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marianskt Jlolatsbr�o ao Roratsk 

Kyrkofurst�. 

\li 3obanncs med Guds nåde den heliga 
lundensiska kyrkans ärkebiskop, Socriges pri• 
mas ocb den Jlpostoliska Stolens legat, göra 
härmed ueterligt. 

På grund au den särskilda andakt, som 
1,,i au innersta l)järta baua för uår uppböjda 
beskyddarinna, den gloroördiga maria, alltid 
:Jungtru ocn Guds llloder, ät· det oår högsta 
önskan, att festen tör samma neliga 3ungtrns 
jrambärande i templet, oilken enligt gammal 
seduänja årligen bar tirats den 21 nooember, 
)Jädancftet· till euärdclig tid uarje år skall hög= 

tidligbållas på denna dag. Ocb då ui oidare 
betänka och med fromt sinne begrunda, att 
sagda oeliga 3ungfrus uälgärningar mot män= 
niskosläktet ingalunda kunna uedergällas med 
så stora )Jedersbeuisningar, att )Jon icke skul= 
l.S anses uärdig ännu stör1•e och ))ärligare hyll= 
ning, bestämma, förordna och stadga ui bär· 
med i kratt au denna uår oemotsägliga tör= 
ordning, att festen au hennes frambät·ande i 
templet i likhet med den l)eliga marias aulel= 

ses fest hädanefter inom hela oårt lundensiska 
ärkebiskopsstift på sagda dag årligen till euär
deliga tider skall )Jögtidlig)Jållas au alla krist• 
troende med egen läsning tör samma tram
bärelsens fest, och uareft man icke äger läs
ningen för denna fest, skall man i stället an
uända sig au läsningen för samma ärorika 
och obefläckade 3ungfrns tödelsedag sålunda, 
att man i stället för ordet föde lse i denna 
insätter f rambära  n d c. 

Dessutom ät· det oår förhoppning, att de 
troende genom tjänliga medel skola uppeldas 
till allt större andakt och trägnare l)yllning 
au samma npp)Jöjda Guds moder, som likt en 
uppstigande morgonrodnad, skön såsom må= 
nen, utuald som solen, truktansuärd som en 
oälordnad krigshär, med den fieligc Jlndes 
uerkan hat· frambragt rättfärdighetens fanna 
Sol, uår Srälsare 3esus Kristus, uilken upp
lyser mörkrets gömslen i mörkrets makters 
uärld, ja, av l1enne, oars like aldrig setts ej 
))eller framdeles skall ses. \li önska ock, att 



de troende sjät1.1a med tilllJjälp a1.1 sina egna 
andakter oc]) böner och 11ppm11nt1·ade genom 
1.1åra maningar skola göras 1.1ärdigare den gu" 

domliga nåden oclJ att de desto l)ellre skola 
önska att fira 01.1annämnda fest till den obe" 

fläckade 3ungfruns ära, då de genom densam" 

ma kunna IJoppas att i rikligare måtto bli1.1a 
1.1edcrk1.1ickta med den himmelska nådens bå· 

1.1or. Sördenskull förordna 1.11 i förtröstan till 
611ds den Jlllsmäktiges barml)ärtiglJct och på 
l)ans heliga apostlar Petri och Pauli oc]) 1.1år 
skydds])erres den IJelige martyren I:aurcntii 
kraft och förtjänster, att alla sant botfärdige 
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kristna, som ha1.1a ångrat ocl) biktat sina syn• 
der oclJ under loppet a1.1 den sagda dagen till 
samma 3ungfrus 101.1 oclJ beder i någon a1.1 

de kyrkor, kloster eller andra l)eliga rum i 
1.1årt ärkebiskopssti[t, där den heliga 3ungfruns 
officimn firas, ha när1.1arit 1.1id den heliga 
mässan eller också fastat dagen före samma 
fest, ])uldrikt i l'.}erren skola befrias från fyra 
tio dagar a1.1 den botgöring som de 1Ja1.1a att 
fullborda. Detta gäller 1.1arje år för e1.1ärdeliga 
tider. cm 1.1ittnesbörd därom är tJårt sigill 
1.1idfästat detta brev. 6i1.1et i rund den 7 ok• 

tober 1483. 

Ovanstående avlat är utfärdad av ärkebiskop Jens Brostrup (1472-14\17). Bre
vet är skrivet på pergament, i vars högra marginal ses ärkebiskopens färglagda 
initial och vapen; det förvaras i Lunds Domkapitels arkiv. Festen för Maria 
obefläckade avlelse firades i Lunds Domkyrka redan år 1331. Lund hade under 
medeltiden två Mariakyrkor. 

Den berömda Mai·iareliefen ulanpä Glim
mingehus i Skäne. 
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SANNINGEN OM AVLATEN FÖRE 
REFORMATIONEN. 

Till de kyrkohistoriska stridsfrågor, som 
under den gångna vintern häftigast debat
terats i den svenska pressen, hör säkert 
frågan om avlatens missbrnk vicl meclel
ticlens slut. Credo har vänt sig till en av 
Tysklands främsta fackmän på området, 
professor Dr. E. Gäller i Freiburg im Breis
gau, som kommit till det resultat, som 
härnedan meddelas, icke genom hastigt 
letande i gamla Konversationslexikon, utan 
först efter årslånga och djupgående forsk
ningar såväl i hithörande källskriftcr som 
i den rika avlatslitteraturen. Underrubri
kerna äro i översiktlighetens intresse till
lagda av översättaren. 

·Med avlatsfrågan står hela refor
mationens utbrott i intimt samman
hang. Lika säkert som det är, att 
lärnn om avlaten fullkomligt kor
rekt framställdes av Kyrkan i bör
jan av det sextonde århundradet, 
lika onekligt är också, att avlatens 
praxis mot medeltidens slut vm· för
bunden med åtskilliga missbruk, 
vilka väl gåvo den yttre cmleclnin
gen till reformationen, men inga
lunda voro den verkliga orsaken 
till densamma. Det är begripligt, 
att en historiskt så betydelseföll 
fråga sedan gammalt har tilldragit 
sig forskningens särskilda upp
märksamhet. Men först på senare 
tiden har man lyckats komma till 
större klarhet i densamma icke 
minst tack vare studiet av källmate
rial kån vatikanska arkivet. På 
den protestantiska sidan ha hittills 
jämte de bekanta dogmhistoriska 
handböckernas framställning, fram
för allt Bricgers arbeten varit grund
läggande. Bland katolska lärda 
har N. Pcmlus, vilken redan i sin 
bok om Tetzel hade berört avlats
frågans huvudproblem, den största 
förtjänsten att mest ha gagnat 
forskningen genom sina talrika un
dersölmingar särskilt i avlatens hi
storia under medeltiden. Nya till
lägg till frågans uppklarande ut
gjorde dels A. Schultes bok om 
Huset Fugger dels mina arbeten om 
Plenarindulgenserna på Confessio
nalernas grund, vilka jag sedan i 
min skrift: Der Ausbruch der Re-

formation und die spätmittelalter
liche Ablatspraxis insatt i ett större 
sammanhang. 

1. Vad är avlat enligt katolsk lära? 

Vill man sysselsätta sig med frå
gan om avlatsproblemet vid refor
mationstiden, så måste man först 
göra klart för sig vad som enligt 
katolsk uppfattning menas med 
avlat. Det tridentinska kyrkomö
tet har visserligen nöjt sig med att 
som ky,rkliga trossanningar faststäl
la, dels att Kyrkan av Kristus fått 
makten att" utdela avlat dels att dess 
bruk är nyttigt och välsignelserikt 
för det kristliga folket. Men dess
utom har Kyrkan också genom fle
ra olika avgöranden framhållit av
latens betydelse. Luther påstod, att 
avlaterna blott åstadkomma en be
frielse från de i boten ålagda kano
niska strnff en och ingenting kunna 
uträtta gentemot de timliga straff, 
som vi för våra synders skull ådra
ga oss inför Gud. Häremot har Leo 
X i sitt bekanta avlatsdekret av den 
9 nov. 1518 klart och tydligt uttalat 
sig, då han som ·en sanning, vilken 
alla troende under straff av exkom
munikation måste omfatta, fast
ställde: » 1) att Kyrkans överhuvud 
av förnuftiga grunder ur skatten av 
Kristi och helgonens förtjänster 
kunde förläna avlate,r åt alla krist
troende, som genom kärleken äro 
Kristi lemmar vare sig de ännu äro 
kvar i detta liv eller de dväljas på 
reningsorten, 2) att, då han sålunda 
i krraft av sin apostoliska auktori
tet antingen förlänar de levande 
eller de avlidna en avlat, han förval
tar skatten _av Kristi och helgonens 
förtjänster och tilldelar dem indul
gensen antingen på absolutionens 
väg (per modum absolutionis) eller 
på förbönens väg (per modum suff
ragii); att följaktligen 3) de som så
lunda verkligen vunnit dessa slags 
avlater, bliva befriade från _lika 



många timliga str:iff, vilka· 'de en
ligt den gt1donrliga rättvisan genom 
sina aktuella 'syrider ådragit sig, 
som motsvara den erbjudna och 
vunna indulgensen.» Den nya kyrk
liga: lagboken säger i· Can. 911, 
att »avlat år en befrielse från de in
för · Gud ådragna timliga shaffen, 
vilka äro kvar efter synder, vars 
skuld redan är förlåten: denna skän
kes av den kyi·kliga auktoriteten ur 
Kyrka'ns skatt för de levande på 
absolutionens väg, för de avlidna 
förbönsvis. » Man finner lätt, hur 
nära denna kanon ansluter sig till 
Leo X:s dekretale, som å sin sida 
blott var en sammanfattning av det 
som inom Kyrkan sedan århundra
den tillbaka hade blivit fastställt i 
frågan. A vlaten är i enlighet där
med en eftergift cw cle syndastraff, 
vilka ännu finnas kvar efter elen 
sakramentala förlåtelsen, vilka 
man har ådragit sig inför Gud och 
måste avtjäna · antingen i denna 
världen eller i den tillkommande, 
jurisdiktion och utanför botsakra
mentet eller icke. Denna befrielse 
från syndastraff skänkes blott av 
den rättmätiga kyrkliga överheten 
av en förnuftig grund, den tages av 
Kyrkans skatt i kraft av kyrklig 
jurisdiktion och utanför botsakra
mentet. Men aldrig någonsin har 
Kyrkan lärt, att avlaten är en för
låtelse för själva synden, tvärrtemot 
fordrade man alltid, att syndaskul
den måste vara utplånad, att avla
ten endast tillkommer dem, som »i 
sanning äro ångerfulla av kärlek 
till Gud och .hava bekänt sina syn
det» (on1nibus vere contritis et con
fessis). Kärlekskravet, nådens till
stånd, har städse i Kyrkan gällt som 
ett ofrånkomligt villkor för vinnan
det av en avlat, så att det aldrig 
kan vara tal oin någon mekanisk 
avlatsi11rättning, som man från pro
testantiskt håll älskar att tala om. 
Vem skulle på allvar våga bestrida, 
att vinnandet av en fullkomlig av
lat, som kräver f,rihet från varje 
skuld alltså även från elen minista 
förlåtliga synd, icke skulle ställa de 
högsta sedliga krav på dem, som 
vilja vinna densamma? 
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2. A.vlate11 för�t blott eii befrielse 
fn)n kyrkliga straff? 

Men - svarar man kanske här -
så läir Ni nu för tiden, men på me
deltiden tänkte 1imn annorlunda. 
När allt kommer omkring hade än
då Lµther rätt, då han påstod, att 
avlaten ursprungligen endast var en 
befrielse från kanoniska, av Kyrkan 
ålagda straff. Däirtill kommer, att 
man numera genom talrika auten
tiska belägg1 ända från 1200: talet kan 
påvisa, att det också har· funnits in
dulgentire a culpa et p,oena = av
later från både skuld och straff. 

Här vilja vi helt och hållet bortse 
från frågan om hur avlaterna små
ningom uppkommit. Sina förelö
pare ha de redan i Kyrkans forn
kristliga praxis vid efterskänkandet 
av botstraffen särskilt på grund av 
martyrernas förbön och under den 
äldre medeltiden i förändrandet av 
given. bot, kommutationerna och 
redemptionerna, och icke minst i de 
individuella relaxationerna (befriel
se från bot}, som från och med 
800-talet lämnades 'dem, som vall
färdade till Rom eller donerade kyr
kor, men först på 1000-talet finna 
vi· dem i form ,av allmänna bevill
ningar, som voro anknyhia till ·ett 
fromt verk som gottgörelse. I det 
Paulus avvisade Hilgers' påstående 
(i inledningen till sista upplagan av 
Beringers avlatsbok}, att en full
komlig avlat alltid skulle varit för
bunden med den fornkristna re
konsiliationen, kom han till det re
sultatet, att de redan f:irc 1000-talet 
brukliga individuella botrelaxatio
nerna ära att anse som den äldsta 
formen för avlaten, då de generella 
relaxationerna med tillfogande av 
de redan vid remptionerna brukliga 
ersättningsverket har framgått ur 
dem. Redan Brieger har pekat på 
denna tanke, dock utan att dä,rvid 
erkänna, att de ansågos åstadkom
ma ett eftergivande inför Gud. 

Vad nu denna sista punkt beträf
far, så kan icke nog kraftigt fram
hållas, att man ända från äldsta 
tider oavbrutet fasthöll, att den av 
Kyrkan ålagda tillfyllestgörelsen 
också är verksam inför Gud, ja, att 



den har en större betydelse ärt de 
privata satisfaktionerna. Detta lig
ger ju begrundat i själva den kyrk
liga jurisdiktionsmaktens väsen. 
Men också i detalj ha de nyare 
forskningarna visat, (häir tänka vi 
åter framförallt på de ingående un
dersökningar N. Paulus bedrivit, 
vilka särskilt vänt sig mot Gottlobs 
funderingar angående korstågsavla
ternas överindividuella verkan eller 
transcendens), att med undantag av 
Abelard redan 1100-talets och det 
begynnande 1200-talets teologer, så 
vida de togo ställning till denna frå
ga, med en mun hava lärt avlatens 
överjordiska verkan och i enlighet 
därmed till sin uppfatt�1ing i grun
den överensstämma med Eugen III, 
elen helige Bernhard och de av Abe
larcl bekämpade biskopan1a. Ofta 
mötas vi av elen åskådningen, att de 
korsfarare, som verkligen blivit del
aktiga av korstågsavlaten, ifall de 
stupade, omedelbart skulle komma 
till himlen. En förutsättning var 
alltid, att deras skuld först hade ut
plånats genom botsakramentet! 

3. Avlaten från både skuld och 
straff'? 

Härmed komma vi in på ett annat 
kapitel. I sina undersökningar i in
clulgensfrågan (Realencykl. f. prot. 
Theologie u. Kirche, IX 84 ff) be
handlar Th. Brieger i tredje rummet 
"avlaten som eftergift av både skuld 
och straff under medeltidens sista 
århundraden", och påstår därvid: 
,,Det kan numera anses fullt bevi
sat, att även en tredje form av ple
naravlaten förefunnits: » indulgentia 
a poena et culpa)) och att denna av
lat under medeltidens sista århun
draden har spelat en högst betydan
de iroll. Medan den protestantiska 
foislmingen har hållit sin blick oav
vänt fästad vid själva avlatsteorin, 
som i själva verket numera i det vä
sentliga är densamma som i tretton
de århundradet, och ansåg allt som 
icke stämde överens med densamma 
för ett missbruk i praxis, så har 
denna nya förvandling av avlatsin
stitutet ända till sista tiden undgått 
vår uppmärksamhet. Hur denna för-
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vandling har uppkommit, är viss�r
ligen ännu dunkelt». Brieger anför 
nu en hel rad ex:ewpel från trettonde 
till femtonde århm1draclet och slutar 
sin framställning med orden: "Den 
första förvandlingen, som avlaten 
undergått, dess utvidgande fdn en 
eftergift av kyrkostraff till en befri
else från timliga syndastraff både 
här och i skärselden, har - huru 
väldig och verkningsfull elen än må 
ha va,rit - dock ingenting som väc
ker undran, då ju avlatens natur 
som ett borttagande av syndastraff 
därigenom icke blev förändrad. Nu 
däremot kastas avlaten över på ett 
alldeles nytt och främmande .områ
de, i det den icke blott skulle sträcka 
sig till straffet utan också till själva 
skulden. Var detta icke ett slag i 
ansiktet på hela dogmatiken? Hade 
då icke alla de stora skolastikerna 
utan undantag blott talat om en ef
tergin i straffet och med största be
stämdhet pekat på remissio culpae 
som villkoret för avlatens mottagan
de?» Till denna uppfattning slöt 
sig också Loofs i sin Dogmenge
schichte, då han menade, att Boni
facius IX måhända varit den förste 
romerske biskop, som betecknade 
de fullkomliga avlaterna som avla
ter a poena et culpa eller som (löfte 
om en) indulgentia plena omnium 
peccatorum (fullkomlig förlåtelse 
för alla synder). 

Häremot sökte från katolskt håll 
M. Jansen i sin bok om påven Bo
nifacius IX göra sannolikt, att den
ne aldrig hade använt sig av detta 
uttryckssätt, hur mycket han än 
ryckte avlatens finansiella sida i 
förgrunden. Men detta försök kan 
icke anses lyckat, då i själva verket 
ännu många fler belägg än Brieger 
har anfört kunna påvisas för ut
trycket: indulgentia a culpa et po
ena, och detta i själva verket ofta 
förekommer i påvliga skrivelser än
da från slutet av det trettonde år
hundradet. Hade nu redan N. Pau
lus sökt bevisa, att detta uttryck 
är dogmatiskt korrekt, då det en
dast vill säga, att skulden först ef
terskänkes genom den ångerfulla 
bikten och den sakramentala abso-



lutionen och straffet sedan bortta
ges genom elen med påvlig full
makt förlänade avlaten, så kunde 
först studiet av källmaterial ur de 
påvliga akterna skapa full klarhet 
i frågan. Det framgick då, som 
jag på annat ställe (Die päpstliche 
Pönitentiarie I 217  ff, Der Aus
bruch cler Reformation s. 74 ff.) i 
detalj har påvisat, att Briegers upp
fattning stöder sig på ett fullkom
ligt missförst�nd och att det på
talade uttrycket själft är alltigenom 
dogmatiskt korrekt. 

Då det mest förekomm:er i de s. k. 
konfessionalierna eller biktbreven 
liksom i de därtill hörande suppli
kerna, de till påven riktade ansök
ningm·na om avlats beviljande, har 
jag tagit dessa under en, systema
tisk käll-undersökning. Som kon
fessionale betecknade man på det 
påvliga kanslispråket den genom 
senmedeltidens talrika reservatsyn
der betydelsefulla fullmakten att få 
välja sig en biktfacler, som kunde 
giva avlösning från alla synder med 
undantag av dem som voro under
kastade påvens avgörande. Därtill 
kommo ofta ytterligare fakulteter, 
ibland också fullmakten att avlösa 
från de påvliga reservaten. En sär
skild formel var förutsedd för valet 
av .en biktfacler, som kunde skänka 
en »plena ,remissio 01nnium pecca
torum semel in mortis articulo ». 
Ofta tillfogades senare orden: » se
mel in vita», vilka också förut någon 
gång förekommit. Med Johan XXII 
uppkom den imcler 1400-talet bruk-
1i11a formen »plenaria remissio se
mel in vita et semel in articulo mor
tis ». Redan från och med Johan 
XXII upptogs denna formel med 
·uttrycket: »remissio omnium pecca
tonim» i den påvliga kansliboken 
och blev - längre fram i något ut
vidgad form - grundläggande för 
brev av detta slag. Anmärkningsvärt 
är emellertid, att denna formel, som 
man kan se av enstaka bikthrev i 
denne påves registratur, ursprung
fgen var ännu utförligare. Biktfa
dern kunde, heter det då i skrivelsen 
till den ansökande, skänka en »för
låtelse för alla de synder, som du i 
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hjäi'tat ångrat och med munnen be
känt, och även för de straff, som 
du då förtjänar för dessa synders 
skull, cl. v. s. den fulla förlåtelse 
( eam plenam remissionem), som 
påvarna plägat genom ett särskilt 
privilegium förläna några enskilde 
så långt Kyrkans nyckelmakt sträc
ker sig och det är behagligt i det 
gudomliga majestätets ögon». I 
ett avlatsprivileg för konung Filip 
V av Frankrike av år 1 3 16 får hans 
biktfaclcr fullmakt » att du en gång 
kan giv::ll samme furste fullkomlig 
förlåtelse för alla de synder, som 
han inom loppet av ett år ångrat 
och biktat, och iJ-:raft av vår aukto
ritet helt och hållet lösgöra honom 
från dem och - så långt Kyrkans 
nyckelmakt sträcker sig och det är 
behagligt i det gudomliga majestä
tets ögon - befria honom från 
både straff och skuld, likväl så, att 
om han på grund av någon synd 
har plikt att giva tillfyllestgörelse åt 
en annan, du må ålägga honom, att 
han uppfyller denna förpliktelse» .  

Som av dessa biktbrevs ordaly
delse framgår, måste man antaga, 
att biktfadern själv har använt sig 
av en liknande formel för absolutio
nen. I själva verket haT man ock
så i ritualböcker från denna tid 
funnit flera formler av detta slag. 
Över en sådan, i vilken ännu Ur
ban V:s namn är skrivet (Cocl. Vat. 
lat. 1 1 53), finner man överrubri
ken: Absolutionsformel i dödsögon
blicket med fullkomlig befrielse 
från straff och skuld (cmn plena
ria remission poenarum atque cul
parum). En annan har till över
slfrift: Absolutionsformel för alla 
synder, då fullkomlig avlat medde
las genom påven i döclsögonblicket. 
I båda fallen är innehållet ungefär
ligen detsamma: Biktfadern skall 
avlösa penitenten, som har biktat, 
först från hans synder efter den där 
angivna formeln : I kraft av Den 
Helige Faderns fullmakt giver jag 
dig full förlåtelse för alla dina syn
der i Faderns och Sonens och den 
Helige . Andes namn. Amen. Där
efter heter det: Dessutom en annan 
absolutionsformel efter bikten och 



meddelandet av absolutionen från 
exkommunikation och synder: I 
kraft av vår Helige Fader Påvens 
fullmakt, som blivit mig meddelad, 
giver och förlänar jag dig fullkom
lig avlat och befrielse från alla de 
straff, till vilka du har gjort dig 
skyldig genom dessa dina synder, 
så långt Kyrkans nyckelmakt sträc
ker sig /och det är behagligt i det 
gudomliga majestätets ögon. Må 
denna förlåtelse varda dig till för
ökande av dygden och nåden och till 
vinnandet av den eviga härligheten. 
Amen. En liknande ordalydelse har 
formeln från Urban V:s tid. 

Absolutions formelns överens-
stämmelse med biktbrevets ordaly
delse, frapperar, det kan knappast 
vara något tvivel om, att det här är 
tal om samma sak. Men härige
nom blir på samma gång också själ
va huvudfrågan på ett oemotsägligt 
sätt uppklarad. I de fall på på
ven meddelade en Indulgentia a 
culpa et poena eller en remissio 
omniun1 peccatorum et poenarum, 
erhöll biktfadern fullmakten att 
giva sitt biktbarn absolution från 
alla synder också sådana, för vilka 
påven förbehållit sig absolubons
rätten, och dessutom meddela det en 
fullkomlig befrielse från: alla syn
dastraff, i sista fallet alltså full
komlig avlat enligt en bestämd ab
solutionsformel. Efter absolutionen 
för de biktade synderna följde ab
solutionen från straffet, efter skul
dens utplånande (remissio culpre) 
kom straffets borttagande (remissio 
poenre). Därav fick detta indult 
1iamnet: Indulgentia (remissio, ab
solutio) a culpa et poena. Begrep
pet indulgens användes alltså här 
- liksoml förövrigt också i andra 
fall - i överförd mening. Då kans
liboken, sedan denna indulgens 
kommit mera i bruk, i den härför 
använda formeln borttog tillägget 
» et poenarum ( och straffen)» och 
lät tyngdpunkten vila på den första 
delen: ren11ss10 omnium peccato
rum (förlåtelse för alla synder), 
kom också detta senare uttryck till 
användning, som vissa överskrifter 
till absolutionsfonnler visa ; men 
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Yarje missförstånd var fuJlkomligt 
uteslutet genom själva absolutions
formelns ordalydelse. Biktbrevens 
formulering, säi·skilt det 15 :de år
hundradets absolutionsformel, har 
undergått flera förändringa·r, men 
innehållet förbliver alltid detsam
ma. De slutsatser, som man dragit 
ur Briegers falska förutsättningar, 
visa sig sålurida oriktiga. Med des
sa resnltat som utgångspunkt för
klarar man också lätt uttrycket »a 
culpa et poena» j de avlatsförlänin
gar, som icke meddelats i form av 
hiktbrev, så redan från och med 
1200-talet vid kyrko-, korstågs- och 
jubileumsavlater. Befrielsen från 
syndens skuld i botsakramentet må
ste alltid komma före den genom 
avlaten förunnade befrielsen från 
timliga straff. För vidare studium 
ber jag få hänvisa till mina ovan 
anförda arbeten. 

Nämnas måste ock, att mycket 
snart uttrycket : Indulgentia a culpa 
et pocna på tyska återgavs med 
vändningen: Ablass von Schuld und 
Pein (Avlat från skuld och pina). 
Det är självklart att - då det teo
logiska begreppet avlat har en mera 
inskränkt betydelse - ett dylikt ut
tryck lätt kunde framkalla missför
stånd bland folket. Ja, till och med 
enstaka teologer på 1400-talet synas 
ej ha riktigt förstått denna formels 
mening och betydelse, så att de kun
de anmärlrn; att elen icke passade i 
kurialstilcn och med Freiburger
teologen Pfeffer rentay b.etrakta 
dess användande som ett missbruk, 
medan andra tollrnde densamma 
fullkomligt rätt. I varje fall har 
det aldrig existerat någori »avlat 
från skuld». 

4. Tvenne öclesdigrn siirmeningar 
i senmedeltidens avlatsläm . .  

Om sålunda detta uttryck måste 
beteckuas som teologiskt kotrekt, så 
kan man å ancfra sidan icke förneka, 
att i tvenne andra punkter av avlats
läran under 1400-talet sätmeningar 
uppkommo i den teoloP-iska · värl
den, vilka icke varit utan betän,k
Iiga följder för praxis. De beröra 
frågan om cwlcttemas vinnande för 



de avlidna. Raymond av P.enna:fort, 
påverkad av Jakob av Vitry, var 
den förste, som' talade om avlater
nas tillägnande åt de avlidna. 
Alexander av Hales har sedan dju
pare begrundat denna fråga teolo
giskt, då han förklarade, att avla
tema per modurri suffragii ( för
böns vis) också kunna komma de 
avlidna till godo. Skolastikens teo
loger följde honom efter, så sär
skilt Bonaventura, medan kanonis
ten Henricus de Segussia och flera 
andra teologer och kanonister un
der 13 :de och 14:de århundradet 
riktade sig mot hans uppfattning. 
Före Calixtus III ha i ,själva verket 
avlater av detta slag aldrig förlänats 
av någon påve, om också - som 
Thomas av Aquino framhåller - de 
redan på 1200-talet i förbigående 
omtalas. Frågan blev fullt avgjord, 
då Sixttis IV, som vid återbeviljan
det av den redan förut uppreP,ade · 
gånger meddelade avlaten till för
mån för Peterkyrkan i Saintes år 
1476 uttryckligen framhöll, att den
na avlat också kunde komma de 
avlidna till godo, därvid i tvenne 
förklaringar därtill hade uttalat sig 
därhän, att avlaten förbönsvis till
delades de avlidna, liksom böner 
och fromma allmosor kunde fram 
bäras för deras befrielse. Detta har 
sedan dess varit Kyrkans lära. Den 
med denna avlats förkunnande an
förtrodde och sedan även i Tysk
land verksamma kommissarien 
Raymond Peraudi gick. likväl läng
re, då han efter att ha rådfrågat 
tvenne teologer i en deklaratioi1, 
som blev grundläggande för senare 
avlatsinstruktioner, uttalade den 
uppfattningen, att avla ten med of el
bar säkerhet kommer de avlidna till 
godo och att - om man blott läm
nar den med avlaten förbundna all
mosan - den icke ens kräver nd
clens tillstdnd hos elen som vinner 
densamma för en avliden - att den 
följaktligen i detta fall också kan 
vinnas i dödssyndens tillstånd. 
Hans lära fann mårigenstädes an
klang och utbreddes vidare särskilt 
genom Coelifodina av Johannes von 
'PiiJz, medan andra uppträdde som 
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dess förklarade motståndare. Perau
dis åskådning återfinnes även · i 
Albrechts av Mainz avlatsinstruk
tion. Sålunda är också Tetzel ur
säktad, då han förkunnade denna 
lära, som till sitt innehåll, som Pau
lus har fastställt, verkligen motsva
rar den bekanta versen om »pengar
na, som n;wt kistbotten klinga )) . 
Däremot gåva själva avlatsbullornas 
text ingalunda något stöd härför. 
Jag har förut (Der Ausbruch der 
Reformation S. 158 ff) påvisat att 
denna uppfattning om ock med nå
gon inskränkning - i grunden går 
tillbaka till Augustinus Triumphus, 
något som hittills icke beaktats. 
Bland de viktigaste motståndarna 
till denna lära finna vi  i Sorbonnen 
i Paris, som år 1482 enstämmigt ut
talade sig mot densamma. Icke 
mindre skarot uppträddr, universi
tetet år 1518 mot denna lära. Lika
ledes har en av de största teologer
na bland Luthers motstånda:re, kar
dinal Cajetanus, avvisat den. Det 
var sålunda här icke tal om någon 
kyrklig troslära, utan om en teolo
gisk privatmening, vars verkningar 
man emellertid helst skulle vilja se 
ogjorda. Som vi redan ha sett det 
uttryckt i den kyrkliga absolutions
formeln för plenarindulgensen på 
grund av hiktbreven, att eftergivan
det :iv straffen skulle ske, ))så långt 
Kyrkans nyckelmakt sträcker sig 
och det skall vara behagligt i det 
gudomliga majestätets ögon»,  så 
var också det faktum avgörande för 
Cajetanus och andra, att det omöj
li�en kunde fastställas, huruvida 
den avlat, som förbönsvis tillvändes 
en viss själ, också är antaglig för 
Gud. Sålunda anmärker i vår tid 
dogmatikern Gihr med rätta: )) Gud 
har ingalunda genom något löfte 
på förhand förpliktigat sig till att 
alltid och överallt mottaga den er
bjudna tillfyllestgörelsen i dess fulla 
omfång och för de åsyftade själar
na)) (.ifr. Kongregationsbeslutet av 
år 1840 i samma riktnini:1 ). Vad 
slutligen möjligheten att i dödssyn
dens tillstånd yinna en avlat för de 
avlidna beträffar, så har Pohle i sin 
Dogmatik ( III 571) med rätta 



skarpt uttalat sig mot en dylik före
ställning med betonande av att den 
som vinner avlaten som förbedjare 
måste uppfylla samma villkor, som 
erfordras för vinnandet av en avlat 
för levande och alltså vara i den he
liggörande nådens tillstånd. 

5. Meta ljus än skuggor också i 
medeltida avlatsprccxis. 

Vi vilja här icke närmare ingå på 
den finansiella sidan av avlatsfrå
gan. Det är klart, att lätt missbruk 
kunna uppstå då ant!_liga och världs
liga ting läggas så nära intill varan
dra, särskilt om handhavandet an
förtros åt personer, som icke i var
je hänseende · samvetsgrant utöva 
sitt ämbete, alldeles bortsett från att 
fiskalismen inom kurian hör till 
de värsta skuggsidorna av denna ti
dens kyrkohistoria. Särskilt måste 
man i detta sammanhang beklaga 
besättandet av ärkebiskopsstolen i 
Mainz under Albrecht av Branden
burg liksom de därmed samman
hängande avlatsförhandlingarna. 
Xnda sedan det 13 :de århundradet 
hade allvarliga stämmor höjt� både 
på synoder och i litteraturen, som 
riktade sig mot överhandtagandet 
av utväxter i avlatspraxis, framför
allt mot avlatssamlarna. Slutligen 
beslöt det tridentinska · kyrkomötet 
att upprycka det onda med rötter
na, då det strängt förbjöd indrivan
det av avlatspenningar av varje 
slag och helt och hållet upphävde 
allmosesamlarnas ämbete. Hur 
mycket man än må beklaga utväx
terna i avlatens praxis, så måste 
dock framhållas, att härutinnan 
överdrivna anklagelser i stor ut
sträckning hava utslungats. Den 
som närmre känner avlaternas hi
storia vet väl, vilken oerhörd be
tydelse de ha haft för korsfararrö
relsen och krigen mot turkarna, och 
därmed också för den västerländ
ska kulturen. Men särskilt var, 
som Nikolaus Paulus i sin skrift om 
Avlaten som kulturfaktor påvisat, 
medeltidens indulgensväsen en 
framträdande niedorsak till en hel 
rad av kulturskapelser. Huru mån-
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ga broar, sjukhus, kyrkor, katedra
ler och andra företag ha icke fått 
hjälp av detsamma, ja, utan det 
hade de, särskilt under 15 :de år
hundradet, överhuvudtaget kanske 
icke alls kommit till stånd. Den 
vatikanska registraturen, ur vilken 
jag senare hoppas kunna offentlig
göra utdrag häröver, lämnar ett 
överväldigande bevismaterial där
för. Det är för övrigt tillräckligt 
att kasta en blick i det 15 :de år
hundradets enbladstryck. Särskilt 
sedan Sixtus IV:s pontifikat utfär
das allt flera avlater till förmån för 
byggandet av kyrkor. Härtill kom
mer, som varje verklig kännare i 
denna fråga vet, att de krav, som 
uppställdes för vinnandet av en 
kyrko- eller jubileumsavlat, voro 
synnerligen stränga och att, som vi 
än i dag kunna se av talrika skild
ringar, de troende, ofta i stora ska
ror med största iver underkastade 
sig de föreskrivna förpliktelserna. 
A vlatsfesterna blevo härigenom till 
stora folkmissioner och bidrogo i 

, hög grad till det religiösa livets be
fordran. 

Den protestantiska forskningen 
betonar med Luther i spetsen ofta 
ensidigt avlatens missbruk och ser i 
hela indulgensen blott en yttre me
kanisk inrättning, som den fördö
mer i sammanhang med Kyrkans 
lära om bot och ånger; särskilt har 
vår attritio ( ofullkomliga ånger), 
som kallas » galgånger », varit en 
skottavla för dess angrepp. Härvid 
torde förövrigt märkas, at,t i avlats
dokumenten det ständigt1 talas om 
»contritis et confessis »  (sådana som 
bikta med fullkomlig ånger). Våra 
motståndares förklaring av den 
ofullkomliga ångerns väsen tillba
kavisades från den historiska sidan 
redan av H. Finke och är också rent 
sakligt obegrundad. Om man ock
så icke kan förneka, att den prote
stantiska avlatsforskningen måste 
tillgodogöra sig katolska lärdas ve
tenskapliga resultat, så kan man 
omöjligt hoppas på fullständig för
ståelse, så länge hela dess betraktel
sesätt utgår från en helt annan orin
cipiell ståndpunkt. Med Möhler 



måste man förebrå protestanterna, 
att de » helt enkelt ha kastat bort 
hela läran om satisfaktionerna och 
obetingat utdela den fullkomligaste 
avlat till var och en som tror, me
dan katolikerna blott låta den kom
ma de kristna till del, som sedan de 
ha gjort bot förbliva i kärleken», så
dana, som det så vackert heter i Leo 
X:s clekretal, »qui caritate jungente 
membra sunt Christi » (vilka genom 
kärlekens band äro Kristi lemmar). 
Jag slutar med mina egna ord ur 
ett arbete i indulgensfrågan: »Kyr
kan betraktar avlaterna som en 
Guds nådegåva, vilken hon själv i 
kraft av elen makt som hon fått av 
Kristus kan förmedla åt de troende 
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ur Kristi och helgonens förtjänst
fond. Stödd på sin gudomliga sänd� 
ning bringar hon därmed läran om 
den ställföreträdande tillfyllestgörel
sen och om de heligas sal_Ilfund till 
en levande utformning, i vilken 
hela överflödet av överjordiska 
skatter, de himmelska rikedomar
nas oändliga värde, det övernatur
liga livets hemlighetsfulla samman
flytande mellan detta livet och hin
sides från själ till själ uppenbarar 
sig. I det Luther gjorde sig av med 
dessn läror, tog han också bort själ
va grundvalen till den kyrkliga lä
ran om bot och avlat. » 

E r n s t  G ö l l e r. 

NÅGRA MINNESORD OM BISKOP 
JOHANNES, 

APOSTOLISK VIKARIE FOR DANMARK OCH ISLAND. 

Danmarks 
gamle biskop 
har slutit sina 
ögon till den sis
ta vilan. Ända 
in till sista vin
tern hade hans 
hälsa varit god 
·och mer än en 
av hans vänner 
·hade hoppats få 
fira den kraft
fulle åldringens 
90-årsdag. 

en sällsynt lyck-
1:ig man. Hela 
hans väsen ut
strålade sund 
harmoni. Redan 
hans yttre angav 
detta. Utan att 
kunna kallas en 
distinguerad pre
lattyp var han 
·'likväl ståtlig och 

Men Guds tan
kar voro ann·or
lunda. Efter 
blott några få 
dagars sjukdom 
"lät han sin gam
le tjänare fara 
hädan i frid. 
Fredagen den 1 7 
mars fram mot 
aftonen avsom
nade han om
,kring 88 år gam

Biskop Johannes von Euch. 

imponerande, 
ovanligt högväxt 
, och kraftigt 
by�gd. Av foto
grafier kan man 
icke få -en upp
fattning av hans 
ansikte. De åter
ge dragen alltför 
w:ova och tunga, 
då de omöjligt 
kunnat uppfån
ga den besjälade 
kraft och det liv, 
som präglade 

mal efter 72 års verksamhet som 
präst och 30 års arbete som biskop: 

Biskop Johannes von Euch var 

dem. 

I 
För att få en verklig uppfattning 

av biskop von Euchs egenart må
ste man haft förmånen av ett per-
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sonligt samtal med honom, helst katoliker, som starkt inverkade på 
angående hans stora livsintresse och hans för allt gott öppna ynglinga-
livsverk: den katolska renässansen sinne. Religionen betraktades som 
i Danmark och Norden. Hans op- något fullkomligt naturligt och 
timism verkade i detta samman- självklart i denna sunda och from-
hang särskilt betagande. Om samt- ma omgivning, den katolska tron 
liga präster i den danska )) Folke- var den främsta lyckokällan . för de 
kirken)) på en konferens en vacker djupt lyckliga människor, som han 
dag beslutit sig för att omvända sig dagligen fick vara samman med. 
till fädernas tro, så skulle detta På våren 1860 sändes den unge 
ingalunda förvånat Danmarks ka- Johannes von Euch som nyvigd 
tolske biskop. präst till Kö-
Snarare skulle penhamn, fyra 
han ha funnit år senare blev 
det mycket na- han sognepräst 
turligt. Han ta- Fredericia på 
lade gärna om .Jylland. Den 
de kyrkor, som l 7 februari 
han ville bygga '1884 utnämn-
överallt, om en des han till 
ståtlig domkyr- apostolisk pre-
ka i Köpen- rekt för Dan-
hamn och om mark, åtta år 
domkapitel och senare blev han 
seminarium, upphöjd till 
som också i apostolisk vi-
sinom tid skul- karie och bi-
le komma. Svå- skop. Också i 
righeter och • denna nya om-
hinder tog han givning hade 
med oföränder- han lycka och 
lig ro. Kanske framgång. Med 
denna nästan outtröttlig iver 
trotsiga opti- Verkade han 
mism någon for Danmarks 
gång inverkat literförande till 
skadligt på katolska tron 
.hans arbete, på och hade själv 
det hela taget glädjen att få 
verkade den· Biskop von Euchs jordafärd. se den säd, han 
emellertid sä- Processionen passernr Halmtornet i Köpenhamn. sålunda utsått, 
kert till stor välsignelse. spira och växa runt omkring 

Denna lyckliga natur hade biskop landet. Först framtiden kan 
vonJ Euch utan tvivel fått i fadder- rättvist uppskatta hans betydelse 
gåva av Försynen, men hela hans som Kyrkans återuppbyggare i 
liv bidrog till att nära och utveckla Absalons och Valdemarernas Dan-
densamma. Det var på tillvarons mark. Särskilt de sista tjugo åren 
solsida som han fick uppväxa och av sitt liv kunde han glädja sig 
sedan arbeta under hela sitt långa åt mycken framgång. Hans ljusa 
liv. Hans föräldrahem i den lilla syn på livet styrktes också av ,en 
staden Meppen i Hannover var har� präktig hälsa och stor arbetsförmå-
moniskt och lyckligt. Som ·student ga. Han förstod också att intresse-
fick han tillbringa flera år som in- ra sig för allt mänskligt och skaffa 
formator hos den bekante greve si� glädje av de minsta småsaket . 
.Josef Stolberg i W estheim, där han Danmarks kultur och historia var 
sammanträffade med flera ledande föremål för hans särskilda studium. 



Väl stod han ej i personlig kontakt 
med många representanter för det 
protestantiska Danmark, men på 
litteraturens väg förvä1:vade han sig 
en ingående kännedom om den dan
ska samtiden. Han var förövrigt 
ytterst vidhjärtad och tolerant, han 
tillät till och med sina katoliker att 
vid möten och 'sammankomster 
zztanf ör kyrkan sjunga klassiska 
psalmer av landets stora prot�stan
tiska psalmdiktare. 

Det ljus och den harmoni, som 
han sålunda bar på, bibehöll han 
icke för sig själv. För alla, som 
vände sig till honom, hade han ett 
hjärtligt och uppmuntrande ord. 
En rent suggestiv kraft utgick från 
den kraftige kyrkofursten. Man 
måste ryckas med av hans seger
vissa optimism. 

Också för vårt arbete i Sverige 
hade han det livligaste intresse, och 
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ville alltid noga höra, hur vi hade 
det derover. Omkring 85 år gam
mal började han läsa svenska för att 
bättre kunna följa med utvecklin
gen här - förut hade han menat, 
att han omöjligen kunde förstå 
svenska språket riktigt bra. Ock
så mot Credo visade han sig ända 
från första början av tidningens till
varo son1 en , trofast vän. Han lär
de sig alltmer förstå det starka 
sambandet, som förenar de nor
diska folken, och den betydelse som 
händelserna i ett av Skandinaviens 
riken har för de andra. 

Buren av tusendens böner och 
välsignelser efter ett långt, lyckligt 
och verksamt liv har han nu när
mat sig det land, där den eviga 
lyckan har sitt hem. Han vile i 
frid! 

B. D .  A. 

LIDT OM NORGES NYE APOSTOLISKE 
VIKAR. 

Mgr. Professor Dr. phil. og theol. H. ]. Smit. 

Katholsk N ederland glreder sig af 
Hjertet over den store JEre, der er 
bleven Professor Smit til Del, ikke 
mindst, fordi det er spontant og en
stemmigt, at Propagandaens Kardi
naler har valgt ham til Apostolisk 
Vikar for Norge ; men Glreden kan 
ikke andet end vrere blandet med 
Sorg over det folelige Tab, som hans 
Bortrejse betyder for hans Lands
mrend og ganske srerligt for 1Erke
bisped0111met Utrechts store Semi
nar, blandt hvis Lrerere han var en 
af de mest skattede. 

Sammen med Mgr. Hermi.is fra 
Set. Michielsgestel var Professor Dr. 
Smit Drivkraften i den Missions
aktion, som i de seneste Aar med 
saa stor Nidkrerhed og Begejstring 
er bleven rejst i Holland. De Ord, 
han ved de saakaldte Missionsdage 
talte, virkede frengende og blev om
sat i Handling. Han besad den 
misundelsesvrerdige Evne, saa snart 

han havde betraadt Talerstolen, paa 
faa 0jeblikke at faa Missionsiverens 
Ild til at lue i sine Tilh0reres Hjer
ter, saa kraftigt, at den matte bryde 
ud. De, der havde h0rt ham tale, 
smittede andre med deres Begejst
ring, saa Frygten deraf blev et 
blomstrende Missionsarbejde. 

Hvorledes Prof. SmJ vid Siden 
af sit Lrererembede, som han stedse 
varetog med den st0rste Krerlighed 
og Pligttroskab, kunde finde Tid at 
ofre i saa rigt Maal paa sit k::ere 
Missionsarbejde, er nresten ufatte
ligt. 

Foruden Embedet som kasserer 
for Prresternes Missionsforening og 
for Samfundet til Tro ens U dbredel
se i selve JErkestiftet bekl::edte han 
ogsaa Stillingen som Sekretrer for 
Utrechts Missionskomite. 

Hans fornemste Strreben gik ud 
paa at Fremme de tre store Mis
sionsforeninger: Tro ens U dbredelse 



(Propaganda), Jesu Barndomsfor
ening og den Hellige Petrus's Vrerk, 
der staar under Pavens srerlige Be
skyttelse og arbejder for at skaffe 
Missionslandene indfodte Prrester. 
Af Propagandakongregationen i 
Rom var han bleven udnrevnt til 
Formand for disses nederlandske 
Afdelinger. 

Der er ingen Tvivl om, at Prof. 
Smit kan takke sin gl0Clende Mis
sionsiver for den 
h0je Udnrevnel
se, der nu er ble
\ren ham til Del. 

I sit Apostoli
ske Vikariat vil 
han finde ogsaa 
Hollrendere som 
Prrester ; nog le 
af dem har stu
deret vid Propa
gandaen i Rom, 
andre i Neder
land. Det er 
Kardinal van 
Rossums oprig
tigste 0nske, 
som Mgr. Die
pen nyligt vid et 
M0de for Prres
lernes Missions
forening i hans 
Bispestads' Her
togenbosch med
delte, at faa op
-rettet et Prreste- i . . N 

D:r H. s
d
emina

1
r 1 or-

1 Apostolisk vikarie för enl se v. t l  
Sk0nt :Mgr. Smit med Rette be

tragter det Kald, den Hellige Fader 
nu har betroet ham, som en stor 
.iEre, saa er det ikke desto mindre 
et stort Offer, han bringer, at for
lade sit Fredreland og den Virksom
hed, han med alle Hjertebaand er 
knyttet til. Heller ikke er det noget 
lille personligt Offer der krreves af 
den, der skal overtage Embedet som 
Biskop for den norske Mission -
man trenke blot paa de uhyre Af
stande i Norge, Afstande man i 
Nederland overhovedet slet ikke g0r 
sig Begreb om - og saa Missionens 
vanskelige 0konomiske Forhold. 
Men med sin brrendende Krerlighed 
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till Sjrelene er Mgr. Smit rede til at 
bringe alle Ofre. 

» Maasbode» 's Redakt0r fortreller 
om sit Bes0g hos den nys udnrevnte 
Apostoliske Vikar paa Seminaret 
» Rijsenburg». Ved sin Ankomst 
mrerkede Redakt0ren (som hekendt 
en Dominikanerpater ), at kun gan
ske enkelte Individe vidste noget 
om U dnrevnelsen, der forst skulde 
have vreret bekendtgjort for' Semi-

naristerne sene
re; men da man 
indsaa, at det al
ligevel ikke kun
de holdes hem
meligt mere, he
sluttede Rekto
ren at meddele 
Sagen straks. Da 
Rektor, ledsaget 
af ·Mgr. Smit og 
alle Professorer
ne samt Redak
t0ren, tradte ind 
til de forsamlede 
Seminarister, 
mrerkede man 
en forventnings
fuld Sprending 
hos de unge ; 
men da Rekto
ren efter et 0je
bliks Stillhed 
1neddelte dem 
nyheden, brnd 
der en Jubel ud, J. Smit. 
som slet ikke Nome och Spets/Jergen. vilde tage Ende. 

Baade Professorers og Elevers Hyl
dest til 1vigr. Smit og deres. Tak for, 
hvad han vreret for Seminaret, var 
lJ 'erordentlig hjertelig . 

.iErkebispen af Utrecht, Mgr. van 
de Vl etering, har i Anledning af 
Mgr. Smits Udnrevnelse sluenket 
ham et srerdeles smukt og svrert 
Biskopskors af Guld. 

* '� 

Professor Dr. H. J. Smit blev 
fodt d. 19:de Februar 1883 i Deven
ter, hvor hans Forreldre endnu le
ver. Han studerede ved Seminarer
ne Culemhorg og ,, Rijsenburg » i 
Oriebergen. D. 15 :de August 1906 



blev han prresteviet. I Oktober 
samme Aar begav han sig til Rom 
for at fuldende sine Studier ; han 
studerede Filosofi og Teologi vid 
Jesuiternes Gregorianske Universi
tet og tog i Slutningen af 1907 
Doktorgraden i Filosofi og to Aar 
efter i Teologi. 

Under Ledelse af Mgr. Dom Lau
rent Janssens 0. S. B. og af Prof. 
Dr. Leopolcl Fonck S. J., cler netop 
havcle oprettet det pavelige Bibel
institut i Rom, stuclerede Dr. Smit 
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Bibelkundskab. D. 18 Nov. 1912 
tog han cum lcmde Doktorgraden 
ogsaa ved dette Fakultet. 

D. 3 1:te Januar 1913 blev han 
udnrevnt til Professor i den Hellige 
Skrift ved det store Seminar »Rij
senburg » .  Samme Aar udgav han 
en Bog betitlet » de Daemoniacis 
historia Evcmgelica» ( »om de dj::.ev
lebesatte i den evangeliske Beret
ning,, ). 

E. R o s e n  0 r n-L e h n. 

EN JUBILERANDE MISSIONS� 
FÖRENING. 

L' Oevre de la Propagation de la Foi. 

Den 3 maj 1822 samlades några 
fromma lekmän, tillhörande Lyons 
bästa familjer, rörda av de svådg- . • 

. heter och lidanden, som missionä
rern.a . måste genomkämpa långt 
borta från fäderneslandet. Slutligen 
beslöto de sig för att grunda en 
fören.ing·, som skulle hava till än
damål att medelst ständiga under
stöd hjälpa missionsverksamheten. 
Sålunda skapades L'Oevre de la 
Propagation de la Foi. (Förenin
gen för Trons Utbredande.) 

Redan flera år förut hade en 
strömning av vaknande intresse 
för hednamissionen varit märkbar. 
Mgr. Dubourg, biskop av New Or
leans, uppmanade stadd på genom
Tesa från Rom i Lyon ivrigt sta
dens katoliker att giva allmosor åt 
missionen och drömde till och med 
om grundandet av en permanent 
samlareförening för det stora om
vändelseverket i världen. Med
lemmarna av denna förening skulle 
enligt hans sålunda skisserade plan 
offra en franc varje år. Några obe
tydliga summor insamlades verkli
gen, och hela föreningen föll snart 
i glömska. 

En ung flicka från Lyon, Pau
line J aricot, född 22 juli 1799 av 
fromma föräldrar, gick samtidigt 

och drömde om att helga sitt liv 
åt kristen kärleksverksamhet ; sär
skilt var det hednamissionen, som 
låg henne mycket om hjärtat · En 
försynens anordning gynnade hen
nes längtan att komma dem till 
hjälp. Hennes bror, som studera
de till präst i Paris, skrev en gång 
och bad denne om en handräckning 
åt det stora Sällskapets för Hedna
missionen ( Societe des Missions 
Etrangeres) seminarium i Paris. Då 
erbjöd sig den ivriga missionsapos
teln att regelbundet bland sina vän
ner insamla medel för detta för 
missionen så betydelsefulla semina -
riums räkning. För att underlätta 
uppbäranclet av deras bidrag fick 
hon elen utmärkta iden att uppdela 
de ständiga bidragsgivarna i tio
mannagrupper av samma slag, som 
ännu den dag idag existera i vår 
stora missionsförening. Ledarna 
för dessa grupper på tio medlem
mar skulle varje vecka få mottaga 
en son (omkr. 31

/2 öre) av var och 
en av dem. Redan år 182 1  hade 
Pauline J aricot hunnit organisera 
sina tiomannagruppe,r och utdelade 
bland dem avskrifter av brev, som 
skrivits av missionärer tillhörande 
Societe des Missions Etrangeres. 

Men ännu hade det hela en par-



tikularistisk anstrykning. Det var 
fö.rst på sammanträdet den 3 maj 
1822, som det nya företaget fick 
sin verkligt universella, katolska 
karaktär. Ty då beslöt man att 
icke längre nöja sig med att under
stödja blott den eller den missio
nen, den eller den missionären, utan 
att utsträcka den oirganiserade 
hjälpverksamheten till hela världens 
katolska missioner och missionärer, 
vilken kongregation och vilken na-
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bönens stöd, som allena kan skänka 
hedningarna nåden av en sanh om
vändelse. 

Vid nittonde seklets början, då 
vår stora missionsförening sålunda 
grundlades, var det endast några få 
missionärer som predikade evange
liet i hednaländerna - omvändel
severket syntes maktlöst huvudsak
ligen på grund av bristande medel . 
I Asien låg den nu så blomstrande 
missionsverksamheten i Kina näs-

Interiö1· från föreninuens museum i Lyon. 

tionalitet de än månde tillhöra. 
Sålunda fick L'Oevre de la Propa
gation de la Foi sin förblivande prä
gel. 

Från första bö,rjan försedd med 
biskopligt godkännande och ställd 
under den helige Frans Xavers be
skydd upptog den nya förening-en 
Pauline Jaricots ide för inbetalan
det av medlemsavgifterna d. v. s .  
dels indelningen i tiomannagrupper 
dels uppbärandet av medel varje 
vecka. VUJrje medlem förbinder sig 
likaledes till en daglig bön för mis
sionen. Penningarna betraktas en
dast som ett medel, som ställes till 
missionärernas förfogande, men de 
kunna ingenting alls uträtta utan 

tan alldeles nere, med Japan och 
Indien var det ännu sämre ställt. 
I Afrika var den katolska religio
nen fullkomligt okänd, med un
dantag blott av någrn kuststäder ; 
ingen hade då lyckats tränga in i 
de inre delarna av de svartas världs
del. I Nord-Amerika lågo väldiga 
områden, som aldrig hade beträtts 
av någon missionärs ifot. Oceani
ens tusentals öar och själva det 
australiska fastlandet voro endast 
vita fläckar på missionskartan. 

Och nu när l 'Oevre de la Propa-,
gation de la Foi den 3 maj i år kan 
fira hundraårsminnet av sitt grun
dande - nu har evangeliets ljus 
trängt in i alla dessa nejder. Det . 



finnes ej mera ett en<la land dit 
icke någon katolsk missionär fun
nit vägen. 

Alltsedan år 1822 har denna stort 
anlagda verksamhet för hedningar
nas omvändelse hastigt utvecklat 
sig, gynnad av de välsignelser och 
andliga privilegier, varmed den 
överhopats av de samtida påvarna. 
Slant har lagts till slant, och sålun
da har föreningen under sin hun
draåriga tillvaro lyckats insamla 
500 millioner franc. Tack vare de 
rikliga gåvor, som den sålunda med 
den största opartiskhet kunnat ut
dela till jordens alla trakter bliva 
nu de muhammedanska och hed
niska länderna missionerade av 
15,000 präster understödda av 5,000 
ordensbröder och 30,000 systrar, 
hänförda volontärer i Kristi strids
här under ledningen av 300 bisko
par. L'Oevre de la Propagation de 
la Foi - för hundra år sedan en
dast ett litet senapskorn - har 
vuxit till ett väldigt träd, vars gre
nar betäcka hela jorden. Vi sända 
till och med understöd åt vissa pro
testantiska länder ; varje år ihåg
kommes sålmida också Sverige med 
en penningsumma från Lyon. 

Helt naturligt intager Frankrike, 
som sett denna stora missionsför
ening födas och utsänt ett större an
tal missionärer än något annat land, 
första rummet blai1d alla de natio
ner, som hava bidragit till insam
landet av den halva milliarcl, som 
står som en frukt av vår sekellånga 
verksamhet. 1vien nästan alla jor
dens folk ha i from frikostighet täv
lat att uppbringa denna summa. 
Till och med de längst bort belägna 
länderna i Afrika och Oceanien 
skänka sin slant till vår stora and
liga hjälpverksamhet, tacksamina 
för det evangeliets ljus, som den har 
bragt dem. 

Men ack! Den summa som så
lunda insamlats under årens lopp 
är ännu högst otillräcklig, när man 
tänker på de väldiga landområden, 
som föga eller intet veta om elen 
sanne Guden, till vilka evangeliet 
om Guds Sons mandomsanammelse 
ännu icke har nått. 
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Men utan pengar kan missionären 
omöjligen reda sig. Först och främst 
måste han livnära sig själv, därtill 
måste han också bygga kyrkor och 
skolor, avlöna lärare, lärarinnor, 
katekister. För allt detta behövdes 
egentligen outsinliga hjälpkällor, ju 
mera rikligt de flöto ju mera frukt
bärande skulle hans arbete bliva. 
Därför låter la Propagation de la 
Foi - under sitt jubelår 1922 -
utgå en \flammande appell till alla 
dem, som besitta den oskattbara nå
den att ha kunskap om den sanne 
Guden och leva i den heliga, katol
ska och apostoliska romerska Kyr
kans sköte. Må de öppna sin pen
ningpung och skänka en så frikos
tig allmosa som möjligt till vår 
missionsförening. På så sätt kunna 
de bliva missionärenias medhjälpa
re och samman med dem arbeta 
på sina beklagansvärda bröders om
vändelse, vilka alltjämt ära sänkta 
i villfarelsens mörker. 

L 'Oevre de la Propagation de la 
Foi har ända hittills administrerats 
av tvenne Centralråd, det ena i 
Lyan det andra i Paris. Dessa ha 
för uppbärandet av inkomsterna 
uppdelat hela världen mellan sig. 
De båda Centralråclen, som alltid 
ha arbetat i bästa samförstånd, upp
göra varje vår tillsammans en tablå 
för utdelningen till hela jordklotets 
olika missioner av de fonder, so1n 
under årens lopp hava influtit. Det
ta sker dock först efter ett grund
ligt studium av de detaljerade rap
porter, som tillsändes dem av de 
olika missionsbiskoparna, apostoli
ska vikarierna och prefekterna. 
Denna utdelning har städse skett 
med en opartiskhet, som lovordats 
också från allra högsta håll. 

Föreningen offentliggör årligen i 
sina Annaler en tablå över sina in
kon'lster, där 1nan noga kan se, hur 
mycket varje biskopsdöme har 
skänkt. En lika detaljerad redo
visning för denna inkomstfördel
ning lämnas ävenledes. Den offent
lighet, som sålunda gives åt räken
skaperna och som underkastar dem 
insamlares och välgörares kontroll, 
är vår styrka. Av föreningens le-



dare betraktas den som ett livsin
tresse för hela verksamheten. 

Det är i Lyon, som vi redigera 
Annalerna, vilka skola sprida mis
sionärernas skildringar till alla 

. världens delar och uppelda den 
apostoliska ivern hos alla förenin
gens medlemmar. På Annalerna 
kan man icke prenumerera. De 
skickas till alla föreningens central
ställen och utdelas så, att ett exem
plar beräknas för varje tiotal med
lemmar. Ledaren för varje tioman
nagrupp låter sedan det exemplar 
han fått mottaga cirkulera inom 
densamma. Annalerna tryckas i 
309,000 exemplar på 14 olika språk. 
Detta betyder, a'tt de överallt trän
ga igenom. 

I den våning som föreningen hyr 
i Lyon, 12 rue Sala, är också ett 
museum inrett, där man samlat de 
mest egenartade föremål från mis
sionsländerna men också flera mis
sionärers reliker, vilka lidit martyr
döden för att visa hur upphöjd och 
gudomlig deras religion är. Deras 
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blod har icke flutit förgäves. Som 
en befruktande dagg har det fallit 
på den hårda marken och kommit 
ödemarken att blomstra som en 
lilja. 

Samtidigt som vår förening av
slutar sitt hundrade verksamhetsår 
kommer den enligt den Heliga Sto
lens önskan att undergå en del . för
ändring:w i sin organisation. Dessa 
ha nämligen ansetts nödvändiga ef
ter det väldiga världskriget, som jn
verkat störande på förhållandet 
mellan de olika länderna. Utan tvi
vel komma dessa förändringar, som 
först progressivt skola genomföras, 
att giva en ny lyftning åt den stor
slagna verksamheten och öka mis
sionärernas hjälpmedel för en allt 
rikligare skörd av odödliga männi
skosjälar. 

R. F o n t o y n o n t  
Secretaire-adjoint du Cönseil Cen

tral de Lyon de la Propagation 
de la Foi. 

Mc1clo1111abild f1·å11 Gottland, fl'äskulptur. 
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CREDOS BÖCKER. 
Jon Svensson.  D ie S t a d  t 

a m M e e r. N o n rr i 's n e u e 
E r 1 e b n i s s e. Herder Ver
lag. Freiburg im Breisgau. 

Om en pojkbok vid sitt första 
framträdande av ett erfaret förlag 
utsändes i 8,000 exemplar, så är 
detta ett ganska övertygande bevis 
för att dess författare redan har 
vunnit en icke obetydlig populari
tet. Pater J6n Svensson har vun
nit den tys,ka ungdomens hjärta ge
nom sina tidigare »Erlebnisse» och 
>>Erinnerungen», av vilka förstlings
boken Nonni har utgått i icke min
dre än 23,000 exemplar. Och verk
ligen när man med ett någorlunda 
ungdomligt sinne går till läsningen 
av den föreliggande boken, begriper 
man snart pater Svenssons succes. 
Det vilar en verklig sagostämning 
öve1' hela /denna '!,kildring av en 
ung isländares första intryck i »Die 
Stadt am Meer» :  Köpenhamn, Dan
marks huvudstad, som för den 
världsfrämmande, i högsta Norden 
uppvuxne gossen uppenbarar sig 
med äventyrets hela förtrollning. 
Detta är just det egendomliga, att 
den ej för sin unga läsare varken till 
Celebes' ogenomträngliga djungler 
eller till de vilda prärierna i det inre 
av Amerika, att den varken talar 
om skräckfyllda mord eller osunt 
sensationella händelser. Det är i 
det fredliga Danmark, vid Sundets 
leende stränder som denna moder
na äventyrsberättare gör de mest 
spännande och dramatiska upple
velser. En småstadsträdgård blir till 
en Paradisets Have för den lille is
ländaren, som aldrig i sitt karga 
hemland sett något som påminde 
om dess frodiga lövverk och dunk
la, hemlighetsfulla färgprakt. Det är 
med spänt intresse1 man följer hän
delseförloppet, då han i en liten 

fruktaffär på Bredgade äter sitt för
sta päron. Man får också vara med 
om en märklig upptäcktsfärd med 
både vilda får på en avlägsen ö, en 
segerrik drabbning med moderna 
sjörövare, en strandning vid en 
okänd kust, vid vilken hjältens sin
nesnärvaro räddade två unga liv, 
som eljest hade släckts av döden. 
Och allt detta sker på ell liten våg
halsig båtsresa från - Köpenhamn 
till Malmö. Man frågar sig ovill
korligen, hur författaren uppnår 
dessa förbluffande resultat, som för
klara hans dragningskraft på ung
domen. Gåtans lösning är kanske 
denna: för den berättande hjälten 
existerar blott det som för tillfället 
är inom synhåll, och det uppsuger 
hela hans oberörda och därför 
starkt mottagliga sinnes intresse. 
Men är icke just detta de ungas 
goda tur, att de kunna leva så in
tensivt inom gränsen av en liten 
alldaglig upplevelse? Detta ungdo
mens eget sätt att leva och se livet 
skildrar här pater J6n Svensson 
med en i sin enkelhet storslagen be
rättarekonst, som röjer den borne 
isländaren. - Även vuxna kunna 
med förtjusning läsa » Nonnis neue 
Erlebnisse» icke blott på grund av 
bokens strödda i synnerhet . för en 
katolsk skandinav intressanta per
sonhistoriska notiser från 1870-ta
lets Köpenhamn utan framförallt 
just på grund av det ungdomliga 
livsmod, som genomströmmar skild
ringen. Ty den lärdomen kan den 
giva envar av oss, att livets rikedom 
icke måste sökas i fjärran länder 
och sällsamma äventyr, den finnes 
på mycket närmre håll för den som 
lärt sig att göra vardagslivets enkla 
små händelser till värdefulla före
teelser och allvarsfyllda upplevel
ser. 

A. & A. 
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CREDOS POST. 
Bornhem, april 1922. 

De begärda upplysningarna an
gående Kyrkans ställning i Holland 
borde långt före detta kommit red. 
tillhanda: men det är just Kyrkans 
dagliga tillväxt som så strängt upp
tagit min tid. Under vintern har 
i ett tiotal städer, t. ex. Amsterdam, 
Rotterdam, Haag, m. fl. hållits fö�e
drag om Katolska läran, uteslutan
de avsedda för protestanter . Till
strömningen har varit sådan att alla 
de till distribution avsedda apologe
tiska broschyrerna. togo slut. Säll
skapet »Petrus Canisius » vädjade 
-till Hollands offervilliga katoliker 
.att bestrid:;i. omkostnaderna för de 
upplagor som skyndsamt ombesörj
des. Jag bidrog själv till serien av 
broschyrer genom att översätta Mgr 
Fallizes beundransvärda lilla bok 
,om Helgonens Vördande; den hol
ländska upplagan komi.her att utgå 
i milliontals exemplar. 

Protestantismen infördes i Hol
land liksom i Sverige med list och 
våld. Filip II, som regerade i Spa
nien och Holland, förtryckte sina 
holländska undersåtar och folket 
var med rätta missbelåtet med det 
spanska väldet. De kalvinistiska 
predikanterna, själva utlänningar, 
drogo fördel av detta missnöje för 
att sprida sina irrläror. Ståthålla
ren, prinsen av Oranien, vägrade att 
utföra kungliga befallningar, samt 
uppmuntrade revolutionärerna 
(Watergeuzen ) ,  som år 1572 intogo 
några städer och utsatte prästerna 

för otänkbara grymheter: i april 
1572 avrättades jn'om loppet av 
fjorton dagar trehundra präster och 
munkar. Prinsen av Oranien vär
vade själv trupper i Tyskland och 
förde i konungens namn krig med 
de spanska soldaterna, vilka voro 
illa sedda av landets· befolkning. 
Katolikerna blevo utlovade reli
gionsfrihet och hälsade därför med 
glädje sina befriare från det span
ska oket. Trots detta löfte, plundra
des kyrkorna i alla de städer som 
prinsen av Oranien intagit, de för
vandlades till protestantiska tempel, 
prästerna förjagades, myndigheter
na avsattes och ersattes med pro
testanter, den katolska läran för
bjöds. I Kampen, för att nämna 
ett exempel, där kalvinismen räk
nade knappt femtio vuxna medlem
mar, avskaffades den katolska lä
ran. Oaktat protestanterna i verk
ligheten endast utgjorde minorite
ten, blev den enda sanna läran år 
1580 förbjuden i nästan hela lan
det. Den protestantiska förf. P. H .  
Veen påvisar att år 1592 en fjärde
del av Hollands befolkning voro 
anabaptister, endast en nittondel 
voro kalvinister, de övriga upprik
tiga katoliker. Trots detta, förblev 
den katolska gudstjänsten förbju
den ända in i sjuttonde seklet. På 
grund av den ihärdiga och systema
tiska förföljelsen minskades katoli
kernas antal så småningom. Vis
serligen kunde mässan läsas i smyg, 
om dryga mutor erlades, men präs
ternas antal var otillräckligt ; har-



nen tvingades att besöka de protes
tantiska skolorna; alla ämbeten vo
ro protestanterna reeserverade. Den 
jansenistiska schismen splittrade yt
terligare det föga talrika präster
skapet. 

Först 1798, under Louis Napo
leon, erhöllo katolikerna religions
frihet och samma medborgerliga 
rättigheter som protestanterna. De 
återfingo till och med några · av sina. 
gamla kyrkor. Under Vilhelm I:s 
regering, 1813-1840, blevo katoli
kerna åter trakasserade. Regerin
gen lade hinder i vägen för hierar
ldens återställande, samt för den ka
tolska undervisningen. Vilhelm Il 
visade mångfaldiga prov på sympa
tier för sina katolska undersåtar, 
men han såg sig ej ha makt att 
giva dem biskopar. 

Under Vilhelm III:s regering och 
en liberal ministär återupprättade 
Pius IX den urgamla ärkebiskops
stolen i Utrecht med de därunder 
sorterande biskopsstiften Haarlem, 
Bois-le-Duc, Breda och Ruremonde. 
Protestanterna rasade, ministären 
tvingades avgå, biskoparna förbjö
dos att residera i sina stiftsstäder : 
möjligheten att landsförvisa .dem 
dryftades. Katolikerna voro stånd
aktiga ; de läto stormen' bedarra ; de 
fortsatte oavlåtligen att konsolidera 
sina kyrkliga förhållanden. 

Utrechts första -provinsialsynod 
hölls 1865 i den av Napoleon I till 
katolikerna återlämnade katedralen 
i Bois-le-Duc. Seminarier upprätta
des och de gamla förbättrades ; ka
tolska skolor byggdes ; klostrens 
antal mångdubblades, i synnerhet 
inom de ordnar som ägnade sig åt 
sjukvård och undervisning, vackra 
kyrkor reste sig vid sidan av de 
gamla, som protestanterna tillägnat 
sig. Katolikerna depenserade mel
lan 1853 och 1870 en summa av 
60 millioner floriner på kyrkor, 
kloster, sjukhus och skolor. Mel
lan 1853 och 1903 invigdes och ny0 

invigdes över 500 kyrkor. Även 
inom den politiska världen började 
katolikerna' göra sig gällande. De 
ha förenat sig med de ortodoxa pro
testanterna och ha sedan 1920 upp-

132 

nått, att den fria undervisningen är 
fullt likställd med den statliga och 
pekuniärt understödd av staten. 
Bland de olika politiska partierna i 
Holland är det katolska det talri
kaste. Drottning Vilhelmina upp
drog år 1918 till Mr l'Abhe Nolens. 
att bilda regering ; den varma ka
toliken Mr Ruys de Zeerenbrouck 
blev regeringschef. Man väntar nu 
på en lagändring, som tillåter pro
cessioner och andra utanför kyrkor
na förlagda religiösa ceremonier. 
Ännu så länge är detta endast till
låtet på de ställen där det var bruk
ligt före 1848. Det är ju en skri
ande orättvisa, att förbudet skall be
stå i landsdelar med övervägande 
katolsk befolkning ; såsom t. ex. 
Bois-le-Duc. I Danmark och Norge 
tycks man ha · Iiberala're uppfatt
ning. 

Mina kära vänner ! Endast en bok 
kunde ge en någorlunda uttömman
de skildring av Kyrkans framsteg i 
Holland. Jesuitfäderna, Dominika
nerna, Fransiskanerna, Kapuciner
na, Redemptoristerna, fäderna av 
Marias Sällskap, Sacre Creurpräs
terna, missionärerna av Notre Dame· 
du Sacre Creur och många andra 
ordnar bilda holländska provinser. 
Jag vill inte tala om brödrakongre- · 
gationerna ej heller om, de otaliga 
nunneklostren, varav ensamt kon
gregationen Systrarna av Tillburg 
räknar över 100! De institutioner 
som företrädesvis sysselsätta sig· 
med mission i främmande länder, 
måste oupphörligen utvidga sig och 
upprätta filialer. S : ta Birgittas 
härliga skapelse, Birgittinerorclen 
äger ännu två kloster i Holland, i 
Delen och ·weert. 

Pius V:s  dekret om flitig natt
vardsgång och 9111 barnens kom
munion har med iver hörsammats 
i Holland. 

Holland har först öppnat sina 
armar för de munkar och nunnor 
som fått fly undan den tyska kul
turkampen och sedan också för 
dem som förjagats ur Frankrike. 
År 1914 visades stor gästfrihet åt 
en million belgare, som flydde föi
tyska, trupper. Andakten till Jesu 



heliga Hjärta är stor i församlin
garna. Den gudomliga Mästarens 
Hjärta har också välsiimat oss och 
har som genom ·ett underverk av
vänt från oss krigets fasor. . Men 
det har åstadkommit ännu större 
ting. 

Ar 1898 bildades av en enkel bro
·der av N otre Dame de Misericorde 
i Tillburg en böneförening för pro
testanternas omvändelse. En mil
lion katoliker bedja dagligen för de 
vilseförda brödernas återvändande 
till sina fäders tro. Och konver
sionerna överflöda! En förträfflig 
handbok, kallad » N aar de Moeder
kerk » (Till Moderkyrkan) har ut
givits till konvertiternas undervis
ning. Inom protestanternas eget 
läger är man fullt på det klara med 
situationen. »Katolisch miissen wir 
doch alle einmal werden, » sade re
dan 1857 , fältmaTSkalken Helmuth 
von Moltke. Dei prntestantiska 
teologerna rasa från predikstolarna 
emot Rom och dess farliga anslag. 
Jag har hört, att liknande äger rum 
även i Sverige! Det är ett gott tec
ken, det är ett tecken, att man fruk
tar det som ovillkorligen kommer 
att hända. » Sanningen är på väg, 
och intet kan hejda henne. » 

Intet kan hejda sanningen här i 
Holland, där professorerna konver
tera och våra präster hålla föreläs
ningar över sin religion i en univer
sitetsaula ; något som nyligen skett i 
Leyden. Intet kan heller hejda 
hennes väg i Sverige, som har hela 
min sympati och som jag hoppas 
få se en gång innan jag dör. 

Mod, Sverig,es katoliker, den da
gen nalkas, Gud själv känner den, 
då svenska biskopar stödda av sitt 
prästerskap och omgivna av ett 
hänfört folk draga ut för att på 
nytt inviga de gamla katedralerna 
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som ursprungligen byggts av Kyr
kans medlemmar till Kyrkans bruk. 

Guds arm har icke försvagats ! 
Bedjen, bedjen oavlåtligen och lå
ten edra barn bedja för edert fos
terlands snara återvändande till den 
Heliga Birgittas tro! Gud, som ska
pade världen ur intet, är också till
räckligt mäktig att omskapa den 
otroende protestanten till en troen
de katolik. I Holland beder man 
ivrigt för de Skandinaviska länder
nas konversion: den föreningen, 
som bildats för detta ändamål, 
blomstrar. Man har svårt att före
ställa sig, att så många böner ej 
skulle höras ; lika svåTt har man att 
föreställa sig, att ej den dagen 
skulle randas, då de tänkande pro
testanternas förstånd upplystes och 
de förstode, att Kristi Kyrka, enligt 
Hans egna 'ord, är byggd på den 
helige Petrus. » Ubi Petrus, ibi Ecc
lesia» ,säger den helige Ambrosius, 
viken levde tre hundra år efter Pet
rus och därför ej gärna kan åsyf
ta annat än Petri Efterföljare, vil
ken ju, som alla veta, är biskopen i 
Rom, påven. 

I detta ögonblick ser jag, genom 
en apologetisk tidning: De Bazuin, 
(Basunen) som utgives för protes, 
tanter. att en holländsk präst ut
nämnts till Vicarius Apostolicus i 
Norge. Han är ordförande i d<' 
holländska prästernas missionsför
bund. Härigenom kommer intres
set för de skandinaviska ländernas 
mission ytterligare att växa i Hol
land. 

Måtte vi snart få skåda frukter
na! 

Jag ber att bli innesluten i edra 
böner till den Allra Högste. 

Eder tillgivne 
frere A n d r e  M e t z d e  l'O r d r  e 

d e  C i t  e a u  x.  



En hastig vårbrytning hör ej till 
ovanligheterna i mellersta Sverige. 
Det finns år, då vintern häruppe 
endast på några dagar synes för
vandlad till sommar. Något liknan
de kan man också uppleva i sam
tidens svenska kyrkokultut. Ut
vecklingen går snabbt. Helt olika 
uppfattningar avlösa varandra. Så
lunda lästes i Vår Lösens nummer 
för den 15 jan. en artikel av rektor 
Manfred Björkqvist Om Klostren, 
som var typisk för statskyrklig 
tanke!!ång före 1914, samma tid
nings nummer av den 15 mars bör
jade med en utredning angående 
Den : katolska kyrkans framtidsut
sikter i vårt land, skriven av docent 
Yngve Brilioth, ett ej mindre karak
teristiskt uttryck för den förändra
de kyrkliga kursen i vårt land efter 
1918. Redan i de båda tidstypiska 
uppsatsernas stilisering märker man 
kontrasten. Den av Euckens filosofi 
starkt influerade Björkqvist talar 
i ädla och upphöjda, men abstrakta 
och färglösa vändningar. Brilioth, 
som mer har hämtat impulser 
västerifrån, förfogar över ett både 
naturligare och rikare språk. Än
nu mera blir man slagen av olik
heten i de båda författarnas tanke-

värld. Björkqvist är spekulationer
nas man, de katolska klostren kun
na bli farliga propagandahärdar. 
"våra barn" böra förskonas från en 
uppslitande strid mot den påträn
gande katolicismen. Brilioth är den 
nyktra realisten ; han betraktar 
lugnt förhållandena sådana �om de 
äro, framhåller, att " den romerska 
kyrkans framtidsutsikter på svensk 
mark äro mycket ringa»,  påpekar 
med en fläkt av verklig sakkun
skap, att den paniska förskräckel
sen för klosterförbudets upphävan
de är ganska omotiverad. "England 
har sedan 1800-talets början över
sållats av katolska klosterstiftelser
. . .  men dessas betydelse för propa
gandan har varit synnerligen ringa. »  
Björkqvist är vidare i likhet med 
sina läromästare trots allt prat om 
frihet och frisinthet i praktiken en 
svuren anhängare av det lutherska 
1600-talets frihetsmetoder. Kloster 
få för allt i världen aldrig tillåtas, 
de svenska katolikerna få vara gla
da och tacksamma, att de ej bli 
landsförvista. Brilioth, som har 
mycket mindre deklamationsförmå
ga, skriver följande ord av verklig 
frisinthet och sunt förnuft : »För 
egen del har jag svårt att finna att 



förbudets (mot kloster) fortbestånd 
kan tillräckligt motiveras, då alla 
andTa sk.rankor fallit, och allehanda 
religiöst charlataneri får ohejdat 
driva sitt spel, även då det synes 
medföra de största risker för folk
hälsan.» Sålunda avspegla sig tven
ne perioder av svensk kyrkohisto
ria i tvenne korta tidningsartiklar. 
Björkqvist representerar den för� 
gångna tiden, Brilioth den närvå
r:inde. Naturligtvis mottages en så
dan framställning och kritik som 
den briliothska av oss med ett helt 
annat intresse och en helt annan re
spekt än den björkqvistska. 

En ,,som ingenting lärt och in
genting glömt,, tycks också doktor 
Lydia W ahlström vara. Under fö
regående höst var ho;n ute på stu
dieresa i katolska länder, under in
nevarande vår reser hon omkring i 
Sveriges land och meddelar resul
tatet av höstens studier i form av 
föredrag och tidningsartiklar. En
ligt Lunds Dagblad (29 mars) har 
hon under ett dylikt föredrag om 
,>Katolskt och protestantiskt from
hetsliv,> bland annat yttrat : >,Syn
den är ( enligt katolsk uppfattning) 
förbunden med det kroppsliga och 
själen frälses genom kroppens fräls
ning genom sakramenten. Guds nåd 
ä1i magisk kraft i hostian. » - -
- - »En personlig omvändelse är 
önskvärd men ej nödvändig. Det 
avgörande är att man böjer sig för 
kyrkan. Kyrkan såsom institution 
garanterar individen salighet » -
- - - »katoliken kan få uppge 
sitt samvete inför kyrkan. i> Det 
torde vara få av Credos läsare, som 
icke redan vid första anblicken av 
dessa citat märka, att de äro full
ständigt missvisande för att icke 
säga falskq. Till och med barnen 
i . våra katolska folk.skolor skulle 
omöjligen kunna känna igen sin 
egenJ religion i denna fantastiska 
framställning . av » katolskt from
hetsliv». Man kunde tänka sig att 
tidningsreferenterna missuppfattat 
talarinnan och citerat falskt. Men 
i så fall hade det varit hennes skyl
dighet att offentligen påtala miss
tagen. 
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Med hänsyn till de amerikanska 
kardinalerna har den förut bestäm
da maximumtiden mellan pdvens 
död och konklavens början (10 da
gar) n1u förlängts till 15 eller under 
vissa omständigheter, ända till 18 
dagar. 

Den 18 mars mottog Pius XI do
minilwnernas general pater Theiss
ling jämte en mängd representativa 
män ur den helige Dominikus' or
den. Den helige Fadern yttrade 
bl. a. till dessa: ,> Jag har sedan min 
tidigaste ungdom haft en särskild 
förkärlek för den helige Dominikus' 
ordensskapelse·. » 

Med anledning av kung Karl IV:s 
oväntade bortgång i blomman av 
sin ålder härskar sorg i det katolska 
Unge1·n. Så snart budskapet om den 
landsflyktige monarkens död nått 
Buda.pest, hölls i den därvarande 
Kröningskyrkan en gripande sorge
gudstjänst över honom. Riksföre
ståndaren med gemål, ärkehertig 
Josef med familj, regeringens med
lemmar, en mängd kända magnater, 
politiker och militärer märktes 
bland den stora folk.skara, som till 
sista plats fyllde det väldiga temp
let. När orgeln intonerade »Requim 
aeternam dona ei Domine», var in
tet öga torrt. Också officiantens, 
kardinal Czernocks, starka stämma 
tycktes beslöjad, då han sjöng 
mässans högstämda böner. I Szom
bathely skulle biskopen, greve Mi
kes, hålla sorgetalet över den för
tidigt bortryckte konungen. Men 
redan efter några minuter måste 
han avbryta sitt tal och började hög
ljutt snyfta. Också det officiella 
Ungern har efter dödsfallet visat, 
att det alltjämt betraktade Karl IV 
som landets rättmätige konung. 

Den 14 mars detta år samlades 
Frnnlaikes alla kardinaler och bi
skopar till sin sedvanliga årskon
ferens i Paris. Under överläggnin
garnas gång behandlades åtskilliga 
aktuella frågor t. ex. den katolska 
pressen, det katolska skolväsendet, 
återuppbyggandet av de genom kri� 
get förstörda kyrkorna i norra 
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Frankrike, bekämpandet av mo
derna utväxter på teaterns, biogra
fens och dansens område, folk- . 
ökningsfrågan o. s. v. 

Pius XI har bekräftat domkapit
lets i Trie1· val av efterträdal'e till 
Mgl'. Komm. Den nyvalde biskop 
Bornewasser är född 1866, prästvig
des 1894, blev 1916 professor vid 
prästseminariet i Köln, därefter 
stiftsprost av Aachen och vigbiskop. 
Särskilt är han bekant som skrift
ställare på kyrkomusik.ens område. 

Oxfol'cls univel'sitet förbereder en 
hyllningsaclJ"ess till Pius XI. Denna 
skall elegant stiliseras av högsko
lans förnämste latinist och konst
närligt textas på pergament. 

Relikerna av elen helige David, 
Wales' apostel, ha nyligen återfun
nits och högtidligen insatts på sin 
gamla plats under högaltaret i den 
anglikanska S :t Davids Cathedral. 
Detta vördande av reliker i en pro
testantisk kyrka anses i det katolska 
England som ett tidens tecken. Än
nu märkligare förefaller nyheten, 
att en bild av den heliga Jeanne 
d' Arc har ställts på en förnämlig 
plats i den anglikanska katedralen i 
"\Vinchester. 

Genom den sista reformen av det 
engelska överhusets sammansätt
ning som också tillåter vissa kvinn
liga representanter för högadeln att 
räknas som medlemmar av den 
höga församlingen, har denna fått 
fem nya katolska päl"er. Dessa äro 
hertiginnan av Norfolk, grevinnan 
av Loudoun och baronessorna 
Beaumont, Furnival och Wenth
worth. 

Med anledning av de svårigheter, 
som den antikatolska fanatismen i 
vissa av de nordamerikanska stater
na framkallat, har den nyvalde . 
ärkebiskopen Curley av Baltimore i 
ett offentligt tal bland annat yttrat: 
i, Om vi alltid tiga och vänta, tills 
stormen är över, blir denna blott 
allt starkare och upphör aldrig. >> . 

Belgiens katolska press beklagar 
djupt den förlust, som hela landet 
lidit genom f. d. ministern greve 
Karl W oestes nyligen timade bort
gång. Den avlidne märkesniannen, 
som av sina beundrare ofta kallats 
Belgiens Newman, föddes år 1 837 
och studerade under flera år med 
iver juridik. Gripen av liturgins 
skönhet övergick han år 1865 till 
Moderkyrkan och var sedan out
tröttligen verksam för hennes re
nässans i Belgiens offentliga liv. År 
1891 blev han minister och arbe
tade som sådan med iver för det 
klerikala partiets framgång. Också 
som skriftställare uträttade han 
mycket. Då kardinal Mercier räckte 
honom det heliga vandringsbrödet, 
avlade han ännu en gång med stör
sta innerlighet den katolska tros
bekännelsen och försäkrade, att in
genting kunde bereda honom så 
stor tröst som medvetandet att vara 
en son av den katolska Kyrkan. Den 
8 april hölls hans begravning i Bo
nifatiuskyrkan i Briissel. 

Tidskriften America meddelar åt
skilliga intressanta detaljer med an
ledp.ing av den bekante holländske 
läkaren, författaren och socialistle
clal'en Dr F. P. Vani Eedens nyligen 
timade och ytterst uppmärksamma
de Jwnvel'Sion. Van Eeden, som nu 
är sextio år gammal vittnar själv, att 
hela hans liv varit ett oavbrutet all
varligt sökande efter sanningen, han 
studerade ingående kalvinismen, te
osofien, buddismen och flera andra 
religionsformer. Hans brinnande 
iver för socialismens ideer gick så 
långt, att han sökte organisera ett 
litet kommunistiskt samhälle i när
heten av sin födelsestad i norra Hol
land. Detta försök misslyckades 
emellertid, och Van Eeden vände 
sig nu uteslutande till det inre livets 
intressen. Särskilt var det den all
varliga tanken på dödens närhet, 
som kom honom att mer och mer 
vända sin uppmärksamhet till ka
tolska Kyrkan, för vilken han län
ge hyst en viss obestämd sympati. 
Den 19 sistlidne februari döptes han 
i benediktinernas kloster i Ooster-



hout och mottog sju dagar därefter 
konfirmationen av Utrechts ärke
biskop Mgr Van \:Vetering. Den 
forne socialistledaren längtar nu 
blott att få verka som en apostel 
för den katolska tron i Holland. 

Intresset för trons utbredande 
manifesterar sig på mångahanda 
sätt inom den katolska världen un
der jubelåret 1922. Kardinal Begu
in, ärkebiskop av Quebec, förbere
der som bäst grundläggandet av ett 
franskt �kanadensiskt missionssemi
narium, ur vilket det är meningen, 
att särskilt missionärer för Kina 
och Japan skola framgå. Och i 
Schweiz öppnas till hösten ett nytt 
stort missionsseminarium i Vv olhu
sen (kantonen Luzern ) .  

I Indie1is nya huvudstad Dehli 
skall en katolsk katecfral inom elen 
närmaste framtiden byggas. Den 
engelska regeringen har skänkt 
tomt till den nya praktbyggnaden. 
Indiens katoliker ha på sista tiden 
utsatts för de hätskaste angrepp från 
de mest olika håll. Orsaken tycks 
vara, att deras inflytande - särskilt 
på pressens område - alltmer blir 
märkbart. 

Benediktus' XV:s stora nnss10ns
encyklika . Maximum illud påpekade 
särskilt vikten av infödda präster 
och ordensfolk för missionsarbetet. 
Enligt den sista statistiken synes 
detta önskemål alltmera börja för
verkligas. Särskilt är antalet inföd
da ordenssystrar i missionsländerna 
glädjande. I Kina finn·er man såle
des bland landets 2,914 missions
systrar 1 ,928 infödda, i Japan 336 
infödda av 592, i Indien 5,662 av 
7 ,600. 

Det internationella sekretariatet i 
Rom för de katolska ungdomsför
eningarna har till den katolska ung
domen i hela världen riktat ett upp
rop att bid1;aga till en värdig grav
vård över Benedictus XV. 
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Enligt elen Helige Faderns beslut 
kommer den int�rnationella euka
ristiska kongressen i Rom ej att 
uppskjutas utan skall öppnas på den 
förut bestämda dagen den 2.4 maj. 

Mgr. Eugenio Massi, apostolisk vi
karie. för · Central-Shensi i Kina 
skriver: "I  år ha vi kunnat döpa 
27,000 katekumener . .  , nästan 7000 
barn i dödsfara. 5000 lärjungar 
studera i våra skolor. Allt detta är 
rekordsiffror, som aldrig förut ha 
uppnåtts.. Och icke blott de otrog
na utan också talrika protestanter 
har antagit vår heliga tro . .  " 

Ärkebiskopen au Genua Mgr. Sig
nori har mottagit besök av minister
president de Facta och uppvaktats 
av fle,ra delegationer som deltaga 
i den stora internationella konferen
sen i hans stiftstad. Sålunda hava 
bland annat den spanska, den bel
giska, den tyska, den p_olska och 
den österrikiska delegationen av
lagt besök i det ärkebiskopliga pa
latset i Genua. En medarbetare i 
tidningen T·ribuna antyder, att den 
Helige Fadern icke varit bland de 
minst verksamma krafterna, som 
arbetat för Genuakonferensens till
blivelse. 

Från den 23 till den 30 april 
hölls i Mexikos huvudstad en stor 
katolsk arbetarkongress med re
presentanter från landets samtliga 
katolska arbetarföreningar. De 
olika katolska arbetarförbunden 
komma att sammanslutas för att 
verksamt kunna bekämpa de 
socialistiska arbetarföreningarna. 

Från 1V ashington meddelas, att 
Förbundet för Amerikas katolska 
män nyligen i sin ofantliga orga
nism införlivat den 1,000:de för
eningen. Programmet är, att i alla 
delarna av Förenta Staterna prak
tiskt arbeta för realiserandet av de 
katolska religiösa och moraliska 
ideerna. 
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FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR. 

Sankt Ansrrars sal. 
Onsdagen den 2!l mars föreläste kandi

dat Edvin Sandqvist öve1' Engelsk kyrko
historia under 19:e århundradet. Föredra
get behandlade Kmdinal Newmcms ime 
liv, särskilt hans egenskaper som religiös 
och litterär personlighet. Den lika ingå
ende som intresseväckande analysen av 
·den store teologens egendomliga inre da
ning åhördes n)ed mycken uppmärksam
het av ett talrikt auditorium, som syntes 
hava en livlig förståelse för engelskt 
kyrkolivs betydelse för svenskt och nor
diskt. 

Hela vårterminens program för föreläs
ningsverksamheten i Sankt Ansgars Sal 
fick så en synnerligen lyckad avslutning 
elen 5 april, då vår franska giist Pere Mau
rice Hery lätt och spirituellt men samtidigt 
allvarligt och djupt talade om en resa, som 
han nyligen företagit till Rumänien (Un 
voyage en Roumanie). Inför en publik, 
som till trängsel fyllde föreläsningssalen, 
skildrade Pere Hery de egendomliga ru
mänska förhållandena, landets natur och 
näringar, städernas byggnader, folkets ka
raktär, seder och bruk, men framförallt 
gav han en fyllig beskrivning över Ru
mäniens religiösa och kyrkliga nutidslä
ge. Fader Olrik från Köpenhamn, som 
först var påtänkt som denna aftons före
dragshållare, har på grund av oväntade 
händelsers mellankomst uppskjutit sin 
Stockholms-resa till Iiigligare tillfälle. Be
hållningen av terminens föreläsningar "i 
Sankt Ansgars Sal kan sägas vara ganska 
värdefull. 

Pater i\latll'ice Hcry S. J. 

från Versailles har under de sista veckorna 
av fasteticlen hållit en serie föreläsningar 
över religiösa ämnen i S :ta Eugenia ,Kyrka 
härstädes Den också i sitt hemland högt 
skattade predikanten har på Hans Högvör
dighet Biskopens inbjudan kommit till 
Stockholm och under hela tiden han här 
vistats varit Biskopens gäst. 

En tacksam åhörarekrets minnes ännu 
med glädje den djupgående och klara un
dervisningen liksom den solida uppbyggel-

se, som innehölls i pater Herys . teologiska 
framställning ; huvudsakligen talade han 
över Guds väsen och egenskaper och vi
sade därvid ofta prov på en sällsynt för
måga att framsliilla de 1nest upphöjda och 
svårfallliga begrepp och sanningar på ett 
enkelt och åskådligt sätt. Också i det en
skilda umgänget vann elen kärkonme gäs
ten allas hjärtan genom sin muntra älsk
värdhet och uppriktiga intresse att vara till 
största möjliga hjälp för alla. Han gav 
också under sin vistelse i S tockholm en 
s. k. sluten reträtt för en trängre krets av 
intresserade. 

Concordia Catholica 
hade torsdagen den 27 april allmänt 
sammanträde i föreningslolrnlen. Sedan 
ordföranden öppnat sammanträdet, dis
kuterades tid och plats för vårutflykten 
som bestämdes till Drottningholm sön
dagen den 28 maj. D eltagarne skulle 
,mulas vit! håtP.1;, s, m 0n gir I.I. 1 e.  ni. 
Härefter höll mr Aclams-Hay föredrag 
över » Irländska frågan» » ,  vilket åhördes 
med stort intresse. 

Efter supen vari c:a 40 personer del
logo, lät fröken Borch hörn sin vackra 
riist. Efter sångnumren tog sig ungdo
men en l iten svängom. 

Obs. ! Föreningslolrnlen hålles stängd 
under juni, juli och augusti månader. 

Credos fond. 
Transport kr. 

Präst i svenska kyrkan med 
tack och lyckönskan . . . . . . .  . 

Fröken M. von Engeslröm, 

6,204 : 04 

100 : -

Göksbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 : -
Föreningen Sursum Corda . . . . 32 : 50 
Herr Selvin, Ohio . . . . . . . . . . . . 18 :  20 
Fru S. Stjernsvärd, Vidlsköfle 10 :  -
Rosenkrans för Credo . . . . . . . . 6 :  -

- -- - - - -

Summa kr. 6,380 : 74 

Bidrag till Credos fond mottagas tack
samt av redaklionskomrni l lerade eller kun
na insändas till Credos exp. Biblioteks
gatan 29, Stockholm, med angivande av 
att medlen avse nämnda fond. 



, 
Till Majdrottningen! 

Hell dig, Maria, full av nåd. 
Jag ser dig blancl rosor och liljor! 
Din blick var så klar, din panna så 

ren. 
Jag såg hur det lyste ett himmelskt 

sken. 
Där du stod bland rosor och liljor, 

Hell dig, Maria, full av nåd. 
Jag ser dig bland rosor och lil,ior! 
�Men havet det bnzsm, och stormen 

gnyr. 
Maria, till clig mina steg jag sty1·. 
Där du står bland rosor och lil

,ior. 
T o r b o r g  D a h  1 1  ö f. 

Blomstret i ödemarken. 
Det var en gång en man, som tog 

·sig en promenad ut i Guds fria na
tur för att få frisk luft och vädra ut 
·en hel del sorgsna tankar. Han hade 
kommit i ·en bedrövad sinnesstäm
ning, emedan en vän, som han högt 
. älskade, hade påstått, att det ej var 
-roligt att leva. 

Det kunde ju på sätt och vis vara 
·sant, att livet ibland ej är så särde� 
les angenämt. Men det var ej detta 
faktum, som nu bedrövade vandra
ren, utan fastmer det sätt på vilket 
hans vän hade yttrat sin livsleda. 

J :rn 

Denne hade nämligen givit vår 
Herre skulden till livets bedrövlig
heter, eftersom han hade sagt : »Jag 
har ej begärt att bli född här på jor
den. » Detta var ju en direkt för
olämpning mot Gud, alldeles som 
hade han menat: » Jag bryr mig 
icke om Gud, ty har han skapat mig, 
må han se till att livet behagar 
mig. » Såsom ett genmäle häremot 
sade vandraren för sig själv: » Tänk, 
så många människor det har funnits 
och finns här på jorden, som dagli
gen och stundligen tacka Gud för 
hans välgärningar. Tänk, så många 
helgon, som frivilligt och med gläd
je lidit av kärlek till Gud, och så 
många martyrer, som i namnlösa 
kval ljutit döden för sin tro på ho
nom. Väl finnes det människor, 
som leva likgiltiga inför Gud, men 
ock sådana, som helt uppgå i guds
hängivenhet. » 

Vandraren kom ut på en ljung
beväxt hed, omgiven av kala berg. 
Endast buskar och några små träd 
växte här och var på sluttningarna . 
Han lyfte upp sitt ansikte mot him
'melen och inandades begärligt elen 
rena luften. Det kändes, som bleve 
han befriad från en tyngd över sitt 
bröst. Lätta, vita moln seglade sa¼.
ta hän mot ett okänt fjärran. Då 
han betraktade dem, kände han en 



stilla frid i sitt hjärta och tyckte 
sig vara ett sådant moh1, som sakta 
men oemotståndligt drogs mot him
melen. "0, Gud, trots allt tror jag 
dig, och älskar dig. Du, som många 
gånger talat till mig ur naturens 
öppna bok, låt mig nu få läsa däri 
någon liknelse, som kan trösta: och 
hjälpa sorgsim' och livsleda själar. " 

Vandraren stannade och såg ned 
på marken. Där växte ljung. Mel
lan tvenne stenar stod en liten ljung
buske. Mannen tog ett steg åt si
dan och satte sig på den ena ste
nen. Han undrade, hur det kändes 
för den fattiga ljungen att bestän
digt sitta inklämd där mellan ste
narna. "Du är bunden vid marke11 
hela ditt liv ; du nedtrampas av 
människorna och är ganska ringa 
aktad, ,,  

Som vandraren satt där och tänk
te, hörde han hur det knakade i 
ljungens knotiga kvistar, då elen 
höll på att räta upp sig på de stäl
len, där elen blivit nedtrampad. Det
ta prassel i l jungen var det enda 
ljud, som bröt elen fullständiga tyst
naden, och mannen som lyssnade 
därpå, tyckte, att ljungen därmed 
liksom ville svara på hans tankar 
och säga: ,, Qm jag än necltrampas, 
skall jag dock resa på mig igen. 
Har jag trångt om utrymmet skall 
jag växa i höjden, det är högt till 
himmelens tak. Jag är ljung, och 
såsom ljung skall jag växa och klä
da berggrunden, ty jag är skaRad 
att finna min näring bland sten och 
grus. Jag är lycklig och ingalunda 
beklagansvärd. Utan inskränkning 
får jag mottaga himmelens gåvor : 
solsken, regn och alla friska vindar. 
I min ringhet är jag dock rik på 
sötma, ty för binas flitiga skara äro 
mina blommor en honungskälla. 
Väl är jag ej så mäktig och stark, 
men ändock prisas jag av många 
som en beskyddare, ty under mina 
grenar bygger vårens sångfågel sitt 
bo. Visserligen är jag ej heller nå
gon skönhet, men då jag blommar. 
säga människorna, att ödemarkens 
vidder ha fått en sommarklänning 
av aftonrodnadens purpurfärg. -
Sådan har Gud skapat mig, och 
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verket prisar mästaren. Om honom 
skall jag bära vittne inför männi
skorna, ty detta är meningen med 
mitt liv. " 

· ·  

Vandraren fortsatte betraktelsen 
och kom så att tänka på sig själv, 
då han i sina tidigare år hade lidit 
av svårigheter och plågats av läng
tan efter lyckan. "Men 1111", sade 
han, "kunna svårigheterna övervin
nas och lyckan letar jag icke efter, 
ty nu vet jag, att Gud varken har 
skapat lyckan eller olyckan. Han 
har givit oss ett förstånd att erkän
na honom med och ett hjärta att äl
ska honom med. Då vi tro honom 
och älska honom, bliva vi lyck
liga. » 

Innan mannen reste sig upp för 
att vända om och gå hem, sade han 
till ljungen: ,, fffo; du ljung ! På min 
vandring genom livet finnes även 
tröstlösa ödemarker utan ett grönt 
strå. Det skulle icke skada om 
några av dina frön ville slå rot där. 
Vad den ljung, som där skulle växa, 
skulle kallas på latin, vet jag inte, 
men på svenska skulle det i alla fall 
vara något, som betydde tacksam
het, tålamod och ett förnöjsamt 
sinne. " 

E. T. 

"Eremiten" i Vadstena, 
Ett märkligt kapitel i Ada Ryd

ströms "Boken om Tjust" (Del. Il}. 

Få landsdelar i Sverige höllo såi 
troget fast vid den katolska Kyrkan 
som Tjust, då omstörtningens stor
mar på 1500-talet hemsökte N or
<lanlanden. Dess allmoge offrade 
liv och blod till försvar för sina fä
ders tro, då den hårde envåldsherrn 
med våld och list sökte påtvinga 
dem sin religion och hans hant
langare sniket och hänsynslöst ut
plundrade kyrkor och helgedomar. 

En skildring från Tjustbygden 
torde redan ur den synpunkten 
kunna påräkna intresse hos Sveri
ges katoliker. Ännu mer bör detta 
vara fallet då skildringen hä,rstam
mar från författarinnan Ada Ryd
ströms talangfulla penna, i syn-



nerhet då denna tecknar bilden av 
en man, som vi svenska katoliker 
med glädje kalla vår - »eremiten» 
i Vadstena, Eric Ihrfors. 

Denne märklige mans utveck
ling vittnar om de katolska minne
nas makt över en själ, som ärligt 
söker sanningen. Redan innan han 
var katolik, förstod han katolska 
ideal. Denna förståelse hade han 
så att säga insupit med modersmjöl
ken av en likväl ej katolsk mor. 
I det västmanländska soldattorpet, 
där han såg dagens ljus den 17 ja
nuari 1 846 - hans far var en av 
dessa indelta knektar, som utgjorde 
den gamla svenska härens kärna -
fick han av sin fromma mor, Maria, 
lära böner, vilka voro ärvda. från 
släktled till släktled, ända sedan 
hundratals år, ända från katolska 
tiden, t.ex. �Jnglcwården» : 

»De heliga Guds änglar oss förestå,, 
när vi skola till hvila gå, 
Två till hand och två till fot, två till hvarje 

ledamot. 
Två mig söfva, två mig väcka, två alla 

mina synder utsläcka. 
För Jesu skull. Amen. 

Jungfru Maria satt och spann, hon hade 
Jesus i sin famn. 

Nu somna vi i Jesu namn. Amen. 
Heliga Guds Moder, bed för oss syndare. 

Amen. 

Tidigt blev Eric Ihrfors ·'fader
och moderlös. Han omhändertogs 
av sin morbror handlanden C. G. 
Lindholm i Linköping och kom vid 
10 års ålder in i dä1rvarande elemen
tarläroverk och därefter i Västerås. 
Men då morbrodet·n råkade på obe
stånd, måste ynglingen vid 17  års 
ålder med blödande hjärta avbryta 
sina skolstudier för att söka för
tjäna sitt dagliga bröd. 

Efter växlande sysselsättningar 
blev Ihrfors i Linköping genom 
li tteratören C. F. Ridderstad före
ställd för den bekante kännaren av 
Östergötlands hävder och forn
minnen, kammarjunkare L. F. Hääf 
på Forsnäs. Denne fattade intresse 
för Ihrfors ritningar och anteclmin
gar od1 rekommenderade honom 
hos riksantikvarien Emil Hilde
brancl. Nu kunde Ihrfors få för 
ja sin kallelse och ägna sig åt vad 

141 

han ansåg vara sin uppgift: att av
teckna Sveriges kyrkor. Från soc
ken till socken drog han omkring 
med ritstift och penna. Resultatet 
av hans rastlösa flit plev det stora 
arbetet . Ostrogothia Sacra, som nu 
förvaras i kungl. antikvitetsakade
mien,s bibliotek. 

Men under det Ihrfors avtecknade 
kyrkor och gjorde anteckningar om 
gamla helgedomar, klarnade allt
mer hans blick på kyrkliga ting. 
Allt starkare gripes han av beun
dran för S:t  Frans av Assisi, » som; 
född i rikedom och hög samhälls
ställning, dock hade mod och kraft 
att stiga ned i Kristi fattigdoms 
efterföljd» .  -- » Skulle då icke jag, 
som varken hade förnäm börd eller 
rikedom att försaka, söka att i min 
ringa mån efterlikna honom? »  skri
ver Ihrfors i sina anteckningar. 

Ihrfors stannar icke vid fromma 
funderingar. Snart se vi honom 
vandra omkring, iförd brun munk
kåpa och omgärdad med franciska
nerns groYa rep, finnande sitt uppe
hälle genom arbete: Ihrfors skriver 
latin och hugger ved med samma 
friska mod. Och manligt mod åda
galägger han även, då han i kam
pen mot kött och blod underkastade 
sig de strängaste fastor och späk
ningar: repet kring livet fick ibland 
tjäna som gissel. 

Vart han kommer, blir han väl 
mottagen, och det förmidrar ingen 
av oss, som lärt känna mannen 
med barnafromhet, okonstlad en
kelhet och hjärtevinnande ödmjuk
het. Under vandringen finner han 
vägen - vägen till sanningen: År 
1883 blev han upptagen i katolska 
Kvrkans sköte. 

· Sitt värv att avteckna Sveriges 
kyrkor fortsatte han. Han genom
forskade Tjust, Öland, Uppland, 
Gästrikland, Västmanland m. fl. och 
beskrev deras kyrkor i arbeten så
som Vestmannia Sacra etc. Då 
Vadstena landsarkiv öppnades fick 
Ihrfors anställning såsom amanu
ens där. 

Denna i världsligt avseende r.ätt 
blygsamma post syne� emellertid 
den gamle fromme asketen inne-



biira för mycket av jordisk väl
gång. För honom kännes det tungt, 
att han ej fått, så som han uttryck
te sig, följa sin själs innersta bö
jelse: att tjäna Gud såsom hans 
käraste barn i en himmelsk örta
gård - ett kloster. 

"Det sista ordet,, så slutar för
fattarinnan Ada Rydström sin skil
dring av Ihrfors, » lämna vi dock 
icke här åt den vördade gamle for
skaren. Vi lägga på honom ännu 
en börd:1 - mångas varma tack
samhet för outtröttlig hjälp vid ge
nomfolnndct och avskrivandet av 
orälmeliga gamla skrifter och do
kumenlcr. Tida och sent, vid dags
ljus och vid flitens sena lampa, 
hav::. hans ögon utforskat svårlästa 
gamla papper, hava hans händer 
fört skrivarens goda penna till 
fromma för dem, son, fått vandra 
i hans förut upptrampade fotspår. 

Genom hävderna skola dessa spår 
vara en ljusstrimma, i vars sken vi 
få minnas bilden av den oegennyt
tige forskaren, yars blickar gingo 
lika mycket tillbaka mot flydda 
åldrar som uppåt mot det rena lju
sets h ern. ,, 

Paris i februari 1922. 
G u s t a f A r m f e l t. 

Briig·g·e. 

Ur en konvertits minnen. 

Det led mot kvällen; det var i en 
gammal, gammal stad . . .  Milda sol
glimtar glänste på de gamla lutan
de husen och smekte till avsked 
kanalens tysta, mörka vatten. -
Han, främlingen från det långt av
lägsna landet Sverige, hade nu änt
ligen fått sin varma längtan upp
fylld. Han . såg nu med egna ögon 
allt detta, som han blott kunnat ana 
i bleka drömmar ; han var nu här, i 
denna överväldigande tystnad, dju
pare än skogarnas, och fylld till 
brädden av seklernas själ . . .  

Främlingen kände sitt sinne sak
ta lösas från den tyngd och oro, 
som så ofta marterade honom där 
hemma, i vardagens uppslitande 
larm och bekymmer. All denna 
nuets rastlösa oro - här fanns den 
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icke! Här dvaldes en barmhärtig 
genius, som utplånat gränsen mel
lan tillvarons yttre ting och skön
hetsdrömmens innersta, allra dju
paste verklighet. -

Hur fullt av frid att ströva om
kring här på dessa ga!nla ojämna 
gator, vilka så åskådligt hägnades 
av goda makter . . .  Huru vördnad�
Yärda och rörande, dessa bilder, 
som från sina nischer sågo ned på 
vandraren - - gestalterna av 
Frälsaren på korset, av den signan
de Maria, och Guds vänner, som li
dit och segrat . . .  

* 

Där inne i kyrkan va:r vesper. 
Men främlingen steg ej fram utan 
blev stående nere vid dörren, med 
sammanknäppta händer. Han greps 
av ett plötsligt svårmod, inför den
na heliga skönhet och andakt - en 
känsla av att vara utstött och för
kastad . . . Ja, han var verkligen en 
utstött och förkastad, och han viss
te sig värd att vara det ; och dock 
var hoppet ännu icke utsläckt i den
na lidande och stridande själ. Och 
han förstod nu, i detta ögonblick, 
det enda svaret på grubblets och 
tvivlets tusende frågor, som genom 
långa år aldrig läimnat hans hjärta 
i fred ; han förstod nu, med en viss
het sofn brände smärtsamt skarp i 
hans sinne, att dessa skimrande lå
gor där framme - de kunde iclce 
ljuga, när de talade om Honom, 
som allena är världens ljus . . . 0,  
nu skulle han velat skynda fram 
till koret, till det i stilla prakt strå
lande altaret, och höja knä inför ta
bernaklet, där helt visst Herren ta
git sin boning i det vita brödets ge
stalt. Han skulle velat ropa ur 
djupet av sin plågade själ : ,,Herre, 
jag vet i denna stund, att du bor 
där - du själv - bakom dessa vita 
dörrar . .  . Jag vet, att du är san
ningen och livet. 0, gör barmhär
tighet, du min Gud ! ,, - - -

Och med smärtan och allvaret av 
dessa tankar tungt kvardröjande i 
sitt hjärta, såg han, liksom den som 
går • i sömnen, de knäböjande ska
rorna, de knäppta händerna ;  han 
såg, huru prästen, i guldstickad kå-



pa, höjde rökelsekaret mot altarets 
röda och vita blommor, som strå
lade så underligt stilla i ljusglansen. 
Och rökelseskyarna stego upp un
der de mörka valven. likt bönens 
eget doftande, lidelsefulla under, 
medan en lätt silvergrå slöja dröjde 
kvar framför altarljusens lågor -
liksom en skugga av det stora my
steriet, som doldes där bakom, på 
höjden av altarets heliga berg . . .  

Och all denna skönhet, fylld som 
den var av himmelska hemligheter, 
tvang främlingen ned på knä, som 
en allt för tung börda. Den över
strömmande smärtan ville kväva 
honom. - "0, 1nin Gud! )) bad han, 
" tag dessa tankar, dem ,du själv in
givit mig, tag dem åter, helga dem, 
stärk dem - som en bön från den, 
som ej förstår att bedja - - Och 
du Jesu Moder! när du beder för 
dessa människor, så hed också för 
mig, och när jag icke själv vill, o, 
drag mig med din kärleks makt till 
Gud! )) 

Och nu, vid det att psalmen to
nade milt bevekande och buren av 
orgelbruset - nu visste han, var 
den frid fanns, som Kristus har lo
vat sanningstörstande själar. , Här 
var den hemlöse andens hem, och 
en gång skulle han öppet och helt 
åter vända till detta hem, som fäd
ren övergivit. - Och den heliga 
Hostian, som prästen lyfte, i ett 
sista välsignelsens tecken, högt över 
de knäböjande skarorna, var i san
ning det stora hemmets · eld och 
ljus ; den var livets sol, som aldrig 
skall slockna - - -

Så hade då den gamla staden 
hjälpt honom, främlingen, att åter
vinna den förlorade skatten, och 
han glömde ej att tacka den därför 
- denna gamla ljuva stad, vars 
hjärta brinner av kärlek till Guds 
vita bröd. 

Ur »Till Ditt minnes ära». 

T. S. K i l  m a n. 

Från kollektspade i St. Olofs kyrka i Skåne. 
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Måndag. St. Filippus och J[!kobus. 
Apostlar. 

2. Tisdag. St. Athanasius. B isk. Kyrko
lärare. 

3. Onsclag. Den helige, Josefs skydds-fest. 
4. Torsdag. Korsmässa (korsets åter

finnande). 
5. Fredag. St. Pius V. Påve. (Jesu 

hjärtas fredag.) 
6. Löi'dag. · St. Joannis ante pol'tam 

latinam. 
7. Söndag. Tredje eftel' 1>åsk. (I högm. 

Den hel. Josefs skyddsfest.) 
8. Måndag. Ärkeängeln Michaels uppen

barelse. 
9. Tisdag. St. Gregorius Naz. Biskop. 

Kyrkolär. 
10. Onsdag. Oktavdag av St. Josefs 

skyddsfest. 
ii. Torsdag. St. !sidor Agricola. Bek. 
12. Fredag. St. Ne,reus m. fl. mart}•rer. 
13. Lördag. Den Heliga Jungfruns tide

g"äl'cl. 

Liturgiska kläder som bäras av de and
liga vid förrättandet av de liturgiska 
handlingarna. I nästan alla gamla reli
gioner buro deras tjänare vid kulthand
lingars utövande en från alldagslivet skild 
klädnad. Psykologiskt förklaras detta av 
den människan medfödda skyggheten 
och vördnaden för det gudomliga, som 
hon icke med jordiskt sinne och med 
världslig klädnad vågar närma sig. -
Liksom det gamla testamentets präster 
begagnade en särskild kultklädnad, så 
hava säkert också apostlarna, när så 
ske kunde, av vördnad vid de gudstjänst
liga handlingarna betjänat sig av en 
dräkt som skilde sig från den vanliga, 
åtminstone av len finare och dyrbarare 
sådan. Under det att den profana kläde
dräkten var underkastad smakens och 
modets växlingar, så förblev den dräkt 
som kom till användning vid kulthandlin
garna i det väsentliga oförändrad, och så 
framträder om också först så småningom, 
skillnaden mellan Kyrkans liturgiska 
skrudar och den världsliga, romerska 
dräkten, från vilken Kyrkans paramenter 
lånat sin form. Snart giver emellertid 
Kyrkan, som åt alla former av sin kult 
vill giva ett ideellt innehåll, också åt 
sina kultkläder en symbolisk betydelse, 
del� för att för de tmende göra själva 

'14. Söndag 
15. Måndag. 

Fjärde efter påsk, 

Salle. 
St. Joannis. Bapt. de la 
Bek. 

16. 'risdag. St. Ubaldus. B i sk. B ek. 
17. Onsdag. St. Paschalis Baylon. B ek.  

(Patron för enkaristiska fören. ) 
18. Torsdag. St. Erik. Konung o . martyr. 
rn. Fredag St. Petrus Crnlestinus. Påve. 
20. Lördag. St. Bernardin fr. Siena. B ek. 
21. Söndag, Femte efter påsk. (Bönsön-

dag. I högm. St. Erik.) 
22. Måndag. (Böndag. ) 
23. Tisdag. (Böndag. )  
24. Onsdag. (Böndag.) 
25. Tol'sdag. Ifristi Himmelsfärdsdag. 
2G. Fredag. St. Philippus Neri. Bek. 
27. Lördag. St. Beda Venerabilis. K}•rko

Iärare. 
28. SöndafJen inom Himmelsfäl'dsoktaven. 
2(). Måndag S :a Maria Magd. de Pazzis. 

Jungfru. 
30. 'risdagen inom Himmelsfärdsoktaven. 
31. Or!SClag. S :a Angela Mericire. Jungfru. 

handlingens helighet mera åskådlig och 
J'ramstiilla prästen som Jesu Kristi ställ
företrädare, handlande ej i eget utan å 
Mästarens uppdrag, dels för .att även på
minna prästen om de dygder och egen
skaper, med vilka han måste vara smyc
kad vid det heliga offrets firande. Ock
så häntydningar på Jesu lidande och 
offerdöd, som ju på hemlighetsfullt sätt 
förnyas vid den heliga mässans oblo
diga offer, finna vi i de liturgiska kläder
nas form eller färg. Betecknande för det 
andliga stänclet (dess uniform så att säga) 
lir talaren, den slutna långa rocken, räc
kande ända till hälarna (»usque ad talos» ;  
därav namnet) samt den s. k. collaren 
eller vita halsbindeln (kragen). Talaren 
är för den vanliga världsprästen av svart 
färg, hos vissa ordnar är den av annan 
färg, brun, grå eller vit och får då namn 
av ordensdräkt eller habil. - Påvens talar 
lir helvit, kardinalernas purpuITöd, bisko
parnas och andra prelaters violett. Högre 
andliga bära även på huvudet en liten 
kalott av motsvarande färg. Denna hu
vudbonad har fått namnet »Soli Dem,, 
emedan den blott behöver avtagas för 
»Gud allena» d. ".· s. före förvandlingen 
vid den h. mässan och inför det utställ
da Altarets heliga sakrament. 

S. N.-k. 
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