärta förstlingsfruk
ten och fick Guds. välsignelse. Den 
helige Thomas säger så rätt : »Vad 
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ynglingen i sina, ungdomsår viger åt 
Herren, det giver han Gud av ful
laste kraft och av sitt livs skönhet ;  
vad gubben en gång viger åt Her
r,en är ofta intet annat än förtorka
de, maskstungna frukter - agnar 
men ej vete viger han Herran. » 

De gamla sagorna berätta om en 
vandrare som hade lovat Mercurius, 
att han av aUt vad som kom i hans 
händer skul,le han offra och skänka 
hälften åt Mercurius. Så fann han 
en gång 1en säck ful'l med nötter. 
Själv åt nu vandraren upp kärnor
na men ska'len offrade han åt Mer
curius. Så göra tyvärr också män
niskorna. Den skönaste tiden av 
sitt Nv förslösa: de i världens och 
lustan,s tjänst. Låta berusa sig av 
tidens fagn1 löften och en falsk fri
het och uppsäga såväl Kyrka som 
föräldrar tro och lydnad och fångas 
i ·stället i nesligaste bojor och onda 
vanor,s fjättrar - och tro ·sig vara 
fria. Under århu111cliradenas lopp har 
ett falskt frihetsbegrepp uppkom
mit. OmS'törtningens förkunnare ro
pade ut över världen: »Det finnes 
ing,en Gud därovan, det finnes ingen 
härskare på jorden. Frihet, Frihet. » 
De vilja ha va frihet för förståndet. 
Det mänskliga förståndet får ej 
fjättras av några skrankor.  Vad 
som ej tilltalar människan kan hon 
förkasfa. Viljan skaU också va,ra 
fri och icke tyngas av några bud 
och lagar. Fri kärlek är lockropet 
för dessa människor, som leva som 
djur i stora hjordar, frihet för alla 
drifter och begär. Självbestämmel
se, rätt i allt, för alla, ingen lag, in
g,en myrndrighet, ingen högre aukto
ritet, det är det nya evangelium 
mänskligheten helst viU lyssna till. 
Som mn frihet väl vore möj'lig utan 
band. Frihet är ju ändamålet med 
buden och lagarna. När yngling,en 
eller den unga kvinnan uppsäger 
Gud, Kyrka och föräldrar sin lyd
nad så lyda de andra hä,rskare, ehu
ru de tro sig fria. De följa då i 
blind, vanärande underkastelse ti
dens falska profeter, sum framställa 
lydnaden som något förned1·ande, 
människan ovärdigt, ja som formli
gen sporra till opposition mot bestå-

ende ordning och högre auktoritet. 
Tyvärr finnes det ofantligt många 
som bära en kristens namn, som 
icke följa s,in Mästares lära och 
exempel, honom som förödmjukade 
sig intill korsets död, som icke ville 
betjänas utan, själv tjänade. Lock
ropet från vår moderna, av tidens 
anda angripna, oftai betänklig grad 
förråade ungdom ( av vilken klass 
den nu ä,n må vara ) utövar beldag
ligt nog på många av det uppväxan
de släktet ett vida större inflytande, 
än Frälsarens fara och för,edöme, 
som de kan1ske på grund av för
älclirars försummelse eller bristande 
godra föl'edöme . ej kommit aitt lära 
känna. I hamnen till New-York står 
en gigantisk frihetsstaty, va·rs fack
la nattetid: sprider ljus över inlop
pet till staden. Lockade av ljuset 
komma nattetid stora, skaror av 
fåglar och flyga in i ljuset för att 
krossade faNa till marfoen. Så går 
det ofta för vår ungdom. Lockade 
av en fali,k frihet och dess läror, 
falla de vanmäktrga till marken. Ett 
männiS'kobarn siom för tidigt vill 
bliva självständigt och kastar av sig 
alla lyclinacliens Jmnd1 blir mestadels 
ett förförels,ens. offer och en snöda 
lustars sla·v. Därför tänk i din ung
doms dagar på din Gud och din Ska
pare och glöm ej att om Gudasonen 
Jesus Kristus Sk,riften intet sköna
re vet att förtälja från hans barn
och ungdomsår än: " Han var dem 
underdånig. ,, 

P. S .  N .  

Maria - Jesu moder - vår moder. 

Några tankar av 
en sv,ensk konvertit. 

När människan glömmande sin 
Gud och skapare föll i synd, bort
sopade Gud henne icke från jor
den i sin rättmätiga vrede, utan 
nöjde sig med att utvisa henne från 
paradiset och från sin åsyn, samt 
underkastade henne döden till syn
dens straff, och arbetet i hennes 
anletes svett till syndens bot ; och i 
sin outgrundliga kärlek förbarmade 
han sig över sina händers verk och 



.gav åt det i synd fallna människo
släktet löftet om Återlösaren. 
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Och se!, när den i Guds allvisa 
Tåd bestämda tiden var inne fram
kom av Jesse rot på Davids ädla 
stam hon, i vilken alla släkten skola 
välsignade varda, Maria, den obe
fläckat avlade, rena jungfrun, som 
i sitt jungfruliga sköte skulle bära 
världens hopp och föda sin skapa
re. Och ängeln Gaibriel sällld1es av 
Gud till en stad i Ga:li1een benämnd 
N asaret, till en jungfru och jung
fruns namn var Maria och ängeln 
gick in till henne och hälsad<e hen
ne med orden: »Hell dig, Maria, full 
av nåd» och förkunnade henne det 
outgrundliga undret, att hon skulle 
föda Guds son, gudamänniskan 
Jesus, världens frälsare. Hon, elen 
nåderika svarade ödmjukt, vetan
de att för Gud är intet omöjligt : »Se, 
jag är Herrens tjänarinna, ske mig 
efter ditt ord. » 

Denna ödmjuka underkastelse 
blev hennes upphöjelse. Vidden och 
storheten av denna upphöjelse 
framstår klarast om vi betrakta den, 
mot fallets bakgrund. 

Där se vi Eva, som genom sin 
frivilliga underkastelse för frestaren 
banade väg, ja, blev ·dörren för för
därvaren, för syndens och dödens 
heTravälde och moder för det syn
diga människosläktet. 

Hä1· se vi Maria, som genom sin 
frivilliga underkastelse för Gudl ba
nade väg, ja, blev himmelens port 
genom vilken Återlösaren, nåden 
och rättfärdiggörelsen nedkom, och 
blev moder för d'e av Anden födda, 
det är för alla, som genom tron på 
Jesus skola varda Guds barn. På 
detta sätt tager hon alltjämt del uti 
sin sons återlösningsverk. 

Tacksamt hylla vi därför Maria 
för de ödmjuka orden och med upp
lyftade hjärtan instämma vi uti Eli
sabeths vördnadsfulla hälsning. 
» Välsignad är du ibland kvinnor 
och välsignad är din livsfrukt» ,  
samt uti hennes egen lovsång : » Högt 
prisar min själ Herren, och min 
ande jublar i Gud, min Frälsare ; 
ty han har sett tiU sin tjänarrinnas 

ringhet. Ty se, härefter skola alla 
släkten prisa mig salig. Ty stora 
ting har han gjort med mig, han 
som är mäktig, och hans namn. är 
heligt - - -» Ja, i sanning, oss 
höves att av allt hjärta lova · och 
tacka Gud för hans oändliga kär
lek och nedlåtenhet, samt att vÖJ,da 
och saliimrisa Maria, som genom 
sitt upphöjda moderskap trätt i den 
innerligaste förening med den he
liga Treenigheten. 

Under änglarnes glädje och ju
bel födde hon elen heliga natten sin 
son, svepte honom i lindekäder och 
lade honom i en krubba i stallet, ty 
för dem fanns ,ej rum i härberget. 
I tillbedjan nedJöllo hon och den 
hel. .T osef och tillbådo barnet, him
melens och jordens skapare, deras 
och vår Återlösare. Vi, som nu i 
tarikarne återförts till denna heliga 
stund, låt oss med dem, med him
melens änglar och markens herdar 
tillbedja barnet, och låt oss tillika 
med vördnad och kärlek hälsa 
Maria, Guds sons h. moder, och Jo
sef, den av Gud för modern och bar. 
net utsedde ,beskyddaren och för
sörjaren. 

Heliga Maria, vi se hos dig på 
det innerligaste förenade kärleken 
till Gud och moderskärleken. Men 
det är icke till jordisk lycka, icke 
till dess äreställen och makt din 
son blivit född. Väl lät han, him
melens och jordens härskare, sig fö
das här på jorden som ett litet barn, 
men för att förödmjuka vår stolt
het, lyfta vår blick upp från jor
dens grus till sin eviga härlighet vars 
skatter icke förtäras av rost och 
mal, ty en konung är han, men hans 
rike är icke av denna världen. Där
för står ock denna världens furste 
honom emot, och detta, Maria, er
far snart ditt mod'Cl'shjärta. Väl 
hylla honom i de hel. tre konun
garne alla jordens folk, men vid 
frambärandet i templet hur allvars
tunga äro icke den gudfruktige Si
meons ord :  »- - - och ett svärd 
skall gå igenom din egen själ - -
- -» Snart se vi dig och Josef fly 
med barnet till Egypten. Vilka 
mödor, umbäranden och lidand�n 
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av alla slag, säkerligen icke minst 
kännbara för ett modershjärta, 
medför icke denna flykt, och sedan 
främlingsskapet i det hedniska lan
det. Efter några år dog konung 
Herodes, som traktat efter barnets 
liv, och på Guds tillstädjelse vän
der Josef åter med< dig och barnet 
till den lilla staden Nasaret i Gali
leen. Här förflyta några år om vil
ka vi veta litet, men älskvärdaste 
moder, vi kunna, 0111 än ofuilkom
ligt tänka .oss hur i det enkla lilla 
hemmet dagarnei för dig och den h. 
Jos.ef utfyllas med ·.kärleksfull .... ar
beten, omsorger och fostran av 
Jesusbarnet. Endast en bild från 
denna tid äga vi, nämligen den, då 
Jesus vid tolf års ålder medföljer 
till påskhögtiden i Jerusalem och ly
dig' sin himmelske Fader kva1,diröjer 
i templet ,efter eder. Den iver nied 
vilken ni söka honom, den oro ditt 
hjärta erfor,. varom glädjen vi:d 
återfinnandet nogsamt vittnar, rik
tar till oss en maning, att, när vi ge
nom vår ofullkomlighet och synd 
förlorat Jesus, söka honom som ni, 
och vi lära tillika var vi då alltid 
höra söka och finna honom. 

Härefter förflyta åter några år. 
Jesus börjar sin verksamhet med 
samlandet av sina lärjungar och vi 
finna dig och dem tillsammans på 
bröllopet i Kana, där J,esus på din 
förbön utför sitt första underverk 
genom att förvandla vatten till vin. 
Otaliga äro de svårigheter och sor
ger som härefter följa, och du h. 
moder, som fött, närt, fostrat, älskat 
och följt din son som ingen annan, 
du· lider ock med honom som ingen 
annan. Allt tätare falla skuggorna, 
hans fiender bliva allt fler, och 
mörkret ruvar, bidar sin tid, söker 
och finner sin tjänare. Din son till
fångatages, misshandlas, hudflän
ges, dömes, vandrar korsvägen -
och du följer - till Golgatha, där 
han korsfästes mellan tvenne röva
re. Din oskyldige son, ditt hjärtas 
sällhet, , korsfäst mellan tvenne ogär
ningsmän. Heliga Maria, här brin
gar ditt hjärta sitt största offer, du 
uppoffrar din son till vår, till värl
dens frälsning, och här gå Simeons 

ord i uppfyllelse, ett svärd genom
borrar din egen själ. I det sista sö
ker hans blick dig, och till dig och 
sin älsklingslärjunge, som ock står 
vid korsets fot, säger han : ))Moder, 
se d'in son » ,  )) Son, s e  d1n moder. )) 

Dänned giver han dig till moder åt 
alla som tro på och älska dig och 
din son, och gör det till en dyrbar 
plikt för dem att likt Johannes vör
da digr som moder. 

Dyrbara moder, vår Herre och. 
Frälsa'rles moder, ingen människa 
kan rätt fatta och uttala din stor
het eller prisa dig som sig bör; icke· 
heller kunna vi .ana, tolka eller mä
ta djupet av dina lidanden; ditt of
fer. Lugn, värdig står du vid Kor
sets fot, hör din sons sista ord: »Det 
är fullbordat» ,  )) Fader, i dina hän
der befaller jag min ande» ,  hans. 
sista suck, och när hans heliga 
kropp nedtages från korset lägges 
den i dina armar .  Din är han först 
och sist. 

Smärtorika moder, din sons he
liga kropp vilar åt,er i dina armar, 
men den är slagen, sargad, blodbe
täckt ; och hjärtat, som slog endast i 
kärlek, det är genomstunget. Mo
der, du gråter, dina tårnr falla på 
din äl1skade sons kropp. Snart göm
mes den för dina ömma blickar i 
gravens sköte. · 

0 människa, kan du se allt detta 
ock icke gripas av medlidande, av 
kärlek till Jesu heliga moder. 

Hennes son lärde oss känna sin 
himmelska fader som vår fader, 
gav oss sig sjä1v till broder och fäst 
på korset gav han oss sin moder till 
moder. 

Icke kan väl den himmelske fa
dern med misshag se att vi älska: 
och prisa sonens moder. Icke kan 
väl sonen med misshag höra att vi 
till hans heliga moder säga: » För 
oss till din son, hed för oss )) ,  han, 
som på hennes förbön förvandlade· 
vatten till vin. Nej, fövisso icke. 
Nej, alfa I som älsken Jesus, älsken 
ock Maria, böjen edra knän och sä-· 
g,en av hjärtat: » Jesu heliga moder, 
tag vår hand, för oss till din son, 
lär oss att älska honom som du äl-



.skat . hon,om, följa . honom som du 
följt honom på det att vi med dig 
och alla saliga må evinnerligen skå-

d::J. ,och prisa honom i hans himmel
ska rik�. » 

Nov. 1922. A. R. 

VAR HAR JAG VARIT? 

V ar hQI' jag varit? Som utur en dröm 
av dngest full jag stiger mot en renad 
nch solbld rymd. Mitt hjärta, glöm 

o glöm 
den dödens makt, varmed du Vfll' 

förenad! 

Men hfärtat ropai· högt: » O  göm 
mig, göm! 

I berg, o skylen mig, ty förorenad 
är andens källa, mörk som dödens 

ström, 
o höjdens himmel, är du mig för

menad! » 

Dd stiger stilla hän mot solned
gången 

en man, vars ögon blicka dfupt 
och ömt. 

Han ser på mig och saktar plötsligt 
gången, 

» Kom»,  säger han, » om än av synd 
förgdngen, 

allt vad du brutit, allt är redan 
glömt, 

på nytt du ä1· uti min hjord und
fdngen. »  

Då skalv mitt hjärta som ett rö  i 
vind, 

jag, löpte hän, med kinden mot hans 
kind 

förnam jag livets gudsljus i min 
ande. 

Med tårars svall jag Mästaren begöt. 
Då log han milt och till sitt bröst 

mig slöt. 
Pris, HeJ'l'e [(rist, ske dig i allo 

landet 

S i g u r d  D a h l l ö f. 
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FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR. 

Sankt Ansgars Sal. 
Onsdagen den 1 november föreläste 

kandidat A. öhrnberg över Klostren i all
mänhet, varvid särskilt några uttalanden 
om klosterfrågans nuvarande läge i vårt 
land väckte intresserad uppmärksamhet. 
Fader Kjelstrups föredrag den 8 novem
ber om den katolska Kyrkans arbete i 
Norge refereras här nedan. Den 15 
november framställde · doktorinnan Lilly 
Sundström livfullt och elegant kåserande 
en Romresa, som hon företagit i nådens 
år 1922, med äkta hänförelse framhållan
de den eviga stadens alla härligheter. Den 
22 och 2\l i samma månad föreläste pastor 
Sven Stefan Nordmark över nutida Birgit
tinerk/oster. De av vällyckade ljusbilder 
illustrerade föredragen skildrade trenne 
kloster av den heliga Birgittas orden, som 
ännu existera nämligen Altomiinster i 
Bayern och Uden och \,Veert i Holland. 
Våra onsdagsaftnar ha denna termin ge
nolhgående varit väl besökta' och efterläm
nat en god behållning. 

De fingo också en värdig avslutning 
onsdagen den 6 december, då baron Gu
staf Annfelt i ett lika formfulländat som 
av äkta känsla buret föredrag i klar sam
manfattning skildrade katolskt liv i [(ö
penlwmn, Berlin, [(ö/n, Paris, H!feres, 
Krakcm ·och lV m·sclwu efter den resroute, 
som förcläsare1i själv följt vid en nyligen 
företagen rundresa i Europa. Särskilt up
pehöll sig harnn Armfelt vid den katolska 
renässansen i våra dagars Frankrike och 
slutade med några gripande skildringar 
från bolsjevikernas nederlag vid \Varschau 
den 16 augusti 1\l20, en "bönens seger", 
som det också uttrycktes av den franske 
general \Veygand. B. 

Fader Karl Kjelstrup 
från Kristiania gästade Stockholms kato
liker i början av november månad. S :t 
Ansgars sals föreläsningsnämnd, vars mål 
hl. a. enligt dess stadgar är att verka för 
skandinaviskt samarbete hade inbjudit 
honom att hålla föredrag om Den lwtol
ske Kirke i Norue og dens fremticlspet
spektiver. 

Föredraget hölls den 8 november , inför 
en talrik och högst betagen publik. Med 
sträng saklighet, parad med ungdomsfrisk 
optimism tecknade fader Kjelstrup den 
katolska Kyrkans i Norge utvecklingshi
storia och framtidsförhoppningar. För 
de närvarande blev det en verklig högtids
stund alt höra den nitälskande missionil
rens ord om svårigheter som övervunnits 
om framgångar som vunnits, om framtids
mål som vinkade. Hans vädjan till skan
dinaviskt samarbete väckte livlig anklang, 
och med uppriktig glädje mottogs hans 
budskap, alt Norges unge Biskop hyser 
det största intresse för katolsk skandi
navism. Det gedigna föredraget belöna
des av auditoriet med rungande applåder. 

Concordia Catholica 
avhöll torsdagen den \l november ett sam
manträde, som fick en mycket festlig 
prägel. 

Fader Kjelstrup hade inbjudits som da
gens hedersgäst. Föreningslokalen var 
dekorerad med svenska, norska och påvli
ga flaggorna, och aftonen gick helt i skan
dinavismens tecken. Efter ordförandens, 
ingenjör E: Blom, välkomsthälsning höll 
fil. stud. Greta Ellstam föredrag , om "Hel
ge Olav". På grundvalen . av Snorres fram
ställning samt professor Paasches och eg
na undersökningar gav hon en fängslande 
bild av konungen - helgonets liv och ut
veckling. Ftöken Astrid Zanichelli sjöng 
norska och svenska sånger, den framstå
ende konstnärinnan fröken Märtha Olson 
skördade livligt bifall för sin tolkning av 
Grieg och fröken Lena Cederström spred 
glädje genom sin utsökta deklamation. 

Stämningen var i ständigt stigande un
der kvällen och nådde sin höjdpunkt 'ef
ter de tvenne tal, som under den ange
näma supen höllos av Concordias vice 
ordförande, kanel. E. Sandqvist, och fader 
Kjelstrup. Talen, båda lika formfullända
de och starkt personliga, genornanclades 
av den varmaste skandinavism och för
hoppningsfullhet angående framtida sam
arbete mellan Nordens katoliker. Spontant 
sjöngs därefter umsont norska folksån
gen; sedan följde svenska och danska. En
tusiasmen var s tor och allmän. 

Också Ärkebiskop Bitter hedrad'e festen 
med sin närvaro, en välvilja, som 
på det högsta uppskattades av förenin
gens medlemmar, vilket icke minst kom 
till uttryck i det tal, varmed Concordias 
sekreterare hälsade Hans Högvördighet. 

S :t J osefsföreningen. 
Söndagen den 12 november vid ordina

rie månadssammankomst höll ordföran
den pastor S. Nordmark inför en talrik, in
tresserad åhörarskara ett föredrag om "Je
suitemas missions försök i Sverige i gång
na tider". Särskilt intressanta voro de ef
ter historiska källor återgivna skildringar
na av den grymma behandling man lät så
väl svenskar som utlänningar genomgå i 
Sverige på grund av deras katolska tro 
och övertygelse. Föredraget kommer att 
fortsättas då ännu några minnesvärda per
soners karaktär återstår att t eckna. -
Efter föredraget följde angenämt sam
kväm med &ång bl. a. av medlemmen kan
didat J. Adams Ray. 

Söndagen elen 1 \l november samlades 
trofasta medlemmar av föreningen vid 
stiftarens, msgr D :r Rudolf Kieslers grav i 
S : t  Josefskapellet, där gemensam bön för
rättades av P. S. Nordmark för alla döda, 
varefter man nedsteg i gravvDlvet för att i 
bön dröja vid den gamle kyrkoherdens 
gravnisch, som smyckats av minnesgoda 
föreningsmedlemmar. 



Söndagen den '10 decefober höll föreniri� 
gen -åter .såmmanträde med Luciafest: pa
stor - Nordmark skildrade med anslutning 
till ljusbilder sina minnen från sin studie
tid i Innsbruck. Lucia bjöd på förfrisk
ningar. Sång och allehanda · .förlustelser 
avlöste varandra. 

Frater minimus. 

Utmärkelser. 
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Fru Gertrud Kihlgren, organist vid S:a 
Eugenia kyrka här i staden, har tilldelats 
Kungl. patriotiska sällskapets stora medalj 
i guld för 51 års trogen tjänst, samt fru 
Rosa Wetterstrand Kungl. patriotiska säll
skapets mindre medalj i guld för - 25 
års tjänst som sångerska vid S:t  Eriks 
kyrka. 

Medaljerna komma att högtidligen över
lämnas åt de dekorerade av Hans Högvör
dighet Ärkebiskop Bitter. 

Observatol'. 

En ovanlig· g;äst 
på en offentlig talarstol i Stockholm var 
Mademoiselle Henriette de Vismes, som 
fredagen den 20 oktober inför en intres
serad publik, som till trängsel fyllde Vik
toriasalen höll en al\tigenom katolsk före
läsning över Lourdes, la ville mystique. 
Talarinnan, som från början till slut höll 
sina åhörares uppmärksamhet fången, 
skildrade först de hemlighetsfulla uppen
barelser av den Heliga Jungfrun, vilka vo· 
ro början till den undrens historia, som 
alltsedan haft Lourdes till medelpunkt. 
Några särskilt underbara helbrägdagörel
ser skildrades utförligt och otrons olika 
sätt att bortförklara- deras övernaturliga 
karaktär avvisades med klara och lungt 

vägande' bevis. De ljusbilder av vyer, 
kyrkor, sjuk tåg o. s . .  v. från den under
bara staden, som illustrerade föreläsnin
gen, stärkte genom sin nyktert poesilösa 
ton ytterligare det intryck av lugn v:eder
häftighet, som präglade hela föredraget. 
Mademoiselle de Vismes har också haft 
vänligheten att uppträda som conferenci
ere i .Sankt Ansgars Sal och kvarlämnar 
bland Stockholms katoliker många tack-
smnma vänner. X. 

Oreclos Fond. 
Transport kr. 

Till den heliga Jungfruns ära . .  
Grevinnan B. B ielke, Sturefors . .  
Frater Burgers 0. F. M. kyrko-

herde i Bolsward (Holland) . .  
M. J. Hendrix, Rotterdarn . . . . 
Cislersienserstiftet Sankt Bern

hardskloster i Bornhem (Bel-
gien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

M. Theodor Cornelisse, Amster-
dam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

C. v. Leeuwen, Aalsmeer (Hol-
land) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kaplan H. Lauwaer. Nijkerk 
( Holland) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M. H. Bloemendaal, Haag . . . . .  . 
Fil. mag. B. Bodström . . . . . . .  . 
M. A. v. d. Hoff, Druten, (Hol-

land) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
M. F. J. Lindscn, Hotterdam . .  
M. J. B. Blenke, Deurningen 

(Holland) . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Abbe Leoru Douadicque, Mire

beau de Poitou (Frankrike) . .  
Julgåva lill Credo . . . . . . . . . . .  . 

6,810: 74 
10 : -
50: -

14:  41 
13 : 75 

14: 55 

2: 1 1  

10: -

2 : -
1: 40 

1 0 : -

1 : -
1 :  42 

3 : 68 

5 : --
50: --

Summa kr. 7,000: 06 
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;� ,.._,.:;,, ___________ � 
Fredag. (Jesu hjärtas fre-

dag) .  
2 .  I ördag. S :a  Bibiana. Jungfru. , Martyr. 
3. Sönda!J, Första i Adve.nt. 
'1. Måndag. S :t Petrus Chrysologus. Bi-

skop. Kyrkol. 
5. Tisdag. Ferialdag. 
6. Onsdag. S :t Nicolaus. B'iskop. 
7- Torsdag. Vigi ldag. S :t Ambrosius. 

B iSlkop. Kyrkolära,re. 
8. Fredag. Marias obefläckade avlelse. 
9. J ,ördag. Dag inom oktaven av M. 

obefl. avi. 
10. Sönda!J. Andra i Adveut. (I högm. Ma

ria obefl. avlelse.) 
H. Måndag. S :t  Damasus I. P åve. 
12. Tisdag. Dag inom ,oktaven aT Ma,ria 

obefl. avl. 
13. Onsdag, S :t Lucia. Jungfru. Martyr. 
14. Torsdag. Da.g •inom oktaven. 
15. Fredag. Oktavdagen av Maria obefl. 

avlelse. 

Då prästen går till altaret är huvudet be
täckt med det s. k. birettet, detta som tec
ken på hans värdighet. Dess symboliska 
betydelse är densamma som skulderdu
kens, alltså sinnebildande "frälsningens 
hjälm". (Jmfr. Efes. 6: 17).  Sitt namn har 
birettet av latinska ordet birrus = huvud
bonad. Det är till färgen svart för vanliga 
präster, violett eller svart med violetta 
kanter för biskopar och prelater, - rött 
för kardinaler. - vita birett bäras av vissa 
ordenspräster. Birettets form är något olika 
i olika länder. I Italien är det endast försett 
med tre s. k. horn och endast präster som äro 
doktorer av någondera fakulteten äga rätt 
att bära birett med fyra horn. I andra län
der ha biretten vanligen fyra horn. Bisko
pen, liksom även Påven och kardinalerna, 
bära vid högtidligare funktioner den tu
delade mitran, sinnebildande de bägge 
testamentens vetenskap (alltså syftande på 
det biskopliga läroämbetet) . På fingre t  bär 
han bislwpsringen (påven den s. k. fiskar
ringen) som tecken på sin innerliga för
bindelse med kyrkan och sitt stift. En 
biskop hälsas av sina andliga och av stifts
borna genom knäfall och ringens kyssan
de. Som tecken på sitt överherdeämbete 
bär biskopen herdestaven (kräcklan, 
krummstaven) .  På fötterna bär han san
dalerna, av paramenternas färg och beteck
nas genom denna fotbeklädnad hans be
redvillighet att förkunna fridens evangeli-

16. Lördag_ S :t Eusebfas, Biek. Martyr. 
17. Sönda!J. Tredje i Advent. 
18· M.åndag. }Ferialdagar. 19. '111sdag. 
20. Onsdag. Kvartemberfastedag. Vigildag 

till S :t Thomas fest. 
21. Torsdag. S :t Thomas. Apostel. 
22. Fredag. Kvartemberfastedag, 
23. Lördag. Kvartemberfastedag, 
24. Söndag. Fjärde i Advent. Vigildag till 

Juldagen. 
25. Juldarren. Vår Henes Jesu Kristi fö-

delse. 
26. 'I'isdag. S :t Stephanus. '  Protomartyr. 
27. Onsdag. S :t Johannes. EvangeNst. 
28. 'rorsdag. Menlösa barns dag. 
29. Fredag. S :t Thomas. Bisk. Martyr, 
30. Lördag. Sjätte dagen inom j ulolctaven. 
31. Söndarren inom j uloktavcn. S :t Silves

ter I. P å·ve. Bek. 

um (Rom. 10:15 ) .  På händerna bär bisko
pen pont,fikalhandskarna, symbol för ren
heten och försiktigheten i alla handlingar. 
De påminna genom sin dyrbara utsmyck
ning om den rika välsignelse, som från en 
biskops välsignande hand strömmar ut 
över de troende. Det gyllene bröstkorset 
(pectorale), ofta fyllt med reliker, bäres av 
biskopen som en sinnebild av den kärlek, 
med v�lken han efter Kristi exempel vill 
omfatta kors , och lidande, samt beredvil
ligheten alt för sin hjord även om så ford
rades offra sitt liv. En ärkebiskop bär 
även det s. k. pallium, en ungefär tre fing
rar bred remsa av vitt ylle, försedd med 
sex av svart silke invävda kors. Det l äg
ges ringformigt kring halsen med ändarna 
nedhängande på bröst och rygg. Palliet 
är sinnebilden för det korsuppfyllda över
steprästerliga ämbetet, varför det även läg
ges på påven då denne krönes. Påven 
(summus pontifex) bär som tecken på sin 
makt och värdighet den tredubbla kronan 
(tiaran), sinnebildande hans översta läro
präst- och herdeämbete. Fiskarringen på 
hans finger är försedd med det påvliga 
sigillet, föreställande den helige Petrns i 
båten, bärgande noten. Inskriften nämner 
den regerande påvens namn. Vid en på
ves död brytes ringen högtidligen sönder 
och en ny ring överräckes åt den nyvalde 
påven. Med fiskarringen förseglas alla påvli
ga edikt, aktstycken och kungörelser. 

S.  N-k. 

Linkoln Bloms Boktryckeri A.-B., Stockholm 1922. 


