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GAMMAL MEDELTIDSSVENSK
PREDIKAN
PÅ FEMTE SONDAGEN EFTER PINGST.
Rådligt är för människan att icke
vredgas. Ty som sanctus Jacobus
säger i cap. I (v. 20): Mannens vrede
verkar ej Guds rättfärdighet, som är
ej allenast att icke dräpa sin med
kristne utan jämväl att icke vredgas
på honom med ilska och långsint
het, ty utan denna rättfärdighet
skall hon ej ingå i himmelriket. All
denstund här i det upplästa evange
liet säges, att ej endast den som drä
per utan också den som orättvisli
g·en vredgas, är skyldig till domen.
Ty det är att märka, hur förfärligt
det är att kallas inför Guds rätt
visa och outhärdliga domstol, vilket
av sju ting bevisas.
Först för att alla ting där anklaga
syndaren. Varför ock Chrysosto
mus säger: Intet havom vi att rätt
visligen svara till vår ursäkt vid
Guds domstol, där himmel och jord,
väder och vatten, sol och måne, da
gar och nätter och alla ting i värl
den skola uppstå som vittnen emot
oss, svårligen anklagande oss, ty
de tjänade oss, och vi tjänade icke

Gud, som - skapade dem för vår
skull. Som det är skrivet Job XX
(v. 27): Himlarna skola uppenbara
syndarens vrånghet och jorden skall
uppstå mot honom anklagande, och
allt som var lönligt i hans samvete,
skall varda uppenbart, och han
skall dragas ned till helvetet på
Guds vredes dag. Gud själv, soni
sanctus Augustinus säger, skall då
också anklaga syndaren sägande:
Jag for ned från himlens rike för
eder skull, jag umgicks med eder i
mer än trettio år. Jag tålde hån
och spott och okvädningsord för e
der skull. Jag var fång·en, hudflängd
och 1bunden, och jag . tålde hårdan
död och grymma pinor, allt detta
vissten I och försmådden dem, och
retade mig tili vrede med all eder
makt.
För det andra är att märka, att i
sin rättvisa dom Gud icke för ndgra
böners skull böjes till att misskunda
sig över dem som dö i dödlig synd
eller i viljan att synda dödligen.
Fördenskull är också skrivet i Ord-
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språksboken VI (v. 34): Domaren
Kristi vrede skall icke spara synda
ren på hämndens dag och han skall
då icke lyssna till någons böner och
ej mottaga alls några gåvor för de
ras återlösnings skull, som dogo i
vilja att dödligen synda. Varför
vår Herre säger i Ordspråksboken l
(v. 28) : De skola ropa och jag skall
icke höra dem, de skola uppstå och
leta efter mig och skola ej finna
mig, ity de hatade plikt och synda
bättring och togo ej min räddhåga
och lydde ej mina råd utan bakdan
tade och knorrade mot all min
näpst, därför skola de nu uppäta
sin egen frukt, det är att taga mot
skyldig pina för sina illgärningar.
Sanctus Augustinus säger: Gud i sin
rättvisa dom böjes icke till att för
banna sig över dem som dö i dödlig
synd för några penningars skull,
och blidkas ej av deras ånger. Bättre
dä'l'för själen här ångrar sina syn
der, medan .niisskundsamhetens tid
ännu vai·ar, fy där varder blott rätt
visans tid.
Det tredje är, att ingenlinrt i elen
domen kan sättas i lönn, ty Gud vet
all ting, som skrivet är Ordspr.
XXVIII: Vår Herre rannsakar och
känner alla hjärtai'i och hap. förstår
all vår hågs förstånd och tanke.
Därför säger sanctus Bernardus:
Syndaren skulle hellre säga, Ve mig
usle, när den domens dag kommer
och. de böckerna upplåtas, i vilka
alla mina tankar, begär och gärnin
gar skola .uppräknas i Vår Herres
närvaro. Då skall jag stå med ned
böjt huvud för mitt onda samvetes
skam i domen inför Gud, skälvande
och ·bävande vid åminnelsen av alla
mina · synder. Då skall sägas om
mig: Se där står mannen och hans
gärningar, , ty då skola alla mina
synder, som jag icke bättrat, ledas
fram inför mina ögon. Den domen
skulle vi mycket rädas, ty den, som
i densamma -fördömes, han får al
drig misskund, varför ock sanctus
Gregorius säger: Den som far neder
att. tåla · helvetets onda pinor skall
aldrig återkomma till nådens ljus,
ty .aldrig skall Guds milda misskund

frälsa dem, vilka hans dömande
rättvisa fördömde till pinorummet.
För det fjärde skall Gud då räkna
alla skapade ting till syndiga män. niskors hämnd, som den Heliga
Skrift säger Vishetens bok XVI (v.
:::4): Dina skapade ting, som tjäna
dig sin skapare, äro brinnande och
grymma till att pina de orättvisa.
Och som skrivet är Sirak XXXIX
( v. 32): Alla skapade ting skola vän
das helga män till godo men de syn
diga och omilda till ondo, Ty det
finnes djävulska andar, vilka äro
skapade till syndiga människors
hämnd. Och i ·sin vredes skuld skola
dessa stadfästa sina pinor över syn. darna och skola över dem utgjuta
Guds vredes hämnd, som dem ska
pade. Eld ochi hagel, hunger och
död, alla dessa ting äro skapade. till
hämnd. Djur och etterormar, tänder
och svärd, dömande omilda och
syndare till död och fördömelse
som sanctus Gregorius säger: Upp
tänd låga bränner dem, helvetet
skall uppsvälja dem förutan ända,
dessa vilka kö.Uslig _lustas smitta,
fåfäng · ära eller högfärd här upp
höja. Och de som här fullkomna
djävulens vilja syndande, de kom
ma där i plågor med djävlarna, som
ledde dem till synden.
Det femte är, ;tt ingen förmår' än
dra eller dterkalla elen dom, som
himmelrikets konung utfärdar, vil
ket den Heliga Skrift intygar sägan
de. Dan. VI (v. 8): Den dom som
himmelrikets konung skipar och
stadgar är ej lovligt att förändra.
Varför Vår Herre säger, utmärkan
de med svärdet sin oåterkalleliga
dom, som han låter utgå över dem
som fördömas Ezech. XXI (v. 5 J:
Varje människa skall vara vittne till
att jag oåterkalleligen utdrog mitt
svärd ur slidan. Guds dom lil-:nas vid
svärd, ty liksom svärdet avhugg·er
en. lem av kroppen, så avskiljer
Guds .rättvisa dom den fördömda
själen från sin skapare. Varför den
Heliga Skrift manar oss sägande
Job XIX (v. 29): Flyn undan för
svärdet med ånger och bikt och bätt
ri.ng. Och · veten, att .svärdet är
,vrånghets . hämnare och . veten att
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svärdet är Guds dom, som dömer de
onda till helvetets lågor. Om dessa
säger Gregorius: den hämnande lå
gan brinner för syndernas skull och
lyser ej, ty helvetets eld gör dem
blinda för det sanna ljuset, vilket
den uppslukar, så att brännande
värk plågar dem utifrån och blind
hetens pina skall förmörka deras
inre. Och för att de syndade mot
Gud både med själ och lekamen,
skola de pinas både till själ och
lekamen och känna plågor i dem
båda. FöTty de tjänade med dem
sina vrånga lustar den tid de levde i
världen.
För det sjätte är att märka, att
denna dom är outhärdlig. Som skri
vet är Uppenbarelseboken VI (v.
16): Syndare säga till bergen och
stenhällarna: Fallen över oss och
skylen oss för domarens anlete, som
sitter på tronen och för Lammets
vrede, som är Guds skuldlösa sons
mandom, ty deras stora vredes dag
kommer, och vem skall bestå? Då
skall det fullkomnas som sanctus
Gregorius säger och flera helga kyr
kofäder: 0, huru trånga skola då
icke omilda mäns vägar varda där
den vrede domaren ä� ovanför dem,
helvetets förfärliga djup öppet ned
t�ll, till höger anklagande synder,
till vänster otaliga djävlar, utanför
runt omkring hela världen brinnan
de med allt som i henne är, i deras
inre bitande och gnagande samvete
för gjorda synder. Då skall det bliva
omöjligt att undfly och outhärdligt
att stå kvar. Ty Guds rättvisa dö
mer dem genast till helvetet, varest,
som sanctus Gregorius säger, är out
härdlig köld, outsläcklig eld, odöd
lig mask, värsta lukt, så tjockt mör
ker, att det kan gripas med händer
na, djävlars slag, stygg djävlars
åsyn,. skam för synden, förtvivlan
om all räddning.
Det sjunde är, att Vår Herre då
. skall fullkomna det som skrivet är
i evangeliet och säga till syndarna,

Matt. XXV (v. 41): Gånfrån mig, I
f?rbannade män, i evärdelig eld,
vilken är tillredd åt djävulen och
hans änglar. Och dessa skola gå till
evärdelig pina men de rättfärdiga
till evigt liv. Som det står skrivet
i Judits bok XVI (v. 20): Gud Alls
våldig skall hämnas på de förbanna
de människorna och söka dem på
domedag och giva dem eld och ma
skar, som äro djävlar, i deras kött,
att de skola brännas och känna
pina förutan ända. Som sanctus
Bernardus säger: 0, vilken gråt och
vilken sorg varder icke då, när
omilde män skola skiljas från helge
mäns sällskap och Guds åsyn och
antvardade i djävlars välde skola gå
med dem i evärdelig eld, där de för
utan ända skola leva i sorg och
gråt, fjärran från himlen, och skola
pinas i evigt helvete och aldrig se
ljus, aldrig få svalka eller lisa utan
pinas där i tusen sinom tusen år och
aldrig frälsas därifrån. Där tröttas
aldrig den som pinar och dör aldrig
den som pinas, utan så förtär elden
själarna, att de alltid bevaras vid
liv. Så göres pinorna där, att de
alltid förnyas. Då fördenskull Guds
domar äro så grymmeligen hårda
för syndaren, är oss rådligt att lyda
den Heliga Skrift, som manar envar
av oss sägande Sirak XXVIII: Till
red rättfärdigheten före domen,
bättrande dig, förrän du kallas till
Guds dom. Och fråga dig själv,
granneligen ransakande ditt samve
te, förrän du inkallas till Guds dom,
då skall du finna misskund inför
Guds åsyn, vilket oss alla give miss
kundsamhetens Gud. Amen.
Anm. Ovanstående predikan återfinnes i
Samlingar utgivna av Svenska Fornskrift
Sällskapet 73,74 sid. 217-222. Angående
,däri förekommande bibelställen torde mär
kas, att de icke alltid citera den Heliga
Skrift strängt efter ordalydelsen utan un
·derstundom något ackomoderad efter pre
dikantens allegoriska tolkningssätt, Den
nu i Uppsala befintliga samlingen av sven
, ska · medeltidspredikningar räknar över
hundra volymer.
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SOM DET VAR I BEGYNNELSEN.
Vi ha i denna årgång av Credo re
dan haft tillfälle att studera det in
tima sammanhanget mellan katolsk
och fornnordisk, särskilt isländsk,
odling. Man hör ofta från prote
stantiskt håll; att ett verkligt mot
satsförhållande skulle förefinnas
mellan romersk ande och den skan
dinaviska kultur, som speciellt har
utvecklat sig i Sverige. Meningen är
tydligen den, att denna påstådda
motsättning har sin grund i själva
den svenska folkkaraktären. Vilka
egenskaper hos svensken, som så
lunda skulle göra honom mindre
lämpad till romersk katolik, omta
las emellertid icke alls eller antydes
på sin höjd på ett mera deklamato
riskt än övertygande sätt. För oss
svenska katoliker må det sålunda
vara tillåtet att ställa sig tvivlande
mot detta påstående om oförenlighet
mellan katolicism och svenskhet,
tills vi få höra det mera vederhäf
tigt motiverat. Så mycket mera
tycka vi oss ha rätt härtill, som vi
väl veta, att icke blott en eller några
utan alla svenskar utan undantag
under flera hundra år voro överty
gade och goda romerska katoliker,
som trivdes förträffligLmed sin ka
tolska tro och icke hade minsta kän
ning av den senare uppfunna djupa
motsättningen mellan romersk ande
och svenskhet. De tilläto ju till och
med denna främmande ande att ge
nomtränga hela deras nationella liv
på ett mycket kraftigare sätt än lu
therdomen senare lyckades genom
syra detsamma. Särskilt blir det
svårt för oss att tro på det nämnda
motsatsförhållandet, när vi betänka,
att vår nationella odling ännu den
dag i dag till stor del blott bygger
vidare på den grund, som lades un
der denna period av vår historia,
då katolsk religiositet och svensk
nationalkultur smält samman till en
harmoni, som åtminstone förefaller
oss svenska katoliker både fulltonig
och välljudande. Vi vilja här endast
anföra några stickprov på denna en
hetliga katolsk-svenska kultur från
grundläggandets tid, lugnt och

objektivt se till, hur det var i be
gynnelsen av den moderna svenska
odlingens rika historia.
Endast i förbigående skall den
materiella odlingen, det nödvändiga
grundlaget för den andliga, näm
nas. Hur många svenskar i vår tid
veta väl, att det var klosterfolk,
munkar och nunnor, vilka numera
enligt gällande dissenterlag, »ej må
vistas i riket», som lärde vårt folk
att bygga ordentliga bostäder och
vägar, att på ett rationellt sätt odla
vägar, och anlägga trädgårdar? Det
är de gamla klostren, som infört
äpple- och päron-, körsbärs- och
plommonträd i Sverige liksom också
snödroppar, tulpaner, påsk- och
pingstliljor, pioner, lavendel och an
dra trädgårdsblommor. Under den
tiden skrevas under Kyrkans led
ning de första bladen i den svenska
sjuk- och fattigvårdens historia; då
började det svenska handelslivet att
utveckla sig, då lades grunden till
flera av våra mera betydande stä
der, där ett nationellt borgerskap
kunde uppstå och trivas; då börja
de bergsmän i större utsträckning
tillgodogöra sig våra rika malmfyn
digheter.
Också vår andliga odling ·sträcker
djupa rötter in i denna tid. Först
och främst gäller ju detta det lcyrk
liga livet. Det är vemodigt att tänka,
att många av de gamla svenska kyr
kor, som av sina nuvarande inne
havare betraktas som »bålverk mot
den framträngande katolicismen»,
en gång med mycken uppoffring
och flit ha byggts och vårdats av
ivriga katolska händer. Sveriges
första kyrkor och katedraler, alta
ren och predikstolar, våra första bi
skopar och präster och kristna för
samlingar voro alltigenom katolska.
Nu tackar vårt lutherska kyrkofolk
offentligen Gud, att han »fört os.s
från den skadliga påviska villfarel
sen», vilken dock engång lärde. sve
arna att böja knä och bedja till den
sanne Guden. Våra första kristna
böner - både för kyrkan och hem
met, våra första svenska andakts-
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böcker, psalmer och predikningar
voro genomsyrade av ))påvisk vill
farelse». Pärlan bland alla psalmer
på svenskt tungomål: »Den signade
dag» ( se Credo december 1920)
är ju en gammal katolsk hymn.
Våra första översättningar av bi
belns böcker stamma ju också från
papistiska tiden. I samma svenska
gudstjänsthus, där man nu på »re
formationssöndagen» låter orgeln
tona vid den nyinförda psalmens
ord mot »helgon att dyrka)), stå
kanske ännu några vackra helgon
bilder kvar - också de nya inne
havarnas hemliga stolthet! - som
minnen från den mörkrets tid, då
den svern,ka målar- och bildhuggar
konste11 grodde och spirade under
Kyrkans helgade valv och svensk
kyrkomusik hade sin första rika ut
veck liugsperiod.
Vårt svenska skolväsen må be
trakta sig så protestantiskt som
helst och inrätta sin undervisning
därefter, det kan likväl icke. förne
ka sitt ursprung-de strängt katol
ska, för sin tid förträffliga skolor
för både gossar och flickor, som
upprättades här i landet under pa
pismens välde - vid domkyrkorna
och i klostren, vilka senare i nu
tida svenska skolor till tack utmå
las på ett mera hemskt än veder
häftigt sätt. Uppsala universitet må
fira Uppsala mötes jubileum och
andra lutherdomens minnesfester
med största entusiasm, faktum
kvarstår, att det blivit grundlagt un
der Sverige� katolska tid och - för
skräckligt att minnas - t. o. m. ge
nom en påvlig bulla, utfärdad den
2 febr. 1477 av Sixtus IV.
Det första till vår tid bevarade
pergamentsbrev, som skrivits i Sve
rige, är författat av Uppsalaärkebi
skopen Stefan på 1160-talet. Den
första svenska dikten från medelti
den lyder sålunda:
»Jhesu Guz son - Jhesu godhe
bl0t mit hjrerta - mreth thino blothe.
at threnkia mreth thakom - thina pino
af allom hugh - ok hirerta sino.»

Som den första svenska handskrift, som ännu existerar, betraktas
en framställning av Sankt Sigfrids-

legenden från början av 1200-talet.
Sveriges förste lyriske skald var ka
tolsk biskop, Brynolphus av Skara,
vars härliga latinska hymner till
Kristi törnekrona, sankt Eskil, heli
ga Helena av Skövde o.s. v.ännu stå
ouppnådda inom vår religiösa dikt
ning, fastän de blivit skrivna för
mer än 600 år sedan. Vår förste
prnsaförfattare av rang var domini
kanermunken Petrus de Dacia. Det
första dramatiska arbete på svenska
handlar om en syndare, som på den
Heliga Jungfruns förbön fick förlå
telse: De uno peccatore qui prome
ruit graciam. Om våra gamla folk
visor vilja vi här icke orda, något
mera samtidsäkta svenskt och äkta
katolskt får man söka länge efter.
Vi behöva blott lyssna till några ra
der ur denna diktning för att över
tygas härom:
»Det sitter en duva på liljekvist i midsommartider hon sjunger så fagert om Jesus Krist.
I himlen är en stor glädje - - De buro elen jungfrun ut av det hus
Guds änglar de gingo före med ljus.
o. s. v.»

Till och med våra första bordsvi
sor och skålar ha en omisskänne
lig katolsk prägel.
Också i den svenska bokens hi
storia spelar den romerska kulturen
en icke oväsentlig roll. Vårt första
stora bibliotek, omfattande omkring
1,400 band, var inrymt i Vadstena
kloster. Den första i vårt land
tryckta boken var en exempelsam
ling för katolska predikningar, den
trycktes år 1483 i Stockholms grå
munkekloster av en utlänning, som
var hitkallad för att trycka mäss
boken för Uppsala ärkestift. Det
är nästan smärtsamt att bekänna,
att. det första trycket på svenska
språket är - ett avlatsbrev av år
1489: Articuli abbreviati. Den första
på svenska språket tryckta bok, som
ännu finnes i behåll, är en uppbyg
gelseskrift: Aff dyäfwlsens frästilse
(Stockholm 1495 ).
. Den svenska vetenskapen saknar
icke heller grundläggande katolska
traditioner. Att våra första teolo
giska forskare voro ivriga papister
är ju en allmänt bekant sak. Vår
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förste exeget av rang var den heliga
Birgittas biktfader, den grundlärde
Magister Mattias, vars nu förstörda
stora kommentar till hela bibeln en
gång fyllde tre väldiga folianter i
Vadstena klosterbibliotek. Rektor
Gustaf Norrman behövde under si
sta vinterns tidningskampanj icke
ha sökt över hela världen för att i
för vanliga dödliga oåtkomliga
gamla luntor finna prov på den ka
tolska moralteologins vederstygglig
het. På mycket närmare håll kunde
han ha upptäckt de förträffliga
skrifterna av Uppsaladekanen Lau
rentius Olavi de Waxald, vår förste
svenske moralteolog. Ej mindre ro
mersk var vår förste betydande
ky1·kohistoriker, ärkestiftets siste
katolske överherde Johannes Mag
nus, död som landsflyktig i Rom år
1544. Den patriotism som talar i
hans böcker lämnar intet övrigt att
önska, den vill t. o. m. ha Sverige
betraktat som »folkens modersskö
te ». Också den svenska filosofin
har katolska anor, vår förste forska
re på detta område, Boethius, var
en tid professor i själva Paris och
do'g som papistisk kanik i Linkö
ping. De medicinska studierna i
Sverige ha burit sina första verkligt
vetenskapliga frukter i våra medel
tida örtaböcker. Som vår förste
svenske kulturhistoriker och etno
graf framstår Johannes Magnus'
broder Olavus. Hans berömda arbe
te » Historia om de nordiska folken » ,
som ville visa utlandet huru härliga
Nordens länder äro, kan ännu lä
sas med behållning och nöje. Huru
många spår som hela vår allmoges
kulturliv, seder och bruk, sagor öch
visor, ordspråk och talesätt och
gamla traditioner, ännu den dag i
dag ha kvar från den katolska ti
den, är nogsamt bekant för varje
forskare på området. Också vår
förste populärvetenskaplige skrift
ställare Peder Månsson var katolik
t. o. m. birgittinermunk och biskop
i Västerås. Vårt första svenska för
sök till sammanhängande historisk
framställning författades av en fran
ciskanermunk i Stockholm ; vår för
ste verklige historiker, Ericus Olai,

var teolog och medlem av Uppsala
katolska domkapitel. Också den
första politiska skrift vi äga på
svenskt språk, Um styrilsi konunga
och höftinga, härleder sig från den
svenska papismens stora tid. Den
första svenska språklära som skri
vits har till författare jesuitlärjun
gen Petrus Cuprimontanus, som lev
de mot slutet av 1500 -talet. Vårt
första namn med europeisk klang
är slutligen som bekant den heli
ga Birgitta.
Särskilt lysande äro de katolska
traditionerna på det svenska rätts
väsendets och samhällsbyggandets
område. Här förtjäna särskilt våra
landskapslagar att framhållas. Vil
ken samklang av katolsk och nor
disk aiide förnimma vi ej exempel
vis i de bekanta inledningsorden till
Västgötalagen: Kristus är först i vår
lag, därnäst vår kristna tro och alla
kristna konungar, bönder och alla
bokarlar, biskopar och alla boklär
de män. Upplandslagens första ka
pitel börjar på följande sätt : » A
!{rist skulo alli kristni troa at han
rer guth » (På Kristus skola alla
kristna tro, att han är Gud ), ett vär
defullt korrektiv till den nu här
skande Uppsalateologin! Söderman
nalagen slutar med en bön : »nadher
guz och fridhir hans vreri medh os
allum. AmeN. » · ( Guds nåd och
hans frid vare med oss alla. ·
Amen). Likartade citat ur våra
gamla landskapslagar kunde anfö
ras i mängd. Det var också under
den katolska tiden, som Sverige å r
1347 fick sin första för alla land. skapen gällande lag, en händelse,
som, liksom upprättandet av en
svensk kyrkoprovins år 1164, ficx
den allra största betydelsen för riks
enhetens seger.
Vad kan väl för hela vår natio
nella kultur vara mera betydelsefullt
än själva danandet och grundandet
av den svenska nationalstaten. Men
ägde inte . detta betydelsefulla arbete
till stor del rum just under vår ka 
tolska tid, delvis under Kyrkans di
rekta inflytande. Vid medeltidens
början var ju Sverige blott en löst .
sammanfogad förbundsstat av gan-.
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ska självständiga landskap, vid slu
tet av vår katolska period är dtm
svenska riksenheten ett faktum.
Man må beklaga, att det medeltida
föreningsverket icke gick ett steg
längre och lyckades i sina strävan
den att dana en nordisk riksenhet,
eller ej - skäl kunna ju anföras
både för och emot denna uppfatt
ning - men ett bibehållande av
landskapens självständighet på riks
enhetens bekostnad finns väl ingen
som önskar sig. Den katolska tiden
fostrade Sveriges förste store stats
man, Birger Jarl, vår första riksdag
hölls år 1435, i den svenska föl'Ualt
ningens historia är medeltiden av
grundläggande betydelse. Också vår
utrikespolitik började sin utveckling
under denna tid, vårt första krigs
tåg till Finland var ett korståg un
der ledning av sankt Erik, vars min 
ne för generationer av svenska ka
toliker spelat en liknande roll som
Gustaf Adolfsminnet senare spelade
för svenska protestanter. Sankt
Eriks fana vai Sveriges riksbaner,
som skänkte seger över rikets fien
der. Under det varmt katolska
1400-talet diktades våra första fo
sterländslw sånger av biskop Tho
mas av Strängnäs, han som prisade
friheten som »det bästa ting, som
sökas kan all världen kring » , han
som manade sin svenska samtid :
»O, ädla svensk, du statt nu fast
Och b ättra det som fordom brast.
Du låt dig ej omvända.
Du våge din hals och så dina hand
Att frälsa ditt eget fädernesland.
Gud må dig tröst väl sända.»

Det är fråga värt, om vår senare

patriotiska diktning i äkta känsla
och märgfullhet någonsin nått högre
än denne katolske biskop. För den
svenska nationalkänslans utveckling
var hans tid i varje fall av grund"
läggande betydelse.
In summa. Våra motståndare
kunna ropa av hjärtans lust, att
mellan katolicism och svenskhet ett
oöverstigligt svalg är befäst, att vi
svenska katoliker sålunda äro att
betrakta som främlingar i vårt eget
land o. s. v. Vem ville missunna
dem detta relativt oskyldiga nöje.
Men sant är detta deras älsklingspå
stående ej. Vi förneka ingalunda,
att den också från utlandet införda
lutherska religionen har djupa rötter
i Sveriges historia, men den har var
ken under så lång tid varit härskan
de i vårt land eller så helt lyckats
genomtränga hela vårt folk och kul
turliv som vår romersk-katolska
tro. Vår Kyrka började sin stor
slagna verksamhet i Sverige redan i
början på 800-talet och blev först
mot 1500-talets slut helt utträngd ur
vårt land. På alla kulturlivets om
råden har hon under denna tid ly_c
kats verka grundläggande och upp
livande. Vi stå ännu med eller mot
vår vilja på den kulturgrund, som
hon engång lade. Våra motstånda
re ha nästan stirrat sig blinda på
senare tiders händelser, uppslag och
personligheter, det skulle verka väl
görande på deras historiska upp
fattningsförmåga, ifall de ville börja
vänja sina ögon vid att betrakta
svensk kultur » som den var i be
gynnelsen�.
B � r n d t D a v i d A s s a r s s o n.
I
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TAG OCH LÄS.
OM SVERIGES MEDELTIDA LITTERATUR.
För alltid är nu den meningen
övergiven, att medeltiden var en
mörk natt på tusen år mellan två ci
viliserade tidsåldrar: antiken och
den moderna tiden. Det är som en
kvarleva från denna fördom, som
ordet » medeltidsaktig» fått sin ned
sättande betydelse. Nu dröja for
skarna hellre vid de stora tjänster,
som medeltiden gjort mänsklighe
ten, man är entusiastisk för dess
ridderliga anda, dess starka frihets
kärlek och dess originella och subli
ma konst.
I verkligheten är medeltiden ej
endast en tid, som har sitt värde som
ett skede mellan två andra epoker
i mänsklighetens historia. Den är
de moderna folkens ungdomstid,
och de bästa tendenserna under de
sista århundradena fortsätta medel
tidens ädlaste strävanden.
Medeltiden visar då alla ungdo
mens drag. En ny civilisation födes
på den antika världens brända tom
ter. Denna nya bildning växer sig
stark under Kyrkans moderliga
hägn, i det den använder och absor
berar element från den grekiska och
romerska kulturen och från de
ungdomsfriska germanfolken.
Medeltidens säregna anda har
funnit ett av sina bästa uttryck i
dess litteratur. Ute i den stora
världen har det sista halvseklet sett
ett allt större intresse för medelti
dens diktning växa fram. Även i
Danmark och Norge har ett kärleks
fullt studium av detta ämne bedri
vits under den sista tiden. Endast
Sverige är på efterkälken. Borde då
inte Sveriges katoliker börja på att
ivrigare studera vår egen medeltida
litteratur, varom de i allmänhet ha
en så ringa kunskap. De skulle då
bättre förstå, att katolsk anda och
svenskhet långt ifrån äro några fi
ender utan att de tvärtom en gång
hos oss ingått den mest innerliga
förening.
Att våra moderna svenska kato-

liker så litet känna till vår egen me
deltida, vår nationella katolska lit
teratur, har flera orsaker. Många
veta inte, var de skola finna det som
finnes kvar av denna diktning och
vad av den som är intressant och
värdefullt att läsa. De tro också,
att de inte kunna förstå det gamla
språk, varpå denna litteratur är av 
fattad. De föreställa sig dessutom,
att den inte alls är intressant utan
något gammalt och torrt, som en
dast språkmän och litteraturhistori
ker av facket syssla med.
Det är inte svårt att svara på
ddsa invändningar mot ett mera
ingående studium av vår medeltida
litteratur. Det är mycket lätt att
komma över alster av våra gamla
katolska författare. De finnas ut
givna i Svenska Fornskriftssällska
pets Samlingar, 1-158, som för ett
mycket moderat pris lmnna erhållas
i varje bokhandel. Språket lägger
ej heller några oöverstigliga hinder
i vägen. Den medeltida svenskan
är ju visserligen i många avseenden
olik den nuvarande, men med någon
övning blir man snart van vid den,
och man torde t. o. m. kunna säga,
att den för en normalt begåvad
svensk är föga svårare att förstå än
norska eller danska. En del av vår
medeltida litteratur är skriven på
latin. Detta latin är likväl betydligt
lättare än det klassiska. Även med
vår tids dåliga latinska skolbildning
möter det säkert inga svårigheter
för den som i skolan läst Vergilius
och Cicero att senare förstå författa
re som Brynolphus och Nicolaus
Hermanni. Vad slutligen intresset
beträffar kunna goda svenska kato
liker omöjligt säga, att den medel
tida litteraturen är tråkig. Där trä
da oss de katolska ideerna till mö
tes i en ungdomsfrisk och betagande
form. Man glädes åt att se, hur na
tionellt svenska och universellt ka
tolska tankar så innerligt vuxit sam
man, och man anar vad den svenska
kulturen hade kunnat bliva, om ej

reformationen avbrutit denna lo
vande utveckling.
Vad den världsliga medeltida
svenska litteraturen beträffar, veta
vi, att våra gamla lagar, som utgivits
av Schlyter, visa oss den nordiska
rättsuppfattningen genomträngd av
den första kristna förkunnelsens
nya principer. Krönikorna, såsom
Stora och Lilla rimkrönikan, Sture
krönikorna och framför allt den liv 
fullt och åskådligt skrivna Eriks
krönikan lära oss, hur det svenska
samhället danats under medeltiden.
De ge oss en åskådlig bild av den
na ridderliga och rörliga tid, då det
svenska riket bildades och då reli
gionen blev en anledning till sven
skarnas erövring av Finland. Eriks
krönikan är utgiven av IUemming i
,, svenska medeltidens rimkrönikor »
och har även behandlats i ett arbete
av G. Cederschiöld.
En motsvarighet till kontinentens
riddarromaner träder oss till mötes
i de s. k. Eufemiavisorna om Hertig
Fredrik av Normandie, om Ivan
Lejonriddare, om Florez och Blan
zeflor. Här möta vi en stämning,
som något erinrar om de franska ro 
mans bretons.
Av den världsliga litteraturen äro
säkert våra medeltida folk visor
allra intressantast. De finnas tyvärr
ej nu tillgängliga i bokhandeln,
emedan de upplagor av Geijer & Af
zelius och Arwidsson, som kommo
ut under förra hälften av 1800-talet,
nu för länge sedan blivit slutsålda.
Men de kunna lånas i' alla bättre
bibliotek och fås antikvariskt. Det
är ett sorgligt tecken på det moder
na Sveriges ringa intresse för vår
gamla kultur, att våra folkvisor ej
kommit ut i nya upplagor. Våra
fäder under romantikens dagar ha
med förkärlek fördjupat sig i dessa
dikter av nu okända författare, som
tyckas direkt sprungna ur den krist
nade nordiska folksjälen.
På det religiösa området intaga
den hel. Birgittas uppenbarelser den
förnämsta platsen. Hon är väl den
mest bekanta svenska kvinna, som
någonsin levat. Hennes största bety
delse ligger däri, att hon arbetat på
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en kyrklig reformation på katolsk
grund. Vid sidan av en den hel.
Franciskus, eni den hel. Katarina av
Siena framstår hon som en av den
moderna katolicismens föregångare.
Förutom sitt rent religiösa värde
äga hennes skrifter ett känslans
djup, en fantasiens glöd, som sätta
dem på en alldeles särskild plats i
.vår litteratur och som avlockat en
m odern vetenskapsman som Schi.ick
ord av beundran. Lättast tillgäng
liga för allmänheten finnas de i den
förkortade upplaga som utgivits av
Steffen under titeln: "Den hel. Bir
gittas uppenbarelser i urval och
översättning». Ett utmärkt arbete
om den hel. Birgittas liv, den mest
fängslande framställning, som för
närvarande finnes, är ,,Sainte Birgit
t·e de Suede " av Comtesse de Flavig
ny, ett verk som snart borde översät
tas föl svenska. En särskild för
tjänst som denna bok äger, är att
den ger en åskådlig bild av medelti
dens Sverige, livfullt skildrande bå
de dess jungfruligt friska natur och
kultur. Den hel. Birgittas världshi
storiska betydelse har Johannes
Jörganser, klnrl tr.unställt i en ut
märkt studie i ,, Romerske Helgen
billeder,, ,
Dominikanermunken Petrus de
Dacia är en författare, vars skrifter
nu äro rätt svåråtkomliga men som
förtjäna att lära kännas. Han är
på ett sätt en svensk motsvarig,_het
till Dante. Ty den nya och mer and
liga uppfattningen av kärleken mel
lan man och kvinna, som i Italien
förkunnades av skalder, tillhörande
rilltningen » il dolce stil nuovo » ,
" den nya ljuva stilen ,,, såsom Guido
Guinicelli och Dante i hans Vita
nuova, finner en parallell i det sätt,
varpå Petrus de Dacia skildrar sitt
förhållande till den unga Kristina
från Stumbelen. Ty det var en
kärlek av mer himmelsk än jordisk
art. Petrus såg i henne en represen
tant, man kunde nästan säga en
jordisk inkarnation, av det ädlaste
och högsta i livet, av de översinn
liga ideal, som böra leda vårt hand
lande. Den kärlek, som hon inger,
är riktad på dygd och vetande och
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sammanfaller nästan med kärleken
till det gudomliga. Dante har i
samma anda sagt, att )) kärleken är
själens andliga förening med det
älskade föremålet. Den själ, som
trår efter det gudomliga, vilket är
själens ursprung, brinner av begär
att förena sig med denna, och denna
önskan är starkare, ju mer och
kraftigare det gudomliga är ut
präglat » . Sin älskades liv har P.e
trus skildrat i )) De vita benedicte
Virginis Christi Christine )) , som
finnes utgiven i Acta Sanctorum, ju
ni 1743 och av Paulson i )) Scripto
res latini Suecani medii aevi )) 1896.
Schi.ick anser denna biografi vara
ett av medeltidens egendomligaste
dokument, där vi möta en )) verkligt
ädel, svärmisk fromhet och en skär
erotik, som visserligen närts aV\ pla
tonska studier men dock har en
rent personlig färgton )) . Petrus har
även till Kristina skrivit brev, fyllda
av det; mest personliga liv.
Allra högst har måhända den me
deltida svenska litteraturen nått i
våra officier, de i breviariet ingåen
de, av svenska författare skrivna bö
nerna och hymnerna, vilka innehål
la vår praktfullaste medeltida lyrik.
Den förste svenske officieskalden
var Brynolphus, biskop av Skara.
Han har författat ett officium om
Kristi törnekrona )) De spinea coro
na)) och ett om den hel. Helena av
Skövde. Enkelt och gripande heter
det i det förra :
Supplicamus, Jesu bone,
nos perducas vi corone
ad coronam glorie.
Tua spina nos confortet,
ut mens nostra leta portet
spinas penitentie.
Värdes, Jesus, du oss höra.
Må din törnekrona föra
oss till himlakronans glans.
Dina törnen kraft beskäre,
att vårt huvud tåligt bäre
botens tunga törnekrans.
Mest bekant är väl Linköpingsbi
skopen Nicolaus Hermannis hymn
över den hel. Birgitta:

Rosa rorans bonitatem,
stella stillans claritatem,
Birgitta, vas gratie,
Rora coeli pietatem,
stilla vite puritatem
in vallem miserie.
Christus ductor, dulcis doctor,
te dilexit, te direxit
in etate tenera.
Tuque mitis, virens vitis,
profecisti et crevisti
florens super sidera.
Mentem, mundans, fidem fundans
amor cinxit et te vinxit
in sancto proposito .
Tota decens, tota recens
Christum amas, Christum clamas
toto vite stadio.
Ros, den himmelsk dagg bestänker,
stjärna, som i klarhet blänker,
hell Birgitta nådefulll
Stänk din godhet ned till gruset,
blänk med rena himmelsljuset
ned på jämmerdalens mull.
Kristus, härskarn, milde mästarn,
gunst betett dig, nådigt lett dig
från din ålders späda dar.
Du blir kristen : vinträdskvisten ·
växer, frodas i det godas
paradis, en telning rar.
Helgad, renad, gudsförenad
blev så anden medelst banden
av en evig kärleks lag.
Evigt fager, evig dager
str&lu ser du, Krist tillber . du
genom hela livets dag.
Lämningar av denna högstämda
poesi finnas samlade i Klemmings
)) Latinska sånger, fordom använda i
svenska kyrkor)) och några korta
Ll.tdrag ha meddelats i Johan Berg
mans )) Ur medeltidens poesi, studier
och tolkningar " , 1897 , från vilken
senare författare översättningen av
Ro5a rorans är hämtad.
I officierna ingå framställningar
av fromma kristna mäns och kvin
nors liv och död. De kallades för
))l<'gender )) , emedan de lästes under
gudstjänsten. Sådana legender för-

fattades dels hos oss självständigt,
dels översattes de från främmande
original. Det fornsvenska legenda
riet, som till största delen är en be
arbetning efter Jacobus' de Voragine
Legenda aurea men även innehåller
vackra berättelser om svenska hel
gons liv, t. ex. den hel. Sigfrids och
den hel. Eriks, har för några år se
dan utgivits i en ny, förtjänstfull
ur-..l aga,
Den svenska medeltidens varma
och innerliga fromhet har tagit sig
ett värdigt uttryck också i böner
och predikningar. En del av de
förra äro utgivna i » Svenska böner
från medeltiden » i Svenska Forn
skriftsällskapets serie* och en del av
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de senare i » Svenska rnedeltidspo
stillor » i samma samling. Där åter
finnes också en översättning av Bo
na venturas » Betraktelse över Christi
leverne» .
Den katolska verksamheten i Sve
rige skulle otvivelaktigt stärkas, om
vår medeltida litteratur bleve mer
känd och uppskattad. Ty det är
till den som den moderna svenska
katolicismen skall knyta an för att
få sitt rätta nationella fotfäste.
B O t V i d.
* ,Några av dessa böner finnas avtryckta
i den svenska översättning av »Thomas av
Kempis »Om Kristi efterföljelse», som ut
kom 1918.

SVENSKA MEDELTIDSRIM.
Johan hafver Christi skål uppå sin hand
Sighne honom gudh fadher, son och så then helghe and,
Gudh låthe honom lefva och trijfvas
Synder och sårghei· fördrifvas
, igenom then helghe and.
(Ur gillevisa.)
!

Nu är stads bynynggha balkir uthe
gud unne os hus j hymerike nyuthe.

\

(Efter bygningabalken i Stadslagen.)

I husett lustugher och gladher
på gatun tuchtuger och blydher
.i markenne manligh och dygdeligh
j kyrkionne sachtmodigh och gudeligh.
(Fyra verser ur gammal · handskrift, frari1ställande medeltidens fordringar på en
svensk man.)
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EN KLASSISK BILD FRÅN SVERIGES MEDELTID
är, den härovan reproducerade
Sankt Eriksbilden, som tillhör Ros
lagsbro kyrka i Uppland. Redan vid
första ögonkastet verkar den genom
sin rena, upphöjda skönhet frappe
rande. På den utställning för kyrk
lig konst, som år 1918 hölls i Upp
sala, väckte den också mycket upp
seende. Det vackra, skägglösa an
siktet är omgivet av långt vågigt
hår. Kronan är delvis avslagen.
Bilden, som är skuren i ek, har ur
sprungligen varit målad, färgen är
ännu till stor del bibehållen. Detta
representativa prov på vår gamla
kyrkliga konst anses härröra från
tiden omkring 1300. Dess upphovs-

man tillhör en franskt påverkad
skola, som var verksam i Uppsala i
samband med domkyrkoskulpturen
därstädes. För utförligare studium
av denna intressanta bild hänvisas
till docent av Ugglas artikel om den
samma i Upplands fornminnesför
enings tidskrift 1918. Som: bekant
har på sista tiden efter lång tids lik
giltighet ett allmänt intresse för vår
medeltida konst vaknat till liv. Det
spillror av kyrkliga värdesaker,
som ännu finnas kvar efter 1500talets stormar, tillvaratages nu med
största pietet. Men vilka skulle
dessa gamla kulturskatter intresse
ra livligare än oss svenska katoliker?

177

KNUD KONGE.
Föl'St stod der jubel, så stod der gråd,
så bönner og helgenry
af kongeblodet, som vildfört råd
udgöd i Odense by.
Det var Kong J(nud, den greve mand,
han kcemped for ret og skel
og lys og lykke fo1· folk og land,
og folket slog ham ihjel.
Han öjned lykken af korset stå
og lyset af kirkekor;
det svor hem, de skulde stråle på
hver den, som i Danmark bor.
Og det var folket, i sodet hal
det sad og for hildet glug;
så stormed frem de i tusindtal
med öksen hcevet til hug.
Som hunde har en de kongen jog,
det blev en fejende blcest;
i sankt Albani de drotten vog,
som vilde sit folk det bedst.
Han bad og döde ved altrets fod,
han sank . og sejred som helt;
i gyldenglans inden föje stod
Knud Konge ved sund og belt.
Det trce, han vanclede med sit blod,
en vindfcelde er det nu;
i mulde sidder dog end en rod Knud Ronge, kom elen ihu.
J o h a n n e s F r e d e r i k s e n.
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CREDOS BÖCKER.
Bibliotheks
Linköpings
Handlingar. N y s e r i e. 3.
Det är intressant att iakttaga, hur
intresset för vår gamla kultur sär
skilt är starkt och levande i Sveriges
g_amla kulturbygder, Mälardalen,
Ostgötaslätten, Västgötaslätten och
det historiskt i en klass för sig stå
ende Skåne. Icke minst kan Öster 
götland berömma sig av stolta tradi
tioner från den katolska tiden. I
den provins, som fostrade män så
dana som Nicolaus Hermanni, Hans
Brask och bröderna Magnus, där
Alvastra och Vadstena kloster en
gång reste sig mot himlen, har man
rätt att vänta sig en befolkning med
verkligt historiskt sinne. Redan på
Dackefejdens tid klagade ju Gustaf
Vasa över att östgötarna voro » full
proppade med papisteri, jungfru
Marias mjölk och Sankt Britas up
penbarelser » . Ja, ända in i vår tid
tycks denna kulturkonservatism ha
bibehållit sig i den gamla provinsen. Bland händelser från sista ti
den, som vittna om styrkan i det
östgötiska kulturintresset, kunna
framhållas : det årliga firandet av
d�n heliga Birgittas dödsdag, nyin
_
v1gnmgen av Vreta klosterkyrka,
planerna att i det gamla birgittiner
klostret i Vadstena inrätta » ett mo
dernt kloster » och sist men icke
minst den stora Birgittafesten i Lin 
köpings domkyrka den 7 oktober
192 1.

Även i föreliggande lilla av Lin
köpings stiftsbibliotek utgivna skrift
finner man denna östgötiska fina
pietet mot fädernas minne på nästan
varje sida. Stiftsbibliotelrnrien i
Linköping greve C: M. Stenbock är
också en av de ledande krafterna i
den ovan omtalade kulturrörelsen.
De flesta i denna intressanta skrift
införd::_t uppsatserna beröra bibliote
ket tillhöriga skatter, relik.gömmor,
sigillstampar, inkunabler o. s. v.
från Östergötlands katolska stor
hetstid. Av särskilt intresse är ett
gammalsvenskt
Kalendarium ur
Cod. Lincop . J 79 med lustiga illu
strationer, vilken medföljer som bi
laga. Katolska förhållanden behand
las här från början till slut med en
sakkunskap, varmed vi svenska ka
toliker äro långtifrån bortskämda.
Det angenäma intrycket av denna
lilla fina � ok stärkes ytterligare ge
nom utgivarens vänliga uppmärk
samhet att ihågkomma Credo med
ett exemplar av detsamma.

B. D. A.

Den Heliga Birgittas dag
1921. Av. C . . M. S t e n b o c k.
Under ovannämnda titel har som
särtryck ur Meddelanden från Ös
tergötlands Fornminnes- och Musei
. förening 1922 utkommit en liten
broschyr, som är av intresse för
S veriges katoliker. D en skildrar på
ett kort men förståelsefullt sätt de
högtidligheter, som förlidet år på
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Birgittadagen i oktober voro för
.bundna med avtäckandet av ett mo
nument över S. Birgitta i Linköping
under stor tillströmning av männi
skor och avsjungandet av gamla ka
tolska latinska hymner ur ibirgitti
nerritualen. Författaren till den
lilla skildringen är greve C. M. Sten
.bock, ·en varm beundrare av den hel.
Birgitta och 11itälskande för hennes
minnes helighållande. Glädjande
är att Östergötland framför andra
landskap särskilt bevarar minnet
av Nordens stora helgon och kul
turbärarinna, men lbeklaga må vi
med greve Stenbock, att i ingen tid
ning utanför Östergötland något
nämnts om denna stämningsfulla
högtidlighet på den femhundratret
tionde årsdagen av S. Birgittas ka
nonisation. Detta är också grun
den till att Credo ej blivit i tillfälle
att omnämna densamma. Monumentet - vars resande be,
kostats ur Leonard och Ida West
mans fond för Linköpings prydande
med konstverk - är en i brons ut
förd avbildning av den oss från Bir. gittautställningen i Stockholm 1918
bekanta medeltida träskulpturen
· från Vadstena, Birgitta i sittande
ställning med en uppslagen bok på
; knät. En' bild,· troligen pqrträttli
kast av alla Birgittaframställnin
gar och lbäst återgivande det stora
helgonet i vardagslag - därför of
tast benämnd » Den världsliga Bir
gitta». Monumentet är placerat på en
konsol under en till kyrkans stil
passande, av symboliska framställ
ningar omgiven baldakin å Thomas
korets yttre vägg med . klängande
vildvin på muren. På södra kyr1rnmuren har anbragts en i metlel
iida typer utförd inskription av bi
skop Nicolaus Hermanssons under 
bart vackra hymn » Rosa rorans bo
nitatem ». - Greve Stenbocks bro
schyr giver ett par tydliga illustra
'tioner härav samt av monumentet
och domkyrkoväggen.
1

P. S t e p h a n.

En bok om Helig Arilds
läge. Stockholm 1922. Credos

Förlag. Pris 75 öre.

Det är en stor beundrare av det
idylliska fiskläget därnere vid Skel
dervikens strand, Arildsläge, som
skrivit denna lilla bok. Förf. hör
tydligen själv till »den hänförda
skara, som i Arild funnit sitt hjärtas
hem » , om vilken han i inledningen
talar. Han berättar om huru natu
ren där med slösande hand utstrött
sina härligheter. Huru hav och
klippor, åsar och höjder, skog och
slätt där bilda en tavla av utomor
dentlig skönhet. Men det är icke
endast med naturentusiastens blick
han betraktar tavlan. Broschyren
om Arildsläge är icke avsedd att
blott och bart vara ett bidrag till
Turistföreningens
skildringar avi
vackra och i ett eller annat avseen - '
de märkliga platser i vårt land]
Förf. påpekar och utreder de djupa�
re liggande orsakerna till Arildslä1
ges tjusningskraft. Han finner dem
i platsens gamla katolska traditio;
ner. Det är dessa traditioner, som
framförallt ge platsen dess karak �
tär och förklara dess tjuskraft:
), Den dolda strömmen » har där un
der årh undradena alltjämt gjort sig
mifrkbar och i dessa sista dagar har
en riinnil brutit fram i dagen, då på
den gamla katolska marken byggts
ett nytt S :t Arilds kapell och rests
ett altare, där efter så många århun�
drnden det heliga mässoffret åter
frambäres.
Efter att hava lämnat några hi
storfr,ka uppgifter om det gamla
» Hellig Arrildz fiskläge >> berättar
förf. den urgamla Helge-Arildsle
genden, sådan den bevarats genom
muntlig tradition fram till våra da
gar. Han övergår därefter till det
gamla Arildskapellets historia för
att slutligen beskriva det nya Sanct
Arilds kapell, där de gamla traditio
nerna nu pietetsfullt vårdas och
hägnas. Allra sist återgives i sin
helhet den gamla visan om Herr
Arild, en folkvisa, som - säger
broschyrens förf. - )> icke borde va
ra okänd av någon Arildsbo eller
Arildsvän )>.
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Boken prydes av ytterst vackra
teckningar. Hela S :t Arildslegenden
är sålunda återgiven även i bilder,
mästerligt utförda och med den
rätta medeltidsstämningen över sig,
och i övrigt förekomma teckningar
och vignetter, som ansluta till tex
ten.
Detta är i korthet vad »Boken om
Helge Arilds läge ,, innehåller.
Vi ha i vårt land många platser
med ärevördiga traditioner och
vackra gamla legender. De äro att

finna både i Svealand, Götaland och
Norrlarid. Det vore gott om flere
bland dessa kunde uppväcka så
hänförda skildrare som Arildsläge
här gjort. Ty det är nyttigt att er
inras om de katolska minnena, det
är nyttigt för icke-katoliken, som då
erfar vad Kyrkan betytt för vårt
land och folk, det är nyttigt för ka
toliken, som därigenom uppeldas i
kärleken till Fädernas Kyrka, den
gamla, evigt unga.
P. L.

rån Credos lorn
Nordisk Ugeblad för katholske
Kristne 1922 (sid. 459) innehåller
ett entusiastiskt resebrev från den
e11karistiska kongressen, som den
24-29 maj detta år hölls i påvens
stad, det eviga Rom. Över 100,000
människor kommo resande utifrån
för att få deltaga i de stors,Iagna
festligheterna, däribland omkring
20,000 icke-italienare. Kommunio
nernas antal under kongressdagarna
översteg 700,000. Bland deltagarna
märktes särskilt kardinal Bourne,
ärkebiskop av Westminster, kardi
nal von Faulhaber, ärkebiskop av
Miinchen, kardinal Dubois, ärkebi
skop av Paris. kardinal Piffl, ärke-

biskop av Wien, och omkring 300
biskopar. Den Helige Fadern öpp
nade själv kongressen med sin väl
signelse efter några inledande ord
av kardinal Vanutelli, dekan för det
heliga kollegiet. I sitt stora anföran
de vid detta tillfälle talade Pius XI
särskilt om den »fred i sinnena» ,
som är ett nödvändigt villkor för
fredsverkets tryggande mellan fol
ken. Den andra kongressdagen in
leddes med en påvlig pontifikalmäs
sa i Peterskyrkan. Icke mindre
gripande var intrycket av den mid
nattsmässa, som den 27 maj firades
i samma tempel. I själva Colosse
um, där så många tusen kristna
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fordom fingo lida martyrdöden för
sin fro, läste biskopen av Triest så
en mässa, varunder 30,000 barn
gingo till nattvarden. Men särskilt
var den stora eukaristiska proces
sionen genom Roms gator ett ena
stående skådespel, som ingen, som
hade lyckan att få vara med, så
snart kan glömma. Den räknade
över 100,000 deltagare. Det allra
heligaste Sakramentet omgavs av en
hedersvakt av omkring 30 kardina
ler och 400 biskopar, abboter och
ordensgeneraler i praktfulla skru
dar. Också kungliga carabinieri i
full gala voro med i denna jätte
procession, som förenade alla natio
ner, klasser och åldrar till en hän. förd bekännelsehandling mitt i en
värld av synd, tvivel och otro. Den
imponerande kongressen avslöts
den 29 maj med ett Te Deum, som
påven själv under synbar rörelse
avsjöng i Petruskyrkan.
Vid en audiens, som rektorn för
l'Institut catholique Mgr Baudrillart
nyligen hade hos Pius XI, uttalade
denne bland annat sin stora glädje
över att de klassiska studierna på
sista tiden med allt större iver bör
jat idkas i både Forankrikes och Ha-
liens skolor.
Den 2 maj offentliggjorde de
bayerska biskoparna ett gemensamt
" Upprop till det katolska · folket till
försYar för den \atolska skolan ».
Med största· ski.irpa framhållas häri
de vitdor, som den av Kyrkans mot
stinclare omhuldade s. k. Gemen
samhetsskoJan innebär för barnens
uppfostran. Sålunda uppmana bi
skoparna till »insamling av under
skrifter» för att fordra »att våra ka
tolska skolor alltjämt få existera, så
att de åtminstone bli likaberättiga
de med de okristliga skolorna och
garanterade genom lagen. I detta
sammanhang kunde framhållas, att
frågan om religionsundervisningen i
skolorna i det till Bayern gränsande
Wiirtemberg blivit ordnad på ett
sätt, som mycket tillfredsställer ka1 olikerna.

Den sedan gammalt för sin from
het kända befolkningen i Venclee
har också förstått att värja sig mot
den moderna hedendomens försök
att avkristna mänskligheten via sko
lan. Sålunda finnas för närvarande
i den gamla provinsen i 236 försam
lingar 374 katolska skolor med 900
lärarekrafter och 23,600 barn. För
att upprätthålla detta ståtliga re
sultat offrar det katolska Vendee
årligen 2 millioner francs.
I Krns snitz (Kärnten) ha föräl
drarna börjat skolstrejk. Intet enda
barn besöker numera den därva
rande skolan. Orsaken till denna
strejk är läraren på orten, vilken tog
varje kyrklig högtid till förevänd
ning att för barnen höglärt berätta
om »jullegenden» , »legenden om den
uppståndne frälsaren » o. s. v. Vi
dare införde denne moderne ande
»skolråd » bland småttingarna, som
5kulle bestämma över undervisnin
gens gång, över vilka straff, som
skulle utdelas åt de odygdiga m . m.
Den bekymrade ortsbefolkningen
vände sig först till skolmyndighe
terna för att få ändring av detta
ofog. Först när alla dylika 1bemö
danden visade sig fruktlösa, tillgreps
strejken, som säkert i detta fall är
fullkomligt på sin plats.
Den nye biskopen av Trier doktor
Bornewasser höll den 1 7 maj sitt
högtidliga intåg i den gamla stifts
staden och introniserades i katedra len under väldig anslutning av så
väl de andliga som de världsliga
myndigheterna, prästerskapet, re
presentanter för _d e katolska för
eningarna och tusentals hänförda
stiftsbor.
Pius XI har genom ett dekret av
den 20 mars detta år definitivt ap
proberat salvatorianernas kongrega
tion, som, grundlagt år 1881 i Rom
av en badensisk präst, redan har
hunnit uträtta så mycket gott i den
kyrkliga verksamheten, särskilt ute
på missionsfältet.
Onsdagen den 26 april kunde de
engelska katolikerna högtidlighålla
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25-årsminnet av sin primas kardinal
Bournes biskopsvigning. I West
minsterkatedralens stora » Hall » var
av denna anledning på festdagens
afton en talrik och imponerande
skara församlad, däribland 9 bisko
par. I ett vältaligt anförande tacka de lord Lovat jubilaren för hans stor
slagna arbete för Englands omvän 
delse. Sedan talade domherren Ring
å prästerskapets vägnar och två
medlemmar av Londons municipal
råd Sir Charles Russell och Sir John
Gilbert å lekmännens. Slutligen Ö
verlämnades 5,000 guineas som fest
gåva till kardinalen.
I England finnes en särskild för 
ening, Våt Fru av Rccnsom, vilken
har landets återförande till Moder
kyrkan till sitt upphöjda ändamål.
Grundare och ledare av denna för
ening är den förutvarande anglikan
ske kyrkoherden Philipp Fletcher,
vars outtröttliga energi vunnit t.o.m.
den Helige Faderns erkännande.
Den söker vinna sitt syfte genom att
på olika orter anordna konferenser
och folkmöten, offentliga processio
ner och vallfärder o. s. v. Dessutom
är den ivrigt verksam för spridandet
av god katolsk litteratur. Särskilt
lägger man an på vallfärder till
gamla historiska platser, som myc
ket besöktes av de fromma under
Englands förreformatoriska tid. Re 
dan för länge sedan förgätna och
förfallna kapell som t. ex. » Vår Fru
kyrkan i Walshingham » besökas
sålunda nu på nytt av talrika ska
ror. Men framför allt vill man visa
pilgrimerna vägen till de platser,
där Englands martyrer under Hen
rik VIII och Elisabeth slöto sitt liv
eller funno sin sista viloplats.

Den stora missionsföreningen i
Lyan, om vilken Credos majnum
mer innehöll en belysande artikel
från sakkunnigt håll, beräknas un
der sin hundraåriga tillvaro för hed 
namissionen hava insamlat över 500
millio1ier francs. 1821 lyckades man
inom denna förening insamla 22,915
francs, 1921 har siffran för årsin
samlingen stigit till 13,441,403 fr.
Mgr Grigorios Hoggear skriver
till tidskriften ))Les Missions Catho
liqueS ll, att året 1921 varit ett av de
svåraste, man på länge haft i Pale
stina, varest oroligheter och sam
manstötningar mellan gamla pale
stinabor och zionister ha hört till
ordningen för dagen och hundratals
personer ha blivit sårade eller dö- ·
dade. De gamla invånarna betrakta
den nu så starka judiska invandrin
gen som en landsplåga, som de
omöjligen kunna uthärda. Också ur
religiös synpunkt måste man bekla 
ga det nuvarande tillståndet i det
Heliga Landet. Ett återupprättande
av det judiska riket vore liktydigt
med kristendomens förjagande ur
landet.
I Sy1-ien utvecklar sig den katol
ska missionen på det m�st glädjande
sätt. Här är det särskilt skolan,
som spelar en stor roll vid omvän
delseverket. Landet har icke min
dre ·än 3 Jrntolska högskolor, en me
dicinsk, grundlagd år 1883, en juri
disk, öppnad 1913-14, och slutli
gen en ingeniörsskola, som först år
1919 kunde börja sin verksamhet.
Enligt senast offentliggjorda sta
tistik räknade Kina år 192 1 56 bi
skopar, 1,419 missionärer, 1,002 in
födda präster och 2,056,338 döpta
kristna.

AUGUST STRINDBERG OM KATOLI�
CISMEN.
Den vackra medeltiden, då män
niskorna förstodo att njuta och
lida, då styrkan och kärleken, skön
heten i färg, i linjespel och harmo
nier uppenbarade sig för sista gån
gen, innan den dränktes och ned
sablades genom den hedendomens
renässans, som kallas protestantis
m·en.
Sex ljus äro tända vid altaret:
prästen i vitt, rött och guld talar in
tet, men hans hand fladdrar med
en fjärils graciösa rörelser över en
bok. Bakom träda två vitklädda
barn fram och knäböja. Det ringer
i en liten klocka. Prästen tvår sina
händer och bereder någon handling
som är mig obekant. Det sker nå
got sällsamt, skönt, högt där fram
me i fjä1Tan bland guld, rökelse och
ljus . . . jag förstår intet, men kän
ner en oförklarlig vördnad och bä
van, och en känsla slår ner i mig:
detta har du upplevat och med
levat förr . . .

•.

Men så kommer skamkänslan
hos hedningen, den: utstötte, som
icke hör hemma här. · Och så står
hela sanningen klar : protestanten
har ingen religion, ty protestantis
men är fritänkeri, revolt, söndring,
dogmatik, teologi, heresi. Och pro
testanten är bannlyst. Det är ban
net, förbannelsen, som vilar över oss
och gör oss otillfredsställda, trista,
irrande. Och i denna stund kän
ner jag bannet, och jag förstår, var
för segraren vid Li.itzen »föll på sin
gärning » och huru hans egen dot
ter dementerade ; förstår varför det
protestantiska Tyskland härjades
under det att Österrike förblev
orört. Och vad blev vunnet för
oss? Friheten att vara utstötta, fri
heten att söndra och avsöndra, för
att sluta som konfessionslösa.
August
Strindberg, Legender,
Samlade skrifter, A. Bonnier 1919,
s. 347, 386.
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Saktmod och ödmjukhet.
»Lären av mig, ty jag är saktmo
dig och ödmjuk av hjärtat, och I
skolen finna ro till Edra själar.»

Andakten till Jesu heliga Hjärta
är obestridligen den mest upphöjda
av alla, ty dess föremål är det heli
gaste, som finnes. Denna andakt är
{iYen den rikaste av alla, därför att
den är den källa, ur vilken vi kunna
ösa alla gåvor. Intet under således
att Jesu hjärta- andakten är utbredd
över hela världen. Den är också den
mest förtjänstfulla av alla, emedan
vi genom densamma här på jorden
uträtta vad Guds heliga änglar ut
rri tta i himlen. Det är då lätt att
förstå, att det icke finnes någon kri
sten, som icke på det ena eller andra
sättet utövar denna andakt. Men
något bräckligt vidlåder emellertid
ofta utövandet av Jesu hjärtas dyr
kan, därför att man ej sällan bildat
sig en mindre riktig föreställning
angående denna dyrkans mål. Som
liga mena, att de ägna den rätta dyr
kan till detta allraheligaste hjärta,
när de gudfruktigt ära hans bild,
eller då de begiva sig till Herrens
bord, eller när de dagligen läsa en
liten bön till Jesu hjärtas ära. Dessa
personer äga förvisso något, men

icke allt som hör till denna hälso
samma gudsdyrkan. Andakten till
Je;.;u heliga hjärta strävar ·efter lik
formjghet med Frälsaren, emedan i
detta allena finnes kärlekens högsta
mått. Icke alla förstå eller rättare
sagt många förstå icke, att det bästa
sättet all visa Frälsaren sin kärlek
och vördnad är att tillägna sig de
egenskaper, som utmärka hans heli
ga hjärta, nämligen saktmod och
öd111jukhet. Att bliva lika detta
hjärta, se där det, varefter vi måste
sträva, om vi i sanning vilja vara
Jesu hjärtas sanna tillbedjare. Där
för måste vi börja med att följa (jen
upphöjda lära, som Frälsaren själv
givf'r oss, i det han säger: låren av
mig, ty jag är saktmodig och öd
mjuk av hjärtat. Huru nödvändigt
det är att äga dessa två stora dygder,
skall bliva föremålet för efterföl
jnnde betraktelse.
En av ,Jesu hjärtas mest hänfö
rnnde egenskaper är otvivelaktigt
saktmodighetens dygd. Jesus kal
las för Guds lamm, icke blott eme
dan han dog på korset, där han
var våra synders offerlamm, utan
också därför, att hela hans liv
visar oss honom såsom det saktmo
diga lammet. Alltid och överallt
se vi honom saktmodig och lydig,
tålmodig och undergiven. Städse
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var han bland sina fiender som ett
lamm bland ulvar. Hans saktmo
dighet var den oemotståndliga makt,
varigenom han drog folket med sig.
Hurn många människor har han
.icke genom denna dygd vunnit, vil
ka annars hade gått förlorade? Vad
var det som med så stor kraft drog
Maria I\fagdalena till Kristus, så att
hon blev botgörarnas föredöme?
» D et var » , säger den helige Augu
stinus, » det saktmod, som man
kun<le läsa i hans heliga ögon, höra
i de ord han talade och se i det
himmelska leendet på hans heliga
läppar � . Och vem blev föremål för
större otacksamhet än mänsklighe
tens c;tore välgörare ? Vem blev
mer föremål för folkets hat och
vrede än han, som ·var kommen för
att tiiULla världens kallnade kärlek?
Vem förtjänade större ära och kär
lek och fick mottaga mer hån och
spe ? - - __, - Alltid finna vi kär
lek och saktmod hos honom, som
icke hade kommit för att fördärva,
utan för att rädda och saliggöra det
som var förtappat.
Med vilken saktmodighet behand
lar han icke den för äktenskapsbrott
anklagade kvinnan? H,an tog henne i sitt beskydd mot hennes åkla
gare, nöjde sig med att förmana
henne och sände henne bort i frid.
Vem av oss känner icke Jesu oför
likneliga saktmod mot förrädaren
Judas ? Vid sista aftonmåltiden lät
han honom sitta med de andra vid
bordet, tvådde hans fötter och i
själva det ögonblick, då denne djupt
fallne lärjunge fullbordade sitt brott,
kommo inga andra ord över hans
heliga iåppar än dessa: » Min vän,
v::nl.ill har du kommit? ,, » Judas,
förråder du människosonen med en
kyss ? :; Petrus förnekade sin Her
re, som han kort förut med ed be
tygat att förbliva trogen, och vår
saktmodige Frälsare omvänder ho
nom med en blick ·av obeskrivlig
ömhet, utan att med ett enda ord
påminna honom om hans otrohet.
.Ja, med rätta kunna vi säga: han
�om hade fallit genöm svaghet, blev
atervunnen genom saktmod.
Med vilken undergivenhet och

1

vilket l ålamod fördrager Guds son
icke alla grymma plågor och mar
ter ! Flera gånger synes det, som
om han skulle besegras av lidandets
hörda, men hans saktmod sviker
honom <1ldrig. Från hans döende
Iäpp,1r höra vi ännu dessa ord : »Fa
der, förHtt dem, ty de veta icke vad
rlP gönn . Denna genom hans före
döme predikade och utövade lära,
mfö,te iiven vi behjärta. »Och om
denna kärleks härliga blomma mera
blomstrade bland oss ,, , säger den
helige Bernhard, » huru ljuvt och
soligt skulle då icke vårt liv vara,
huru manga lidanden skulle då icke
försvinna ur denna värld? ,, Men
ack, huru ofta överträda vi icke
detta hud ; huru litet behöves det
icke för att låta våra goda föresat
ser beträffande saktmodighet för
svinna �åsom en rök. En obetydlig
olycka, en ringa rnis�räfrriing, ett
sårande ord . . . . och huru ofta
förorsaka de icke en storm i vårt
hjärta och purpra vårt ansikte med
vredens flammor. Men jag frågar
eder: :,År det att träda i Jesu hjär
tas fotspår? Är det att ära hans
heliga kärleksfulla hjärta ? 0 neJ,
ingalunda. ,, »Lären av mig, ty jag
är saktmodig av hjärtat, » så lär oss
vår älskade mästare.
Men det är icke blott gott, utan
också nödvändigt för oss att vara
saktmodiga. Den helige Chryso
stomos lär oss, att så länge vi äro
saktmodiga ,som lamm, så länge
segra vi, om vi också skulle omgivas
av tusende ulvar ; de kunna icke
skada oss, vi förbliva segrare. Men
när vi själva äro ulvar, då beseg
ras vi, ty då viker från oss den gode
Herdens hjälp och bistånd, som icke
försvarar ulvar utan blott saktmo
diga får och lamm.
Men intet saktmod utan sann öd
mjukhet. Båda äro varandras trog
na och oskiljaktiga vänner. ,, Öd
mjukheten är » , såsom den helige
Cajetanus säger, "den första bok
staven i det kristliga alfabetet, som
vi alla måste lära. Den som icke
känner denna bokstav skall aldrig
bliva i stånd att läsa i det kristliga
livets bok ,, . Andra åter kalla
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he�me för den sanna vägen till pa
radiset, d)igdens måttstock här på
Jorden och härlighetens i himme
len. Denna dygd är Jesu hjärtas
mest älskade dygd, vilken genom
syndafallet helt och hdllet försvun
nit från jorden, men som Jesus vår
m.ästare på nytt har lärt oss genom
sitt kommande till jorden. Han,
den störste bland de stora, blev tjä
narnas tjänare. »Han har föröd
mjukat sig själv », säger den helige
Paulus, » i det han blev lydig intill
döden, ja, intill korsets död. ,, Ge
nom sin ödmjukhet böjde han sig
till oss, och hela hans liv var ingen
ting annat än en oavbruten förma�
ning: » Lären av mig, ty jag är öd
mjuk av hjärtat. » Liksom han · ge
nom sin gudomliga natur var upp
höjd över alla, så har han genom an,
tagandet av sin mänskliga natur för
ödmjukat sig och ställt sig under
alla.
Denna dygd är Jesti. hjärtas mest
älskade dygd, och kanske är det
därför, att han hatas och håhas av
världen. . Väl kommer världens för
akt ock den högmodige till del ; väl
lär världen till en viss grad ett slags
ödmjukhet, men den sanna ödmjuk
heten är henne alldeles främmande.
Enligt hennes mening är saktmod
detsamma som dumhet och in°
skränkthet, varigenom vi förringa
vårt eget värde. Världen ·vill icke
inse, att ödmjukheten allena är sjä
lens sanna adel, som består i klar
kännedom och riktigt omdöme om
sig själv, varigenom vi sättas i stånd
att lära känna och förbättra allt det
bräckliga, soin behärskar oss. Därigenom lära vi att giva Gud, vad Gud
tillhö·r och kejsaren, vad kejsaren
tillhör.
Men hava vi städse efterlevat det
ta åskådningssätt, eller måste vi
anklaga oss själva för många brister? Hava vi icke då och då fäst
· alltför stor vikt v;id våra egna hand
lingar och för högt skattat vårt eget
värde? bet är så svårt· att fö:r�bliva
oberörd av världe'ns beröm och lov
ord, av högmodets_ smickr-a:nde rost.
Ja, huru många hava icke :låtit för-

blinda sig av högmodets falska
glans?
I den heliga :tvfargaretha Marias
levnadshistoria läsa vi, att hon en
gång talade om sig själv och lät
överväldiga sig av känslor av egen
kärlek. Då hon efteråt var ensam,
uppenbarade sig Frälsaren för hen
ne och tilltalade henne på det strän
gaste : » Du är i dig själv ingenting,
detta får du själv icke glömma, och
på det att storheten av mina gåvor
icke skall förblinda dig, skall . jag
uppenbara för dig din själs till
stånd. ,, Därefter såg Margaretha i
en syn alla sina synder, brister och
ofullkomligheter. Denna syn ver
kade i henne en uppriktig avsky för
sig själv.
Vilken förmanande lära för oss
alla, som så gärna tala om våra egna
förträffliga egenskaper, under · det
att vi icke kunna förtiga våra med
människors fel och brister. Låtom
oss förstkänna våra egna ofullkom
ligheter och synder, då skola vi inse,
att vi av oss själva äro intet, och
att vi för allt hava att tacka Guds
faderliga godhet. Först då, när vi
äro ödmjuka, bliva vi för våra med
människor det som kärleken till
:nästan fordrar av oss ; då söka vi
Jesu heliga hjärta och inskränka
oss icke till en yttre andakt, utan
förena oss i sanning med honom ; ty
den ödmjuke söker den ödmjukes
sällskap.
Må vi därför bedja: » O, Jesus,
saktmodig och ödmjuk av hjärtat,
gör mitt hjärta likt ditt heliga
hjärta!,, ·
P. M. 0.
Lär mig!
Lär mig, Jesus, dig att följa,
Du, som mild och ödmjuk är,
Dd, trots storm och vredgad bölja,
Säkert det till mdlet bär.
Gör mitt hjärta likt ditt . hjärta,
Du, som korset bar för mig
.Och med saktmod led all smärta
För att jämnas md min stig.
lär mig, . Jesus, ödmjukheten,
1Ijäl[J mig gd i dina ·spåt,
Att en gdng i evigheten ·
Salighetens lön jag får.

P. L.

Nya under vid hälsokällan
i Lourdes,
Ur en ai·tikeL med ovanstående rubrik i
Sydsvenska Dagbladet i Malmö för dim 25 '
juni detta år klippa vi följande utdrag,
som uppmuntrande visar oss Vår Fru av
Lourdes såsom alltjämt de. sjukas hjälp
och de bedrövades tröst. Vi citera arti
keln så mycket hellre som den - inte s/i
vanligt i de svenska dagliga tidningarna oförbehållsamt erkänner underverkens i
Lourdes befintlighet och realitet.

» Strax före pingst drog ett pil
grimståg av sjuka och lytta, vilkas
krämpor och krankheter gäckat lä
karnas visdom och skicklighet, från
Londoh till den undergörande käl
lan i Lourdes. - - Om ett underbart . helbrägdagö
nmde berättar en ung dam, miss
vValker från Liverpool, som legat
svårt sjuk i sju år. Hon föll ofta i en
trancelilumncle dvala, ur. vilken .det
var svårt att väcka herine. Specia
listerna hcmn;a 'i' Lonp.�i1. ville ope
rera henne, men mjss Walker hade
den bestämda uppfattningen, att de '
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endast ville experimentera med hen
ne och framkalla hennes snara död.
» Det var annandag pingst qet
hände» , berättar miss Walker för en
tiäningsman, » vi stodo och väntade
på processionen med det heliga Sak
ramen Let. Den kom och Ijust som den
drog förbi fylldes jag av en egen
domlig, obeskrivbar känsla och så
med ens nu all smärta borta. Mina
vänner hade hittills skjutit mig i en
rullstol, men den har jag sedan inte
suttit i » .
Mis'i YValkers tillfrisknande er
känna dock inte Lourclesauktorite
terna som något · »officiellt fall ».
Den unga damen bor vara tacksam
för �in förbättring, framhålla de i
ordalag, som antyda, att de betrakta
h::mnes sjukdom som en variant av
den gansk:ci allmänt förekommande
åkomma, som i dagligt tal kallas för
inbillningssjuka. · Men det har före
kommit ' an:ara verkliga helbrägcla
görancleri' vid den heliga källan i år,
sålunda har en fransk kvinna bo
tats från 'tuberkulos i'. höften; ))

FRÅN VÅRA FÖRSAML.INGAR OCH FÖRENINGAR.
Sankt Eriks Gille

avslutade · annandag ·pingst vårterminens
arbete med en lyckad utflykt till Botkyrka
fordom åt den helige Botvid helgade tem
pel. Den sålunda tilländalupna terminens
samuianträden ha särskilt blivit värdefulla
genom lärorika föredrag av Gillets gynnare
och vänner. Bland annat har pastor Nord
mark talat om Birgittinerordens historia
och pater Meyer om Danmark (båda före
dragen med ljusbilder), magister Bodström

I
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har skildrat en resa till Normandie .förra
s ommare.n, kandidat Sandqvist har fängs
lande berättat om Vår Fru av Lourdes
och Gillets ålderman pastor Assarsson har
slutligen utgående från Hildebrands stora
verk Sveriges Medeltid talat om kyrkliga
utensilier (monstranser, rökel�ekar o. s. v.) ,
som ännu äro bevarade ·från'
Sveriges ka·
tolska tid.

B . D. A.

J U LI
�3.
4.
:J.
G.
7.
8.
!J.
10.
11.
12.
13.
1L

Jesu dyrbara blods fest.
Siindan. Fjärde efter pingst. (Marias
besök.) (I högm. apost. Petri och
Pauli fest.)
Måndag. Alla heliga romerska påvars
åminnelse.
Tisdag. Dag inom Petri och Pauli
oktav.
Onsdag. St. Antonios M. Zaccaria.
Torsdag. Oktavdagen till St. Petri
och Pauli rfest.
Fredag. St. Cyrillus och Methodius.
Bisk. Bekännare. (Jesu hjärtas
fredag.)
l ördag. S :a Elisabeth av Portugal..
Drottning. Änka.
Siindag, Femte efter pingst.
Måndag. Sveriges skyddshelgons åmin
nelse.
'I'isdag. St. Pius I. Påve. Martyr.
Onsdag. St. Johannes Gualbertus.
Abbo t.
To rsdag. St. Anacletus. Påve. Martyr.
Fredag. St. Bonaventura. Bisk. Kyrko
l ärare.

4) Om den ursprungliga betydelsen av
den på vänstra armen fästade manipeln
äro meningarna delade. Troligen är den
en kvarleva av den i äldsta tider på vän
stra armen fästade svettduken ( ett hand
kläde nödvändigt i sydligare länder till
avtorkande av svett.) Först på niohun
dratalet skulle den sedan övergått till en
verklig beståndsdel av ornaten och får då
motsvarande form, färg och material som
stolan och mässhaken. Manipelns sym
boliska betydelse är att vara en sinne
bild av mödorna och offren i det apo
stoliska arbetet, som prästen villigt må
ste åtaga sig för att en gång också mot
taga lönen därföi·. Bönen vid iklädan
det lyder: » Värdigas, o Herre, låta mig
bära gråtens . och smärtans handkläde,
på det att jag med jubel må mottaga
arbetets lön.» Syftande på Jesu Kristi
lidande påminner manipeln om repen,
varmed Jesu heliga händer fängslades.

15. Lördag. St. David. 'Abbot.
Siiudag. Sj ätte efter pingst.
17. Måndag. St. Alexius. B ekärmare.
18. Tisdag. St. Camillus de Lellis. B ekännare .
19. Onsdag. St. Vincentius de Paulo. B e
kännare.
20. Torsdag. S t. Hieronymus Aemilianus.
B ekännar.e.
21. Fredag. S :a Praxedes. Jung:ru.
22. Lördag. S :a Maria Magdalena. B ot
görerska.
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23. Söndag Sjunde efter pingst.
24. Måndag. Vigildag ·. till St. Jacobus
fest.
25. Tisdag. St. Jacobus. Apostel.
26. Onsdag. S :a Anna, den hel. Jungfruns moder.
27. Torsdag. St. Pantaleon. Martyr.
28. Fredag. St. Botvid. Martyr.
29 Lördag. St. Olof. Konung. Martyr.
30. Siindag. Åttonde efter pingst.
31. :Måndag. S :a Helena. Änka. Martyr.
(St. Ignatius de Loyola.)

En annan förklaring på manipelns ur
sprungliga uppkomst, ser i manipeln ett
från början liturgiskt klädnadsstycke,
nämligen en linneduk, i vilken handen
inhöljdes vid b ärandet av kalken inne
hållande det h. Sakramentet ( t. ex. vid
elen h. kommunionens utdelande, vid
processioner och dylikt) . Den skulle då
motsvara det skuldervelum, varmed präs
ten alltjämt betäcker händerna och del
vis kalken eller monstransen, då han gi
ver välsignelsen med Altarets heliga Sak
rament. Numera skulle så manipeln för
lorat denna praktiska betydelse och en
dast äga den ovannämnda rent symbo
liska betydelsen. Manipeln kommer ute
slutande till användning vid det h. mäss
offret, varför den av diakonen b ortlägges
vid predikandet. Vid en sakramental an
dakt bär varken officiant eller diakon
manipeln�
S. N - k.
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