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ÄRKEBISKOP ALBERT BITTER. 

Ett sorgebud
skap har nått 
Sveriges katoli
ker nu under 
årets mörka�te 
tid. Söndagen 
elen 19 decem
ber avled vår 
vördade gamle 
ärkebiskop ef
ter en tids sjuk
dom i sitt föräl
drahem i Melle. 
Onsdagen elen 
22 samma må
nad höllos hög
tidliga själamäs
sor för elen av
lidne 1 både 
Sankt Eriks och 
Sankta Fugenia 
kyrka. Vid elen 
stämningsmätta-
de sorgegudstjänsten i Sankt Erik, som 
var fylld till sista plats av en andäk
tig församling, varibland märktes ita
lienska, belgiska, tyska och tj eckoslo
vakiska ministra.rna, höll H. H. Bisko
pen ett minnestal, som vi här nedan 
återgiva in extenso, då det på vältali
gaste sätt uttrycker de känslor, som vid 
detta tillfälle besjäla Sveriges katoliker. 

Nu förbliva 
tro, hopp, kär
lek, dessa. tre; 
men störst ibla11cl 
dem är kärleken, 

1 Kor. 13: 13. 

Sörjande �ör
samling ! Han 
som 48 år 
som en Guds 
präst och bi
skop har ver
kat, offrat, bett 
och älskat här 
ibland oss, har 
nu nedlagt elen 

/ gode Herdens 
vanclringsstav, 

för att gå hem 
till elen Herre, 
som han i ung
domsåren utval-
de till sin arve

del och som han trofast tjänat under 
hela sitt långa, sköna, innehållsrika liv, 
- Det hjärta, som i kärlek slog för 
alla, står stilla; det öga, som blickade 
så milt 1;å alla, lyser icke mer; elen mun, 
som uttalat så många ord av kärlek, 
tröst och deltagande, har förstum, 
mats; de vigda händer, som blott kun
de välsigna och hjälpaivle utsträcktes 



mot alla, hava sjunkit ned och stelnat. 
- Liksom barn samlas omkring sin 
faders grav, som blott hade kärlek till 
övers för dem, så stå vi i detta ögon
blick fyllda av vemod och sorg. Han 
har vunnit så många människors hjär
tan, därför att han själv gav sitt hjär
ta åt alla. »Given och eder skall vara 
givet.» - Jag kan icke finna något 
vackrare och lämpligare ord för att 
karakterisera den käre bortgångne är
kebiskop Bitters vandel och verk, som 
överskrift för hans på dygder, på här
liga bjärte- och andegåvor rika liv än 
apostelns ord: N'lf. förbliva tro, hopp, 
kärle!?, ·m e 1i s t ö r s t i b l a n d d e m 
ä. r k ä r  l e !? e n. 

Han var en trons ·man, som av hela 
sitt hjärta omfattade elen av Kristus 
uppenbarade tron, med alla dess san
ningar och nådemedel, såsom bärande 
grundval för sitt liv, ett liv under 
evighetens synpunkt. Han· var trons 
predikare som Kristi tjänare och den 
katolska Kyrkans präst; han var apos
tel för den tro, som gör hjärtat saligt 
och folken- sälla, som bislwp och apost
larnas rättmätiga efterföljare i Kristi 
Kyrka. - Som kristen och präst göm
de han i sin själ hela rikedomen av en 
kristens hopp, och han visade den för 
världen i lära och liv. - Men framför 
allt var han !?ärlekens man, kärlekens 
präst, !?ärlckens tjäiwre, fylld av elen 
kärlek, som är det största av allt och 
gör det minsta stort och s!?önt och 
evigt. Den !tärlek som flyter ur Guds 
hjärta, är hans livs höga visa, hjä:rte
godhet hans väsens grundclrag både 
som människa och präst. Kärleken 
var hans livs rikedom och skönhet, 
den vackraste juvelen i hans biskops
mitra. Kärlek är hängivenhet, om
vårdnad, medkänsla, medlidande, del
tagande i mörka stunder, är elen him
melsgåva som göra andras hjärtan 
glada och ögonen strålande. - Huru 
härligt övade icke den vördade hä
dangångne denna dygd, elen största 
inakten i denna världen, som endast 
vill välsigna, tjäna, hjälpa och trösta. 

Denna kärlek och hjärtegoclhet var 
den ·morgonstjärna som strålade över 
hans föräldraheni i Melle i Hannover, 
den var hans ungdoms stordåd. I elen 
bekante läkaren geheimeråclet Bitters 
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hem härskade en äktkristen anda som 
elen vackraste av familjens traditio
ner. Här inandades elen unge Albert 
som barn och skolgosse en atmosfär 
av äkta okonstlad fromhet, av kärlek 
till Gud, tilr Kyrkan och sina med
människor, framför allt till dem som 
lida. Hjärtegodhetens glans låg som 
ett förklarande skimmer över både fa
der, moder och barn. Hjärtegoclhet 
och kärlek är ju kristendomens kärna 
och stjärna, elen är själva kristendo
mens s,jäl och väsen. 

Vad var det väl, som kom elen unge 
mannen ur ett förmöget hem att stor
sinnat offra de lockande utsikterna 
till en lycklig och framgångsrik kar
riär ute i världen för att i stället mitt 
under de då rådande svåra förhållan
dena i Tyskland ägna sitt liv åt Guds 
och Kyrkans tjänst med alla de offer 
och försakelser som ära förbundna 
med denna? Ingenting annat än hans 
kärle!? till Gud och Kristus, hans här
lek till Kyrlw,n, som för varje from 
katolik är som en älskad moder, som 
välsignar oss från vaggan till graven, 
hans- kärlek till sina medmänniskor, 
vars odödliga själar han ville rädda 
och lyckliggöra. Genom hela livet har 
denna hans kärlek till Kyrkan följt 
honom, hennes trofastaste tjänare. 
Animam coelo, cor Romae, corpus 
patriae - min själ för himmelen, mitt 
hjärta för min Kyrka och min tro, 
min kropp och mitt livs arbete för 
fosterjorden - så lydde hans stor
slagna, program både då han var präst 
och överstepräst som Kyrkans biskop. 

Och vad skall jag väl säga om hans 
k:ärle!? till svenska fol!?.et? Var det 
icke kärleken till cl� odödliga själar
na i vårt land, som avgjorde hans val, 
då elen dåvarande apostoliske vikarien 
för Sverige Monseigneur H uber den 
29 september 1874 besökte hans för
äldrahem i Tyskland för att förelägga 
den nyvigcle prästen frågan om han 
icke ville följa ,,ned honom till den 
ensamma katolska diasporan i Sveri
ge, där det då endast fanns tre ka
tolska präster. Kärleken var det som 
trängde honom, att rycka sig loss ur 
fars och mors armar, att iämna brö
der och systrar, hem och fosterland 
för att styra kursen mot Norden, till 



ett främmande land, i vilket ha:n icke 
hade en enda vän, i vilket ett på tör
nen 1:ikt och föga fruktbart arbets
fält väntade honoi11. Det var kärle
ken som lärde honom att betrakta 
Sverige som sitt andra fosterland, att 
älska dess folk, att själv bliva en av 
dess söner för att med sonlig kärlek 
taga del i vårt folks väl och ve. Och 
hela hans mannaålders kraft, hans 
förnäma och ädla karaktärs rikedom 
tillhörde nu under 48 år Sverige. I 
tio år var han kyrkoherde i Göteborg 
och 36 år - från och mecL 1886 -
var han apostolisk vikarie med säte i 
Stockholm. 

Älskande och· 'välsignande och gö
rande gott drog han under alla dessa 
år ont!?r-ing i Sverige i Kyrkans he
dersdräkt, som ä:r kärleken att tjäna 
Gud och människosjälarna. - Ett 
förblivande vittne om hans kärlek och 
offervilja är denna San!?t Eri!?s I(:vr
ka som han under åren 1891 och 1892 
har byggt med stora personliga offer. 
I detta tempel har han byggt sig det 
skönaste minnesmärke för alla tider. 
Också då ingen längre lever som kän
de honom personligen, skall denna 
helgedom förkunna hans namn, hans 
offersinne, hans kärlek. Huru ofta 
stod han icke därborta vid altaret som 
överstepräst för sitt folk i det heliga 
mässoffret, sonancle, tackande, bed
jande. Huru ofta sträckte han icke 
dän-ifrån i sitt hjärtas kärlek välsig
nande ut  sina händer över de sina, 
över Sveriges land, konung och folk. 
Huru ofta och hur gärna förkunnade 
han ej från altare eller predikstol 
Guds upphöjda ord, våra fötters lykta 
och ett ljus på våra vägar. Det var 
hans hjärtas inre godhet och kärlek 
som gjorde hans tunga så vältalig. 
Hur många själar har han icke upp
rättat därborta i barmhärtighetens 
domstol i botens heliga sakrament. 
Hur förstod han icke att trösta i and
liga samtal och vid sjukbädden. 

Vittnen om hans offerglada präs
terliga kärlek äro våra, trossyslwn 
därute i förshngringen, som han så 
garna uppsökte i ensamheten och 
bragte religionens tröst. Vittnen om 
hans kä,rlek äro de fattiga och hjälp
behövande av olika trosbekännelse, 
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vars faderlige vän han älska-de att 
vara. Huru övermåttan .f rifwstig var 
han icke! Och - vad som är lmvud
saken - tillsammans med gåvan 
skänkte han också sitt medlidsamma 
hjärta. Vittnen om hans godhet och 
hans, uppriktiga trofasthet äro de 
många 1nä.11nislwr här i landet, vars 
va'rma sympati han vunnit. Vittnen 
ären I, kära vänner, som känt honom 
och sett honom i aU hans älskvärdhet 
och nobless och älskat honom, som 
bästa vännen, som en fader i Kristus. 
Ja, han hade i sanning det varmaste 
hjärta icke blott för trosfränclerna, 
utan för ai/la, människor, framför allt 
för dem som behövde hjälp och tröst. 
Och hur mild var han icke mot de 
vilsegångna. Liksom Frälsaren ville 
han icke utsläcka, elen rykande veken, 
utan med kärlek och godhet clraga alla 
till sig och till Gud. 

Hans kärlek bestod även sitt eld
prov i prövningar och lida11de11. Han 
var ställd på en post, som ofta syn
tes svår. Ofta måste han liksom l\ifas
taren, som har sagt att tjänaren icke 
äir förmer än sin herre, gå yttre och 
inre prövningars passionsväg. Men 
kärleken tål allt och övervinner allt. 
Också då under de sista åren korset 
blev allt tyngre, t. ex. då 1910 kyrko
böckerna borttogos från katolikerna, 
och då hans hjärta blödde vid de häf
tiga ang'repp som mötte hans vä1 be
rättigade anhållan att vårt lands läro
böcker skola tala sanning om katolska 
Kyrkan, också då stod han med tårar 
i ögonen men med hjärtat fyllt av 
kärlek och en bön om välsignelse på 
sina läppar. 

Sålunda står elen efter några vec
kors sjukdom stilla i Herren inslum
rade för oss som en vän, en patriark, 
som välsignande går genom världen, i 
en orubblig kärlek som han hämtade 
hos sin Mästare och hos sin Kyrka, 
vars grundsats icke är att härska, utan 
att älska, tjäna, lyckliggöra. 

Så förbliva tro, hopp, kärlek; men 
störst bland dem är kärleken. Sjä
lens sanna storhet, ett människolivs 
värde består icke i värdighetens glans, 
i högt uppsatt ställning, i stor verk
ningskrets, i mycken framgång, utan 
fastri1er i 4en kärlek, i vilken allting 



sker, som gör själen stor och skön 
och rik och evig. Denna kärlek och 
godhet har sitt hem i hinilen. 

Liksom barn begråta sin fader, så 
begråta vi vår vördade liädangångne 
biskop. Men han är icke död för oss. 
Ty kärleken kan icke dö. Vi veta att 
han alltjämt tillhör oss. Den helige 
Hieronymus skriver : Var och en som 
fåir hembud, stannar i familjen - i 
Guds barns familj, där kärleken här
skar. Ännu talar hans föredöme till 
oss om elen tro, som är verksam i kär
lek. Bröder! tjänen varandra genom 
Andens kärlek. Gal. S: 13. 

Och nu farväl, vördade meclbroder, 
fader och vän! Ditt minne skall all
tid förbliva levande ibland oss. Vi 
skol� b1iva dig trogna i den sliönastc 
llärlekstjänsten för de döda, i bönen 
inför Herren. Alltid skall cln här i 
din kyrka och ditt land finna hjärtan 
som bedja tacksamt för dig, präster 
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som för dig framlxinga det heliga 
offret. Medan Kyrkan nu högtidligt 
uppstämmer den stora sången för dei1 
avliclnes själaro Libera me - fräls 
mig o Herre, vilja vi i helig gemen
skap bönfallainde låta vår förbön för 
dig uppstiga till himlen likt doftande 
rökelse på det att Guds he!,iga änglar 
måtte föra din själ upp till ljusets 
och fridens ljuvliga boningar, där kär
lekens Gud för alltid blir vår lön och 
vår krona. 

Och är du däruppe vid Guds hjär
ta, så fortsätt din bön, käre broder, 
fortsätt att visa oss din kärlek. Kom 
ihåg dina barn, o fader, ditt folk, o 
överstepräst. Becl för oss, som ännu 
stridande måste kämpa oss fram på 
livets ofta branta och trånga stigar. 
Bed för oss ! Bed för Sveriges land 
och folk, som ditt stora hjärtas alla 
rikedomar tillhörde. 
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BÖN VID SOL UPPGANGEN. 

Allsmäldige, 
f örr11 Dn ,i, gryningstinime,i ur din 

hinunel tågar 
och med den nya dagens ljusslmtt a{ltet 

rågar, 
nr djupen ropar jag till Dig. 
Från natte11s läger till ditt möte upp 

_jag hastar 
och på. mitt ansikte -i stoftet ned Img 

kastar, 
från döden Dn befriar mig. 

0, Evige 
och Oföränderlige, som omhing -1n1g 

vakar 
och -111,itt ,i, 1nörkret för n1,in fot e11 väg 

11tstalwr, 
Du allestädes mig omger. 
Långt ljuwre än solen, Gud, ditt öga 

röres 
1 ,,,ug, och till Dig allt det !1e111Iigaste 

föres, 
so1n i niitt väsens G'vgr1111d s!,er. 

0, store Gud, 

Oändlige 
och Helige, rättfärdighet din dom för

kun-11ar, 
god och bar1nhärt-ig Du allt levande 

föru1t11ar 
att återfödas i din nåd. 
Ditt långnwd -med en syndare sin 

_ gräns ej finner, 
niin obestä,ndighet Du trofast över

vinner, 
sa-1111,.färdig är Du i ditt råd. 

Min S!wpare, 
ditt lov från hav och slwgar svallar 

högt i bruset, 
och hela ska,pelsen Dig nalkas ser -i 

ljuset, 
naturen 1tppstår -i ditt namn. 
Den nya dagens sol en gyllne väg 

bereder, 
på ·vill,e11 vid din hand, o, Fader, själv 

Dn leder 
ditt barn - Du bär 'lnig -i din fMnn. 

ljus och fullkomlighet ditt kim1nelrike 
bygga-, 

där dina verl, Dn vill i evighet be
trygga, 

outra1111saklig Du består. 
Den Dig bel,änner som sin Gud i s:yn

dens rike, 
s!call Du i härl-ighet upphöja till din 

li!w, 
när sal-iglzete11s sol uppgår. 

Augus tin K o c k. 



C R E D O S  N Y  Å R S B R  E V. 

Med detta nummer går Crecl.o in i 
sitt åttonde levnadsår. Vårt program 
förblir ju a.llticl detsamma. men om
ständigheter ha kommit som medför 
vissa modifikationer. 

Förta året skänkte Sveriges kato
liker ett försarnlingsblacl, som sändes 
till alla för kyrkoherdarna bekanta 
katolska adresser i vårt land. Denna 
nya tidning kompletterar på det lyck
ligaste sätt Credo, som har en stor 
och viktig uppgift på det intellek
tuella planet och ibland känt svårig
heter att till ett harmoniskt helt sam
mansmälta ledande eller polemiska ar
tiklar om de stora livsfrågorna med 
mindre uppbyggelsestycken och för
samlingsnyheter av mera tillfälligt och 
lokalt intresse. Det stora behovet av 
billig och lättfattlig katolsk läsning 
synes nu fyllas av Hemmet och Hel
gedomen, varigenom det blivit lättare 
för Credo att ytterligare utprägla sin 
egenart : att bliva ett elen katolska tan
kens språkrör i vårt lands intellek
tuellt och religiöst betonade kretsar. 

Ar 1927 kommer bland de kyrkligt 
intresserade i vårt land helt säkert att 
få sin prägel av det allt överskuggan
de minnet av Västerås riksdag, då en 
enskild mans härsk- och ·vinningslyst
nacl brutalt sönderbröt de heliga band 
som förenade Sverige både med elen 
stora kristna folkfamilj en, som hade 
sin fader och ledare i Rom, och med 

vår egen kristna forntid. På Västerås
minnet vilja vi icke närmare ingå, då 
också nutida svenska protestanter er
känna, att elen ödesdigra r iksdagens 
beslut närmast är att betrakta som, en 
ekonomisk spekulation och en Kyr
kans nesliga kapitulation för stats
makten. 

Däremot vilja vi också i år syssel
sätta oss med vårt lands s. k. mo
derna teologer. I fjol såga vi dem 
församlade i Petris stad och lyssnade 
till deras babyloniska förbistring. I 
år vilja vi betrakta dem i full aktion 
mot Petri Stad, mot elen sanna kris
tendomen. Hur viktigt är det icke för 
oss att veta, vad dessa Moderna Pro
testanter ha att säga om det ständiga 
föremålet för deras protester ! Hur 
innerligt lär man icke älska sin Kyrka, 
när man ser fiendernas fåfänga för
sök att förstöra dess fästen och sam
tidigt kan konstatera elen ömkansvär
da fattigdomen utanför hennes murar. 

Vi svenska katoliker ha sannerli
gen ingen orsak att vara rädda eller 
missmodiga. Icke ens Västeråsminnet 
kan nedslå vårt mod, ty vi veta att 
Kristi Kyrka, som är patiens quia 
aeterna ( tålmodig emedan hon är 
evig) till sist skall hembära segern. 

Vi önska alla våra läsare och vänner 

ett gott och fra-111gå11gsril�t nytt år. 
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S V E N S K K Y R K O K R Ö N I K A 1 9 2 6. 

Vilket har varit det mest betydelse
fulla året i vårt liv ? Var det månne 
det året, då vi åstadkomma de mest 
synliga kraftprestationerna, då vi 
märkbarast manifesterade oss utåt ? 
Eller va·r det det året, då sinnesäncl
ringen kom, då vårt andliga liv vann 
sin rätta och länge eftersträvade kon
centration, då nya inre krafter höllo 
på att utvecklas hos oss för att en 
gång senare utlösas i gärningar utåt ? 
1926 synes för katolska Kyrkan i Sve
rige hava varit ett elen inre växtens 
år, kännetecknat av kraftkoncentra
tion och andlig fördjupning. Med 
målmedvetenhet och skarp blick för 
vad vår situation kräver har vår Bi
skop - icke minst genom årets her
dabrev - gått i spetsen för detta and
liga uppryckningsarbete, detta det 
andliga livets intensifiering, och re
sultaten hava icke uteblivit. 

Som ett moment i detta arbete kan 
det under året påbörjade utgivanclet 
av ett katolskt församlingsblad räk
nas. Särskilt för dem bland våra tros
f·ränder, som i andlig ensamhet bo 
långt borta från en katolsk försam
ling, har genom, denna tidning sam
bandet med Kyrkan, vår andliga Mo
der, ytterligare befästs och ctärkts. 
Som ett Vikariatets organ för själa
vårclsarbetet, som en hälsning från 
Kyrkan till hennes barn i Sverige, 
som ett brev från Biskop och präster 
har det sänts till alla dem, som varit 
anknutna till en katolsk församling, 
och genom att det sålunda nått och 
kommer att nå alla katolska hem har 
vunnits, att kontakten mellan lekman
navärlden och dess prästerskap blivit 
på ett nytt sätt levande och förinner
ligad. 

Firandet i Stockholm av elen helige 
Canisius' upphöjelse till kyrkolärare 
med ett förberedande tricluum och 
därpå följande festgudstjänster un
der maj månad kan också betraktas 
som ett led i det med sådan hoppfull
het påbörjade arbetet på anclelivets 
fördjupande i våra församlingar. Ca
nisius själv var ju en mäktig gynnare 

av folkets deltagande i alla Kyrkans 
övningar och andakter och initiativ
tagare till elen mot-reformatoriska li
turgiska rörelsen, varjämte hans tids 
problem ju också kunna sägas vara 
våra, icke minst vad angå,i· värnandet 
om de religiösa sanningarnas reella 
värde gentemot förflackande symbo
liseringsförsök i tiden, med vilka våra 
i så gott som oblandat protestantisk 
miljö levande katoliker icke kunna 
undgå att konfronteras. Vid tiden för 
Canisiusminnets firande började -
var det Canisius' ande som verkade ? 
- liturgisk vesper att införas i Stock
holmsförsamlingen , vilket torde vara 
att betrakta som ett första led i strä
van att låta elen kyrkliga vespern en 
gång bliva församlingssång. Det 
myckna arbete, som föregått detta för
sök, fick sin, belöning, och tanken, 
som låg bakom initiativet, kan sägas 
hava slagit igenom. I samma månad 
som Canisiushyllningen ägde rum, be
gynte också exercitier för manliga ka
toliker, de första i sitt slag i vårt land. 
Den moderna exerdtierörelsen, kraf
tigt befrämjad genom elen nuvarande 
Påvens rundskrivelse i ämnet, har ju 
förvånansvärda resu1tat att uppvisa, 
och elen p�anmässighet, varmed arbe
tet på detta område upptagits av våra 
präster, ger otvetydigt vid handen, att 
det kyrkliga själavår.clsarbetet har att 
emotse stora framtida landvinningar 
med de andliga övningarnas hjälp. Det 
förtjänar att i detta sammanhang om
nämnas, artt kallelsen till inträde i 
kloster numera icke synes vara en så 
sällsynt företeelse hos oss son, under 
föregående tider. 

För sjätte gången clrogo nutida 
svenska katoliker i höstas ut på vall
färd till Birka, som en gång sett kris
tendomens första gryning i vårt land. 
Anslutningen till årets vallfärd, som 
räknade gäster från Danmark, Polen 
och Italien, överträffade betydligt fö
regående års - från att vara en kon
gregationssak har vallfärden utveck
lats till en hel församlings andliga 
korståg för att hylla Ansgars, vår 



tros apostel, heliga, strålande minne. 
En annan vallfärd, om ock av betyd
ligt ringare omfattning, ägde rum på 
elen heliga Birgittas clöclsclag elen 23 
juli till Vadstena, av Johannes Jör
gensen nämnt Nordens Assisi. Det 
vore i hög grad glädjande, om denna 
färd finge betraktas som ett löfte om 
år.Jigen återkommande vallfarter till 
detta för svenska hjärtan så dyrbara 
ställe med alltj ämt växande antal del
tagare. Som ett nytt exempel på ar
betet för det katolska· anclelivets till
växt bland oss kan anföras vår Bi
skops tanke att årligen fira elen he
liga Birgittas saliga hädanfärd genom 
en eukaristisk procession ute hos bir
gittinerna i Djursholm. Början gjor
des sistlidna sommar, deltagandet var 
stort, intrycken starka och hänförel
sen allmän över detta sätt att hylla 
minnet av elen heliga Birgitta, vårt 
lands rykt baraste dotter. 

Det har från olika och de mest 
kompetenta håll framhävts v;lket be
stående värde clominikanerpatern 
Henri Bechaux' verksamhet här i vå
ras som föreläsare och själasörjare 
visat sig hava. Hans föredrag och · 
predikningar i Stockholm cch Upp
sala samt hans trägna arbete i elen 
individuella s j älavårclens tjä11St vann 
en lika allmän som glädjande upp
skattning. Hans ovanliga levnadsba
na, hans på samma gång dj upgåencle 
och lättfattliga framställning, hans 
äkta dominikanska vältalighet och 
hans förvånansvärda förtrogenhet med 
nordiska förhållanden gjorde, att han 
tilldrog sig en uppmärksamhet och ett 
intresse, som icke förflyktigades efter 
hans avresa. Bland de utländska fö
reläsare och predikanter, som under 
de senaste åren hitkallats, intager han 
en särställning, och hans verksamhet 
bildar ett markant inslag i årets strä
vanden att åstadkomma ökad andlig 
fördjupning och intensitet bland oss. 

U ncler årets tolvte månad bragtes 
till utförande en plan, som länge legat 
vår Biskop varmt om hjärtat - star
tandet av församlingsaftnar med till
träde för alla, katoliker. Det är icke 
blott en biskops hjärteönskan, som nu 
förverkligats - många lekmän hava 
längtat efter elen stund, som en gång 
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måste komma, då signalen till allmän, 
katolsk samling skulle 1 j uda. Icke, 
blott de olika· föreningarna utan även 
de olika nationaliteterna hava sedan 
länge behövt samlas. För den, som 
fötts och fostras i en neutral stat, har 
det icke varit lätt att förstå·, varför 
hit inflyttade utlänningar haft så 
starkt behov att på neutral mark skru
da sig i en exklusivitet, som stundom 
förefallit rätt konstlad . Den mycket 
stora anslutningen till församlings
festen i Stockholm den 9 december 
visade emellertid, att nationella egen- · 
heter icke äro något hinder för en 
upphöjd katolsk samling och att vi 
äro mäktiga att låta dessa egenheter 
gå upp som delar i en högre symfoni. 
Med uppriktiga lyckönskningar h äl
sas vår Biskops plan att i Stockholm 
varje år låta anordna tvenne försam
lingsaftnar för att clärigen:om bidraga 
till att stärka elen katolska samhörig
hetskänslan. 

Den händelse under året, som blev 
föremål för största intresset utåt och 
bl . a. kommenterades i pressen, var 
de svenska katolikernas hänvändelse 
till Konungen med anhållan om full 
religionsfrihet. Deras inlaga omfat
tade ansökan om rätt för de katolska 
församlingarnas kyrkohercla:· att åter 
få föra officiella kyrkoböcker, om un
derlättande av utträdet ur statskyr
kan, 0111 befrielse för katoliker att er
lägga skatt till statskyrkan och hen
nes prästerskap, om rätt för katolska 
församlingar, inrättningar och stiftel
ser att utan för varje särskilt fall av 
Kungl. Maj :t givet tillstånd förvärva 
och besitta fast egendom i r:ket samt 
0111 upphävande av gällande förbud
mot upprättande av munkorden, nun
neorden och kloster inom Sveriges 
gränser. Chefen för j ustitiedeparte
mentet samt ordföranden för den s. k. 
religionsfrihetskommitten upp�akta
des av katolska kommitterade, som 
fått sig denna .sak anförtrodd av vår 
Biskop. De blevo på det välvilligaste 
sätt mottagna och bereddes, tillfälle 
att muntligen utveckla sina tankar 0111 

de svenska katolikernas rättsliga ställ
ning. Myndigheternas svar torde va
ra att emotse under våren 1927. 

Det ligger till slut denna årskröni-



kas författare varmt om hjärtat att 
bringa i erinring de tvenne högtför
tjänta prästmän - pastor Bernhard 
von Stolberg och pastor Erik Bene
lius, - som nu för alltid lämnat det 
svenska arbetsfältet. Under deras 
krafts dagar monumentala gestalter i 
arbetet på återuppbygganclet av Sve
riges katolska Kyrka hava de genom 
si11a personligheter och sin själa
vårclstj änst utövat ett mycket stort 
inflytande i vida kretsar. 

Här ovan har vittnats om vår Bi
skops och våra prästers rastlösa ar
bete för det katolska a11delivets till
växt bland oss. Inre grundläggnings-
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arbeten paga, som i sinom tid skola 
resultera i gärningar utåt. En allt 
starkare vikariatskänsla håller på att 
utvecklas hos oss, vir få alilt mera klart 
för oss, att hela vikariatets sak är 
vår sak. Vi börja blicka ut över vår ' 
egen församlings gränser och bliva 
allt mera medvetna om att vi behöva 
stödja och hjälpa äv�n· andra försam
lingar än vår egen. Det finns kato
liker spridda överallt i vårt land : att 
tänka på dem, att på ett levande sätt 
intressera sig för dem, att göra något 
för dem - det är uttryck för vad som 
här blivit kallat ·vikariatskänsla. 

E cl v i n S a n  cl q v i s t. 

K I R K E N I D A N M A R K 1 9 2 6. 

Det v�re langt fra mig at sige no
get ondt om Statistik - det er en 
Videnskab saa god som andre, og elen 
kirlwligc Statistik skulde vel endcla 
have noget forud for elen verdslige, 
men alligevel vilde jeg mene, at en 
Oversigt over det i Danmark forly5bne 
katho1ske Aar for en Gangs Skyld 
mere kunde se bort fra Tal, Maal og 
V �gt og i Stedet for i nogle faa Stre
ger spge at tegne, hvad der af hnpon
dcrabilia har sat sit Pneg paa Aaret. 

Desuden ved vi jo alle, att Katho
likkernes Antal i Danmark er om
kring 25,000, og en og anden, der i 
» U ge bladet» har l�st O bscrvators 
Artikler, husker maaske ogsaa, at K95-
benhavns 7,000 Katholikker udviser 
over 200,000 Communioner, medens 
der af over en halv Million Protestan
ter kun har v�ret gjort c. 170,000 
Alterbespg, og saadan kunde man na
turligvis blive ved med at citere Tal
stprrelser angaaencle Daab, lEgte
skabsstiftelser o .. s. v. - maaske og
saa angaaende Frafald - som langt
fra er uden Interesse, men som allige
vel ikke giver noget klart Billede af 
elen Ting, som dog er en af de vigtig
ste, nemlig hvorlangt vi er naaet frem 
som Katholikker i vore protestantiske 
Lanclsm�ncls Beviclsthecl. Det er et 

Spy5rgsmaal af uhyre Vigtighecl, saa
sandt som man ganske kort er i Stancl 
til at udtrykke, hvorlecles vi Kath. 
stod fm den protestantiske Bevidst
hecl, dengang vi begyndte at optr�cle 
i de nordiske Lande : <la var vi hver
ken mere eller mindre end Kristne af 
anden Rang. 

Er cler heri begyndt at ske en For
andring ? 

Ja »ustraffet>> foclf�ster katholske 
Menigheder sig jo ikke paa protestan
tiske Lokaliteter ; saasnart de har 
slaaet sig ned, begynder der at gaa 
Svirncl i Fordommene. Men, hvor hur
tigt foregaar clette Svind, og hvor
langt er <ler ·endnu igen, og hvorlecles 
skal vi faa clet til at gaa hurtigere ? 
Alt dette er jo Spy5rgsmaal, man har 
Lyst til at stille og at faa besvaret, og 
Svarets Art er maaske nok saa betycl
ningsfuldt som, Statistikkens Tal. 

Spprgsmaalet er <la for denne 1ille 
Skitses Vedkommencle, hvad har saa 
Aaret - det forlpbne - bragt os' i 
denne Renseende ?  Har det v�ret et 
frugbart Aar ? Har det bragt Over
skud ? 

I Aaret 1925 udkom en Bog af en 
luthersk Pr�st Oluf Rothc, en Bog, 
cler havde elen interessante Titel : Der
som Danmark blev katholsk ? Og 



Rothes Svar paa clette Sp9Jrgsmaal 
mundede ucl i, at noget saaclant maat
te betragtes som en stor Ulykke for 
Danmark ; det vilde ad alle Linier fp
re landet tilbage og nedacl, og denne 
Konklusion kom han til skpnt han paa 
en vis Maade maa siges at have Sym
pati for den k2.tholske Kirke. Men 
lylb 1925 ud rned, et saaclant Tegn paa, 
at det stod claarligt ti1 med var Sag, 
set med protestantiske 0jrie, saa stod 
Begyndelsen af det Aar, vi nn he
skceftiger os med, i et ganske anclet 
Tegn, ogsaa i en Bogs, men en Bog, 
som kom til et helt andet Resultat ; 
jeg tcenker paa forh. Undervisnings
inspekt9fr Rt/Jnnings opsigtvcekkencle 
Skrift : Katholicis1ne - Protesta11-
tisnw ? 

I denne Bog er det fprste Gang, at 
en protestantisk Autoritet, som pns
ker at vedblive at vcere Protestant, be
handler de interconfessionelle Spprgs
maal med en gennemfprt Forclomsfri
hecl - stpttende sig til katholsk Lcere 
og kathol�k Praksis, som de sees af 
Kilderne, og det Hoveclresultat, han 
kommer til, er, at af alle kristne Kir
ker er det ene den ka:tholske Kirke, cler 
uforandret gennem Ticlerne og Tide
nes Storme - har hcevdet Trosbe
kendelsen i alle elens enkelte Led. Og 
<ler hprer ikke megen Klpgt til at se, 
at med en saadan Udtalelse fra et saa
dant Hold maa enhver Tale om Ka
tholicisme som en Kristendom af an
den Klas,e nu forstumme. Thi det er 
klart, at ved Trosbekendelsen har en 
kristen, Kirke sit Rhodos, hvor Sprin
get maa gpres, og Rpnning siger da 
ogsaa utilslpret, at i Forhold til denne 
uendelige Fortjeneste af den krist,ne 
I<:;irke er alt det andet, som man har 
bebrej det den katholske Kirke, af 
ganske underorclnet Betydning. Der
for er hallis Domme om Mariadyrkel
se, om Aflad, om Forfaldsperioder i 
Kirkens Historie - saa overbcerende, 
fordi han ser det i Forhold til hin't 
funda1nentale : Troen be-varet. Aner
kendelsen af den katholske Kirke som 
Troens Bevarer fprer barn saa direkte 
over i Anerkendelsen af en anden 
fundamental katholsk Sandhed : det 
ufejlbare Lcereembede i Kirken. I 
Virkeligheden gpr Rpnning fprst 
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Holdt foran Primatet. Men allermest 
interessant er maaske den Kendsgcer
ning, at skpnt Rpnning i Kirken ser 
elen store Bevarer, skpnt han kan fyll
ge med helt op ind til Petri Stol, saa 
mener han dog, at han roligt kan for
blive i den protestantiske Kirlce. Han 
anser nemlig Forskellen mellem de to 
Kirker for saa lille, at cler ncesten 
ingen er, og netop ved at blive faar 
hans Ord elen rette Vcegt overfor Pro
testanter - en V cegt, de vilde have 
savnet, clerson1 han var converteret. 

Har nu Rpnning gjort katholske 
Fcenomener til Genstancl for en Om
tale, cler str�kker sig over alle Lce
rens Dele og over Kirkens hele Prak
sis, saa er <ler andre, cler har beskcef
tiget sig· snart med det ene snart med 
det anclet Stykke, og hvergang vil vi 
fincle, at Dammen ganske anclerlecles 
encl ticlligere falder ucl til F orclel for 
Kirken. Placlsen her tillacler ikke no
gen Opramsning af Eksempler, kun 
een Yttring paa et Omraade, hvor vi 
heller ikke plejer at vcere forvcente, 
skal her anf pres. For ganske nylig 
afholcltes i Kpbenhavn i gejstlig eller 
dog overvejencle gejstlig Krecls et Di
skussionsmpde om Prcesteuclclannel
sen. Paa clette Mpcle endte elen ogsaa 
i Sverig bekenclte Overbibliotekar 
Lan.ge med at hcevcle, at elen kathol
ske Prcesteudclannelse i alle Henseen
cler stod over elen protestantiske. Ikke 
at jeg mener, at vi skal hovmode os 
- elen, cler staar, see til, at han ikke 
falder - men det viser dog, at vi er 
kommet fremacl. 

Nu maa clet jo ogsaa siges, at vi 
med vort stigencle A1�tal Katholikker 
indenfor Landets Grxnser - spredt 
over det ganske Land - helt ancler
ledes er i Stand til at manifestere 
vor Tilsteclevcerelse, naar det g�res 
npcligt. Det er jo klart, at naar Ka
tholikke1:ne fe j rer 1100-Aars Minde
dagen for den hl. Ansgar, og elen hpj
tidelige Gudstjeneste i Ledreborg 
Slotsgaarcl samler 3,000 Deltagere -
med den danske, den svenske og elen 
finske B iskop i Spidsen for rnere end 
40 Prcester, saa er det en Tilkende
givelse, <ler n�clvencligvis maa affpde 
Respekt - enclcla Deltagernes Antal 
senere .- ud paa Dagen - steg til 



eet Tusincl flere. Ingen af vore Kir
kebygninger vilde have vceret i Sta11Cl 
til at rnmme et saa stort Antal. 

A-propos Kirkebygninger, saa har 
de siclste Aar set Bestrcebelser sat i 
Gang, for at vore Guclshuses Ucl
smykning, som ticlligere ofte havcle 
et noget tilfcelcligt Prceg og mere til
talte en naiv og ikke scerlig gcid Smag, 
nu bringes i Overensstemmelse med 
Rummet og med nordisk Anskuelse 
om, hvad cler er slqfat og vcercligt. 
Initiativet hertil er uclgaaet fra elen 
udmcerkede Kunstner C!,resten Skik
kild, som gruncligt har studeret elen 
gamle liturgiske Kunst, baacle de gode 
Rester deraf, som fincles i Danmark 
i de gamle katbolske Kirker - og i 
U dlandet iscer i Italien. Han er en 
cranske overorclentlig talentfuld Kunst
�er - str.:eng .ag 1a1vorlig m:en i sine 
bedste �jeblikke hcever han sig til det 
storslaaecle. I hans Skole har gaaet 
elen unge Malerincle Birgitte /iV est og 
Billedskcereren A:rel Theilniaun. Dis
se tre katholske Kunstnere har sat 
cleres Prceg paa en hel Rcekke nye og 
gamle Kirker og Kapeller, og is.er er 
det det gamle Kalkmaleri, de clyrker 
paa Bekostning af ticlligere Tiders 
altfor overclrevne »Statuekunst», og 
paa elen JVIaacle er det gaaet til, at vi 
nu har rene Perler af katholsk Byg
ningskunst. Og,saa dette hprer med 
til Imponclerabilia og alligevel af Be
tydning for vor katholske Sag. Til
bedelsekirken i Kpbenhavn, det lille 
henrivencle Skt. Bendts Kapel i Rucl
kpbing paa Langeland, Kape)let � 
Esbjerg og Franziskanernes Kirke 1 
Nakskov, alle clisse er smykkecle af 
de ncevnte Kunstnere. Nye Kirker er 
i Aar rejst i Ncestvecl og Aalborg. 
Den i Ncestved er, hvacl det Ydre an
gaar, en ualminclelig smuk Kirke og 
elen i Aalborg er meget anseelig. 

Ivien ikke blot gennem vore Kirke
bygninger taler vi til vore Lancls
mcencl, ogsaa gennem vore Bpger sp
ger vi at faa dem i Tale, og det u d
rnnclne Aaar staar ikke tilbage for 
de foregaaencle i Retning af god ka
tholsk Litteratur. Om Johannes J pr
gensen skal cler tales neclenfor . -
hans Bpger er jo en god Del af Kul-
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turverclenens Fcelleseje - men han er 
ikke rnere elen eneste. 

For det fprste har elen saakalclte Pc
truslircds haft en afgjort Succes med 
elens Overscettelser af Robert Hugh 
Bensons Bpger. Ogsaa 1926 har sin 
Bensonbog; : Du skal ildw have anc_lrc 
Guder. Et originalt dansk ArbeJcle 
er - ogsaa fra i Aar - En dans!? 
Kannelit i Breve til hencles Spn -
en Boa-, cler er ejenclommelig clervecl, 
at clen° skilclrer Klosterlivet set irrcle
fra - det er maaske fprste Gang 
clette er sket, og endelig har vi i Pas
tor Peter Schindler en meget frugt
bar og alsiclig Forfatter, som er en  
betyclelig Digter, naar han som Prcest 
skriver om religipse JEmner. 

SH. Ansgarsfesteu. Yar naturligvis 
Aarets Hpjclepunkt i religips Hen
seencle - men ogsaa en verclslig Fest 
- i Aarets Slutning - kom til at faa 
Betydning for det katholske Liv i 
Danmark : Festen for J oh . .T yjrgensen 
i Anledning af hans 60-aarige Fpcl
selsclag. 

Johannes J prgensen bar utvivlsomt 
vceret et uclvalgt Reclskab i Herrens 
Haand for sin Kirke. Han har for 
Danmark i katholsk Henseencle haft 
samme Betydning som N ewnian for 
Enrrland som Sigrid Unclsct for Nor-

o ' 
. ge. Alle clisse tre Personhghecler 

saa forskelligartede Aander de end 
er - har jo alle det tilfcelles, at de 
med suvercent kunstnerisk Mester
skab ved deres Pen har fprt elen 
katholske Kirkes Sag In Partibus -
saa de blev hprt af alle, og - hvad 
jeg anser for at vcere af . elen a�le1:
stprste Betyclning - ford� det t1dh
gere var en gcengse BebreJclelse mod 
Katholicismen - at elen var uclen
vcelts - at elen ikke var hjemmehyS
rig - cle er alle tre typiske Reprce
sentanter for deres Nation : Hvem er 
engelsk som N ewman, norsk som Sig� 
rid Un:clset og hvem er dansk som 
Johannes J prgensen? . Ved to Fester blev J. J. feJret. Ved 
en rent katholsk, hvor fire katholske 
Foreninger var V certer og hvor For
lpbet var enestaaende smukt og har
monisk - og ved en blandet Fest -
hvor man kunde sige, at Ulv och Lam 
arcessecle Side om Side, idet Inclby-
o 



clelsekommiteen bestod af de betyde
ligste Navne i Kunst og Viclenskab, 
ispnengt katholske Elementer. Taler
ne holcltes af elen liberale Digter 
H clgc Rode og af Nedskriveren af 
clisse Linjer. Den fprste Taler skild
rede J .. J. som elen Digter, hvorom vi 
alle i Kraft af hans Kunsts Univer
salitet er fielles - Troende som Ikke
troencle - elen siclste Taler viste, at 
J. J. i sit alligevel saa katholske For
fatterskab ikke havcle sat noget til af 
sin cligteriske Kraft og sin Aancls 
Frodighed - tv.:ertimod - Kirken 
havde paa den betydningsfulcleste 
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Maade befrugtet hans Forfatterskab, 
og Digteren havde til Geng.:elcl flet
tet elen skpnneste Krans om sin Mo
der - Kirkens - Pancle. 

Det tpr maaske tages som et Tidens 
Tegn, at netop en saaclan Fest har 
v.:eret mulig, og paa en V:is kan det 
siges, at denne Begivenhed har givet 
det udrunclne Aar sin Karakter. 

Gid de kommende Aar gpre Katho
likkerne steclse mere h j emmehprige i 
Danmark - i Norden ! 

Tistrup. Julen l926. 

P. H. P e r c h . 

H E L E N A  N Y B L O M I N  T I _ M  E. 

Vid Helena Nybloms bisättning 
upplästes av elen afficierande prästen 
en av henne uttalad önskan, att på 
hennes begravningsmässa intet tal med 
personliga häntydningar skulle före
komma. Denna önskan respekterades. 

Men ingen kan förmena underteck
nad att här i Credo söka samla och 
i skrift återge några intryck från 
hennes liv och gärning. 

Dessa intryck och erfarenheter från 
en vänskap som varat i över 30 långa 
år, äro på intet vis menade som en 
karak.tärsskildring av henne. utan öko
la fattas som i hast samlade minnen 
från henne själv och hennes hem. 

Mitt första intryck var så starkt 
förbundet med hennes hem i Uppsala 
(J obannesgatan 24) ,  att jag har svårt 
att klargöra, om miljön, eller hon 
själv, blev det huvudsakliga. Säng
kammaren med della Robbias Ma
donna - en gåva av Prins Eugen -
och där framför den lilla silverlarn-

. pan med silli flämtande låga, hon 
själv vid skrivbordet, diktande sina 
sagor och sin poesi, eller den stora 
salongen med sin flygel, där hon äl
skade att fördjupa sig i de stora mäs
tarnas verk. - Allt tillsammans ut
övade på mig en tjusning, .vilken ut
strålade från hennes person och den 
milj ö hon skapat omkring sig. 

Hon var · redan då katolik. 
Hennes konversion ägde rum elen 

24 maj 1895, och denna dag firade 
hon alltid med en särskild andakt och 
i tacksamt minne. 

Sällan har jag träffat en individ, 
som så litet tog hänsyn till männi
skornas sociala ställning. Hon vär
desatte dem alltid efter vad de i hen
nes ögon voro - goda eller mindre 
goda. Hon hade oerhört starka sym
patier och antipatier, som voro henne 
omöjliga att dölja. Icke i den me
ning, att hon dömde en persons ka
raktär, men hon kunde bli helt lik
giltig för eller helt gå upp i perso
nen i fråga. · - Då hon höll av nå
gon, kunde hon utstråla en värme 
och tjusa som· få, och hennes sympati 
sträckte sig över hela elen sociala ska
lan från kungahusets ledamöter till 
'- tiggaren. 

Kände hon starkt, gav hon allt hon 
ägde inom räckhåll. - Jag minns en 
gång, då en tiggare på gatan bad om 
en slant ; Helena N yblom såg ett 
ögonblick på honom och tömde så 
hela sin ganska välförsedda portmon
nä i hans hand. Då jag frågade ett 
»varför», svarade hon blott : » Såg du 
ej, att han behövde .det ?» 

Ej så sällan blev denna hennes sto
ra givmildhet missbrukad ; hon gav 



utan att räkna, kanske ibland mer, 
än vad hon strängt taget hade råd 
till, men vad betydde detta för hen
ne. Hon hade haft glädjen att ett 
ögonblick kunna ge med fuila hän
der. Få hade en sådan förmåga att 
lyssna såsom hon och taga del i sina 
vänners glädje och sorg. Hon gav av 
sitt fulla, varma hjärta, när man kom 
till henne med sina bekymmer. 

Helena N yblorn var en ytterst bil
dad nJlänniska, men 
många gånger skrat
tade hon själv åt sin 
egen okunnighet, då 
det gällde de enklaiste 
historiska: fakta, och 
dock hade hon en 
konkret och stark fö
reställning, 0111_ hela 
värklshistori<ens för
lopp och kunde osvik
ligt sätta in personer 
i deras rätta mlij ö. 

Allt metodiskt ve
tande för,aktade hon ! 
Hon föraktade det 
suveränt - för sm 
egen del - icke för 
andras. 
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Hon älskade musik högst ·av allt, 
och i musiken hade hon klassikerna 
kärast - Beethoven, Mozart, Bach, 
Brahms, Caesar Franch - och hon 
ägde en högt uppdriven pianoteknik, 
parad med en bred tolkning, enligt 
våra musikers mening. Hennes barn
doms önskan var att få ägna sig åt 
pianot. 

Men om hon hade sina verkliga fa-
voriter i musiken, så kunde även mot

·satsen vairn fallet. 
vVagner t. ex. Wag
ner avskydde hon., -
Hennes starka sym-

1 

I ·  

patier och antipatier 
gällde ej blott männi
skor, •uta111 ,allt i le
vande livet. 

Politik hatade hon 
med e1i verklig fana
tism, och hon öppna:
d e  så gott som aldrig 
en ti'dning undeii hela 
sitt lång;a liv. Någon 
enstaka gång,, dåJ man 
påpekade för henne 

Helena Nyblom vid �in_ flygel. 

Aldrig såg j ag He
lena Nyblom ,sitta 
sysslolös med händer
na i kors. Hon arbe
ta!de alltid - läste, 
skrev, övade vid fly
geln eller broderade. 
Hennes hrocle1,ier, 
som hon själv uttänk
te och utförde i 
schatteracl • silkesö1n 
med blomm:or i alla 
färger, voro en fest 
för ögat. Några av 
dessa ha stannat 
utomlands, andra fin,_ 
nas i privat ägo i 
Sverige. 

något inom hennes .eget intressefält, 
kunde ihon ögna igen01n en spalt, metl! 
aldrig av eget initiativ. 

Aldrig har j ag träffat en människa, 
som så hade lätt för allting. Hon 
kirncle så gott som allt, och hon kunde 
det bra ! 

Hennes diktning vill jag ej ge mig 
in på - elen är ju redan lovprisad v 
pressens fackmän både här och utom
lands, men som så många andra, äl-
5kade även jag hennes sagor och poesi. 
Roligast var dock att I höra henne 
själv berätta om sina upplevelser. Då 
var det fest - och hennes humor 
sprudlade. Ofta skämtade hon hän
synslöst med sig själv och skrattade 
åt sina egna dumheter i livet. 

I det r eligiösa: livet 
älskade hon mest elen Stilla mässan. 
Pomp och ståt i kyrkan hade hon ingen 
dragning åt. I ensamheten framför elen 
eviga lampan och tystnaden i, elen 
skumma kyrkan, vare sig hon knä
böjde på det hårda stengolvet i en 
italiensk kyrka, eller här på Norra 
Smecljegatan i kyrkobä11ken, fann hon 
sig bäst, då det var få människor och 
då tystnaden härskade. 

Av Kyrkans heliga män satte hon 
S :t Francois de · Sales främst. Den 
mildhet som han alltid predikade, 
gick henne direkt till hjärtat. - Otkså 
läste hon varje dag ur hans skrifter 
och i hennes testamente finns en sär
skild clansul, där Franciskus av Sales 
böcker förekomma. 



Främst av alla, näst vår Gudomlige 
Frälsare, satte hon den Heliga Jung
frun. Det underbara med denna hen
nes kärlek till Guds :Moder var, att 
elen alls ej härstammade från hennes 
konversionsticl. Nej, kärleken till elen 
Heliga Jungfrun hade hon ägt, allt 
sedan hon var ett litet barn, och den 
växte med åren med förståelsen för 
den Hdiga Kyrkan och alla dess Hel
go1i. Bilden av Guds l\foder prydde 
hennes väggar. Över sängen, hennes 
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lidandes bädd, hängde Bebådelsen av 
fra Angelico och på motsatta väggen 
della Robbias relief med den H. Jung
frun, som i sin famn håller Kristus
barnet. I hennes testamente har hon, 
som sin sista vilja, önskat, att denna 
skall pryda hennes grav, vilket också 
kommer att ske. 

Helena Nyblom har lämnat en stor 
tomhet efter sig, en tomhet som svår
ligen kan fyllas. 

M. S a l m s o n. 

M O D E R N A  P R O T E S T A N T E R. 

V AD ÄRKEBISKOP SöDERBLOM TÄNKER 

OM KATOLICISMEN. I .  

E N  KATOLSK ÖNSKAN'. I SVEN
SKA RöRSArlVILINGEN I 

PARIS. 

Vid den högtidssammankomst, som 
nyligen firades i Paris med anledning 
av därvarande svenska församlings 
trehundraårsjubileum, avslutades det 
mest uppmärksammade talet med »en 
patetisk önskan om frid på jorden 
under en enda, allmännelig kyrkas 
hägn». Den tänkande läsaren av 
denna tidningsnotis kunde tro, att 
det var en med -samtidens djupaste 
andliga behov väl förtrogen katolsk 
kyrkoman, som yttrade sådana be
hjärtansvärda ord. Hur förvånad 
måste han inte känna sig, när han 
samtidigt läser, att de fällts av en av 
den protestantiska världens mest kän
da personligheter, Sveriges lutherske 
ärkebiskop N athan Söder blom. Genast 
måste han ställa en fråga till sig : 
»Har ärkebiskop Södcrblom helt 
plötsligt fått sympatier för den ka
tolska Kyrkan, eller hur skall man 
anriars kunna förklara en så vidhjär
tat katolsk önskan hos denne protes
tantiske ledare för den svenska stats
kyrkan ?» Säkerligen skulle mgen 
person i hans ställning ha yttrat så
dana ord för 100 och annu mindre 
för 300 år sedan. 

Händelsen är intressani, emedan 

elen är ett bevis för hur katolska aspi
rationer och formuleringar aktuali
serats hos oss under den sista tiden. 
Ovillkorligen frestas man, särskilt om 
man är en svensk katolik, att närmare 
tränga in i ärkebiskop Söderbloms re
ligiösa tankevärld för att undersöka, 
om hans längtan efter den ena, all
männeliga, det är katolska, Kyrkans 
välde endast var ett förhastat · ord el
ler 0111 den är ett uttryck för en inre, 
hela hans livsriktning orienterande 
tendens. 

En sådan undersökning måste ha
va så mycket större intresse, som är
kebiskop Söclerblom är ledare för ett 
mäktigt, j a  man kan nästan säga f ör 
närvarande dominerande parti inom 
den svensk-lutherska statskyrkan, och 
man således genom att klarlägga 
hans ställning till det så viktiga pro
blemet om kristenhetens katolicering·, 
cl. v. !s .. dess enande på nytt, kan få 
kunskap om de ideer, som i detta av
seende besjälar elen förhärskande rikt
ningen i1 vårt lands största kristna 
samfund. 

Ämnet är oerhört omfattande och 
kräver för att rätt behandlas en in
gående förståelse för och kunskap om 
de viktigaste och svåraste kyrkliga 
och teologiska frågorna. Också gör 
jag ingalunda anspråk på att i en kort 
ticlskriftsuppsats uttömmande behancl-



la det. Jag vill endast här angiva nå
gra grundlinjer, som kanske skola 
förhjälpa mina läsare att självstän
digt tänka vidare för att på så sätt 
vinna en klargörande orientering över 
en dominerande svensk-luthersk rikt
nings ställning till elen katolska Kyr
kan. 

För att i grund förstå ärkebiskop 
Söderbloms åsikter om vår moder
kyrka måste vi först skaffa oss en in
blick i hans allmänna livs- och världs
åskådning och i hans fundamentala 
teologiska ställning. Vi inträda här i 
en tankevärld, så underlig och främ
mande för katolsk uppfattning, så 
egendomlig och bisarr, att mina lä
sare kanske inte skulle tro, att jag 
talade sant, om jag inte hela t iden 
kunde styrka mina påståenden genom 
ordagranna citat ttr ärkebiskop Sö
derbloms för ämnet i fråga viktigaste 
skrifter. 

TYSKA LÄROMÄST'ARE. 

Ett uttalande i det för kunskapen 
om Söclerbloms ställning till . katoli
cismen betydelsefullaste arbetet : »Re
ligionsproblemet i katolicism och pro
testantism» (Stockholm 1910) upply
ser . genast om var han finner sitt 
andliga fotfäste. Han säger där på 
s. 343 : »Luther är religionens väl
digaste man efter ursprungsticlen . . .  
uppenbarelsens mäktigaste vittne ef
ter Paulus>>. Också är det hos Lnther, 
som Söderblom har sugit sin väsent
ligaste andliga näring samt hos de 
tyska filosofer och teologer, som 
fortsatt Luthers verk. 

Vilken var den centrala iden i Lu
thers nya förkunnelse ? Den beröm
de tyske, katolske teologen Möhler, 
en av de genialaste och ursprungli
gaste katolska tänkarna under 1800-
talet, förlägger elen till hans lära om 
människonaturens radikala fördärv. 
Ty enligt Luthers åsikt äro vi oför
mögna till det minsta goda verk. Det
ta ligger ju i 1·eformationens »mate
rialprincip» : Frälsningen genom tron 
på Kristus allena utan all mänsklig 
förtjänst. Vårt eviga väl beror alltså 
efter denna lära uteslutande på Guds 
nåd. Vi ha inte ens förmåga att själ-
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va antaga eller tillbakavisa den gu
domlige räddarens utsträckta hand. 
Vi äro i detta avseende som en stock, 
som en sten. T. o. 111. 0111 vi tro oss 
ha fått syndernas förlåtelse, äro vi 
ändå lika onda i vår natur som förut, 
vårt inre fördärv täclws och över
sltyles e11dast av Kristi förtjänster 
såson,. av en mantel, under det att 
den katolska Kyrkan tvärtemot lär, 
att i1i, i sam,1na ögonblicl? so111 Gu.cl 

.förlåter oss våra synder, också i vårt 
inre bli .fria .från d eni. F är elen lia
tolska teologien ära rätt.färdiggörel
se11s och helgelsens ver!. j•å det i11-
nerligaste .förenade, 11nder det att de 
.för den lutherslm ära av varandra 
oberoende. Den katolska Kyrkan lär, 
att den mänskliga naturen äger för
måga att genomstrålas och upplyftas 
av Guds nåd. »Gratia 11011 tollit na
turam sed perficit», »nåden upphäver 
ej naturen utan fullkomnar den.» 
Här ligger den djupa orsaken till att 
den lwtolska Kyrl,an är i bästa n1e
ni11g lrn.lturvänlig, öppen för all ädel 
mänsklig odling och strävan, under 
det att den luthersl,a i l,raft av sin 
pessiniistislw 'lnännislwuppfattning är 
till sin innersta princip kulturfientlig. 
Kanske är det ej en allt för djärv 
hypotes att förmoda, att Luther ge
nom förmedling· av medeltida sekter, 
t. ex. katarerna, ärvt denna destruk
tiva lära från den antika världens 
heresier, från gnosticismens eller ma
nikeismens teorier om materien, det 
kroppsliga, såsom det i sig självt onda. 

Om vår natur inte har den minsta 
kraft till det goda, är det för var 
och en tydligt, att vårt förstånd, som 
ju är en del därav, ej . av sig självt 
har förmåga att höja sig till kunskap 
om den högsta verkligheten : Guds 
tillvaro, själens odödlighet, belöning 
för dygden och straff �för lasten un
der en tillvaro på andra sidan graven. 
Denna nödvändiga konsekvens av de 
lutherska tankarna drogs ej av läro
mästaren själv, som ju var föga filo
sofiskt lagd, men ideerna liksom 
handlingarna ha sin egen inre logik, 
och när tiden var fullbordad, uppträd
de tänkaren från Königsberg, »prote
stantismens filosof», In1.1·izanuel Kant, 
vilken i denna riktning utförde Lu-



thers uppslag. I sitt huvudverk »Kri
tik <ler reinen Vernunft» frånkänner 
han vårt förstånd all förmåga att nå 
fram till säker kunskap . om verklig
heten, det i sig självt existerande. Vi 
uppfatta enligt Kant tingen och värl
den genom förmedling av våra sin
nen och våra tankeformer, t. ex. 
tids- och rumsuppfattningen, och han 
menar då, att vi ej kunna veta, om 
elen faktiska verkligheten, »tinget i 
sig», motsvarar de bilder och icleer, 
som vi få genom dessa våra kunskaps
organ. Vi uppfatta endast »fenomen
världen» ,  d. v. s. »tinget i sig», sett 
genom våra kunskapsformers me
dium. ,Det är ej här platsen att när
mare ingå: på en kritik av elen kant
ska filosofien. Det vare blott nog att 
säga, att elen strider emot vår omedel
bara erfarenhet i vår självbetraktelse, 
där kunskapsorganet, vår tanke, ju 
sammanfaller med föremålet för vår 
kunskap, vårt själsliv, och vi alltså 
här 01neclelbart uppfatta en mycket 
viktig del av »tinget i sig». Också an
gripes I�ants kunskapslära t. o. m. i 
u ppsala av så skarpsinniga tänkare 
som professorerna Hägerström och 
Phalen. För vårt ändamål är det nog 
att konstatera, att Kants skepticism 
helt och hållet undergräver elen fasta 
intellektuella grundval, varpå elen 
kristna teologien liksom för övrigt 
även moralen och hela samhällsbygg
naden vilar. Ty vilken glädje ha vi 
av att uppgöra vackra teorier om vårt 
ursprung och mål, om riktlinjerna för 
vårt handlande, om folkens och sta
ternas uppgifter, om vi samtidigt mås
te säga oss att allt detta endast tillhör 
fenomenvärlclen och därför kanske 
hlott är lösa hugskott, nycker av vår 
inbillning, utan minsta säkerhet att 
vara grundat på en faktiskt existe
rande verklighet ? Och hur skola vi 
kunna uppbygga en fast kristen tros
lära på grundvalen av Bibelns utsa
gor, 0111 vi ej kunna lita på själva 
vår kunskapsförmåga, genom vilken 
vi uppfatta dem ?  

En icke mindre radikal utveckling 
av de impulser, som Luther givit, 
gj ordes i början av förra årh�nclra
clet av elen nordtyske lutherske teo
logen Sclilricrmacli er. För honom be-
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stod religionens väsen i »en känsla 
av absolut beroende av Gud»,  som är 
lika med det panteistiskt fattade 
världsalltet. Denna känsla av sam
hörighetJ med och beroende av uni
versum betraktas av Schleiermacher 
som en inre uppenbarelse, vilken med
delas människan av detsamma och 
som utgör elen egentliga religiösa er
farenheten e ller »upplevelsen», som i 
sin tur är elen enda källan och ut
gångspunkten för elen kristna · dog
matiken. Denna ställdes alltså på en 
helt annan basis än förut, då den även i 
elen lutherska kyrkan ansågs grundad 
på det objektivt givna Gudsordet i 
elen Heliga Skrift., Samtidigt skiljde 
Schleiermacher strängt mellan reli
gion och moral. De äro enligt honom 
alldeles oberoende av varandra, vil
ket ju är konsekvent tänkt, om reli
gionen endast består i en känsla. 
Även här utvecklar Schleiermacher 
en speciellt luthersk tankegång, som 
ligger innesluten i Teformationens 
materialprincip. 

På elen kristna troslärans område 
är linjen klar och tydlig mellan Lu
ther och Schleiermacher. Den förre 
ansträngde sig j u  att taga bort de 
»hinder» mellan den troende och Gud, 
som elen katolska traditionen och elen 
kyrkliga auktoriteten ansågos v ara. 
Den senare avlägsnar de »sista skilje
murarna» : en objektivt given gudom
lig uppenbarelse, en på bibelns auk
toritet grundad yttre dogm, Enligt 
honom härledas de kristna trossatser
na direkt ur elen kristna fromheten , 
det blir alltså inte längre Gud utan 
människan som blir religionens ur
sprungskälla, guclsuppenbareren. Den 
människa, som b�st kan iakttaga sina 
religiösa känslor och beskriva dem, 
blir elen bäste teologen. U ncler den 
föregående upplysningsticlen hade de 
olika protestantiska riktningarna dis
puterat om »dogmats kvantitet». »Suc 
pranaturalisterna» ansågo flera krist
na trossatser vara nödvändiga än »ra
tionalisterna», som ville inskränka 
dem till ett m inimum. Men båda hade 
det gemensamt, att de ansågo religio
nens liksom dogmatikens föremål va
ra  något utanför oss objektivt givet. 
Allt detta yttre, i verkligheten självt 



grundade, varpå den kristna tron dit
tills vilat, borttages nu av Schleier
macher. När dessa uppläsande teo
rier tillämpas på Bibeln, som ju även 
protestanterna före Schleiermacher 
ansett för en yttre gudomlig uppen
barelse, befinnes den blott innehålla 
forna tiders låt vara genialt begåvade 
människors känsloyttringar, ett ut
tryck för deras religiösa sensibilitet. 
A.11 gudomlig auktoritet försvinner 
härmed. Det blir endast en gradskill
nad mellan elen religiösa halten i guc1s
upplevelsen hos elen heliga historiens 
gestalter och hos oss själva. Den 
möjligheten är ingalunda utesluten, 
att människor kunna födas, som ha 
ett ännu finare och högre utvecklat 
refigiöst känsloliv än Bibelns guds
uppenbarare. Religionens historia 
blir endast historien om elen religiösa 
känslans utveckling. Vad blir alltså 
sanningskriteriet, när en teolog med 
sådana åsikter skall bedöma elen krist
na uppenbarelsen ? Det blir hans egen 
känsla, hans personliga tycke för det 
»religiöst värdefulla». 

,�nnu ett steg i samma riktning tog 
elen tyske protestantiske teologen Al
pert Ritsclzl. Han skiljde mellan 
» Seinsurteile» och » 'vVerturteile» . om
dömen om det som existerar och om 
det som är värdefullt. Endast de se
nare böra intressera elen· religiösa män
niskan. Det är inte trons sanning, 
som har vikt för oss utan det enda 
betydelsefulla är, om en lära kan giva 
lämplig näring för vår religiösa käns
la. Vi höra alltså inte fråga, om 
Kristus verkligen var Guds son, utan 
efter elen betydelse, som vår uppfatt
ning av honom har för vår religiösa 
»upplevelse». 

Det är även i ett annat avseende, 
som Ritschl givit de moderna protes
tantiska teologerna värdefulla lärdo
mar. Han säger nämligen, att man 
kan använda de gamla, traditionella 
uttrycken för elen kristna tron, t. ex. 
elen apostoliska trosbekännelsen, i en 
helt ny mening, vilken författarna av 
dessa ärevördiga trossatser ingalunda 
avsett. För vanlig sund moralisk 
känsla förefaller cl/etta endast vara 
andligt falskmynteri av upprörande 
slag, men Ritschl säger, att en präst 
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som i de gamla formulären inlägger 
en ny innebörd, som ingen av åhörar
na skulle kunna misstänka, ej förtjä
nar att föraktas för sin tvetydighet 
utan tvärtom berömmas »för sin 
fromhet». På så sätt kunna unga pro
testantiska präster, som inte längre 
tro . på de kristna dogmerna, alldeles 
utmärkt väl läsa de liturgiska böner
na och predika för en gammaltroen
cle menighet, utan att denna behöver 
misstänka deras radikalism. Tvety
digheten blir en kraft, k�nske elen 
mäktigaste, för att sammanhålla en 
kyrka, som därförutan ohjälpligt skul
le falla sönder. Ritschls huvudverk 
bär titeln : »Om rättfärcliggörelsen 
och försoningen», men författaren 
tro'r ej på läran om arvsynden, som 
ju före Ritschl ansetts som den egent
liga orsaken, varför ·människan behö
ver rättfärdiggöras och försonas med 
Gud. Ett underverk kallar Ritschl »en 
sådan händelse i vårt liv, vid vilken 
vi känna en särskild hjälp av den 
gudomliga nåden». 

1\RKEgISKOP SÖDERBLOMS 
TILLÄMPNING. 

Om vi nu skulle försöka att analv
sera grundlinjerna i ärkebiskop Sö
derbloms teologiska uppfattning, kom
ma vi att känna igen, att han är en 
trogen lärjunge till dessa illustra mäs
tare. Dessutom har han insupit de 
darwinska utvecklingsteorierna och 
tillämpar dem, t. ex. i sin lära om 
gudstrons uppkomst, men detta infly
tande torde mera verka i andra hand. 
De påverkningar, som han rönt av 
moderna franska tänkare, inskränker 
sig till sådana franska filosofer, som 
helt och hållet stå under tysk pro
testantisk inverkan, t. ex. »livsfilo
sof en» Henri Bergson, varför det för 
ett bedömande av Söderbloms teorier 
framför allt är viktigt att behålla i 
minnet de nordtyska förebilderna. 

När man vill giva en klar och redig 
överblick av Söderbloms teologiska 
ställning, är det genast en utomor
dentlig svårighet, som mötet·, beroen
de på Söderbloms egendomliga tipp
fattning av sin vetenslwpliga 111.etod. 
Träffande har Bengt Liclforss i »Mo-



clerna apologeter» kritiserat svaghe
ten i Söderbloms utgångspunkt. I 
kapitlet om religion och vetenskap i 
andra delen av Religionsproblemet 
fastslår Söclerblom på s. 398 på föl
jande förvånansvärda sätt sin kun
skapsteoretiska utgångspunkt : »Logi
ken äger tillämpning endast på mate
rien, elen oorganiska naturen». Den 
kan alls ej tillämpas på det levande, 
vartill ju även religionens värld hör. 
Livet, som ju är en ständigt pågå
ende förändring, blir enligt en tanke
gång, som S. upptagit från Bergson, 
men som denne torde ha lånat från 
elen nordtyska filosofien, oåtkomligt 
för logikens vapen. I kapitlet »Om 
tillvaron som liv» läsa vi : »Logiken 
är tillämplig. på det oorganiska. När 
elen skall tolka t illvaron, uteslutes li
vet>>. 

Dessa yttranden äro ej några för
flugna ord av S. För honom äro de 
djupt allvar och en flitigt praktise
rad »vetenskaplig» metod. I senast ci
terade kapitel skrider han genast att 
oförskräckt tillämpa den, i det han 
strax efter nyss anförda· yttrande 
förklarar, att »frånvaron av sträng 
logik straffar sig dödligt i allt forsk
ningsarbete>>. Bengt Lidforss har 
skarpsinnigt och kvickt anmärkt, att 
denna sista sats står i skarp och oför
sonlig motsats . mot den nyss förut 
proklamerade, att logiken endast äger 
tillämpning på materien, den oorga
niska naturen. Och i det att man mås
te konstatera, att S. i sitt teologiska 
tänkande på ett sätt, som visar elen 
mest rörande överensstämmelse mel
lan lära och liv, tillämpar elen första 
satsen, måste man också fastslå, att 
den andra satsens sanning på ett 
iögonfallande sätt bekräftas av resul
taten av hans forskningsarbete. Om 
S. sålunda kastar bort logiken som ett 
gammaldags vapen, vilka äro då de 
medel, som han använder i sitt forsk
ningsarbete ? Därom fä vi besked på 
s. 408 i Religionsproblemet, där det 
heter: »Erfarenhet, fantasi, intuition, 
tro kunna av ingen logik ersättas». 

I det följande kommer det gång på_ 
gång att framskymta, hur det ena stri
der mot det andra i S :s tankar om re
ligionen i allmänhet och om katoli-
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cismen i all synnerhet. Likväl är jag 
övertygad om, att S., om han läste 
min framställning, skulle beteckna den 
som upprörande orättfärdig, men det
ta torde endast bero på vår olika kun
skapsteoretiska utgångspunkt. 

Vi gå nu att skärskåda de olika si
dorna av den söderblomska teologien. 
Vi ha redan hört ett belysande c itat 
om Luther. Låtom oss lyssna på nå
gi·a flera : »För min del måste jag 
sätta Luthers utläggning i Lilla ka
tekesen såsom uttryck för personlig 
kristen tro högre än de gamla artik
larna» . (Sveriges kyrka s. 46). S. 
gillar inte längre Luthers påstående, 
att reformationen skulle vara en åter
gång till de första kristna århundra
denas renare tro, utan säger på s. 349 
i Religionsprohlemet : »I Luther fö
religger icke blott ett upprepande och 
upplivande av Paulus och Augustr 
nus utan en religiös nyskapelse». Allt
så bildar Luther enligt S. en fortsätt
ning av den kristna uppenbarelsen. 

Beträffande Kant har S. i Reli
gionsproblemet s. 374 ett uttalande, 
som visar, att S. har accepterat hans 
kritik av det mänskliga förståndets 
förmåga att nå verkligheten :  »Den 
hävdvunna religiösa föreställnings
komplexen är ohjäl!)!igt dödad genom 
den av Kant . verkställda vändningen 
i tänkandet». 

I den lilla skriften »Hedendomen 
i helgedomen», en hetsig polemik mot 
kyrkoherde Hei.iman till försvar för 
Ritschls teologi, som angripits av elen 
senare, kallar S. på s. 15 Schleier
macher för »den protestantiska teo
logiens pånyttfödare». I samma skrift 
nämner han på s. 6 Ritschl som »vår 
tids mest betydande religiösa tän
kare». 

Trogen den kunskapsteoretiska 
ståndpunkt , som vi förut relaterat, 
påstår S. på s. 197 i Religionspro
blemet, att det inte gör något, om re
ligionens representanter motsäga var
andra : »Auktoriteten i religionen ti!l
hör . . .. de få store». Därmed menas 
de, som enligt S. benådats med en ny 
känsloförnimmelse av det gudomliga. 
» Ty de ha allitd rätt - även om de 
motsäga varandra - och de förmå 
fritt avtvinga oss det erkännande, som 



mängden endast genom påvligt orga
niserat eller spontant verkande för
tryck kan utöva». (Ibicl. ) 

Konflikter på tankens område fin
ner S. utmärkta. Den motsättning 
som han enligt sina teorier alltid mås
te finna mellan religion och vetenskap 
verkar t. o. rn. uppfriskande : » Upp
kommer t. ex. en motsättning mellan 
elen kristna fromheten å ena sidan och 
biologi och historisk kritik å elen and
ra, tjänar elen till att hålla sinnet va
ket, friskt och rent och hindrar _ elen 
religiösa själviskheten att följa sina 
starka böjelsen> .  (Religionsproble
met s. 401 . )  Ett sådant uttalande på
minner om den liberale tyske teolo
gen Racle, som i »Der rechte evan
gelische Glaube» s. 3 säger : » Vi få 
ej sörja över att de teologiska rikt
ningarna kämpa mot varandra, ty 
denna · kamp är helig och har fött 
mycken välsignelse». 

Vad är nu enligt S. religionens vä
sen? Han svarar därpå både posi
tivt och negativt. I uppsatsen : »Gå 
vi mot religionens förnyelse» finnes 
en karakteristisk trosbekännelse, vars 
grundval är en fullständigt dogmfri 
upplevelsereligion. »Religiionen är 
känsla, ett flödande liv, som alltjämt 
skapar nya uttryck». Däremot äro 
de gamla trosformuleringarna otids
enliga : »Den process, som försiggår i 
religionen, är betingad av en ny 
värlclsbild . . . Kristendomen i sin 
egentliga gestalt såsom personlighe
tens religion ar oförenlig med någon 
som helst utvärtes bjudande auktori
tet av dogmer, bibelord eller tradi
tion». (Sveriges kyrka s. 60-61 . )  
»Kritiken av Gamla och Nya testa
mentet, särskilt av evangelierna, kom
mer i strid med ortocloxiens kristolo
gislm och andra lärosatser, ,-vi kunna 
tillägga med bibelns ofelbarhet, varpå 
kristendomens visshet hittills har 
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grundats . . . Den jämförande reli-
gionsforskningen hotar kristendomens 
anspråk på att vara elen enda och 
fullkomliga religionen». (Religions
problemet s. 334.) Det är då att mär
ka, att S. i sin bibelkritik hela tiden 
utgår från sin speciella kanteanska ut
gångspunkt. 

Vad menar S. med uppenbarelse? 
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Han svarar på denna fråga i Reli
gionsproblemet s. 194--195.  Först 
och främst avvisar han varje tanke på 
att elen skulle vara någon som helst 
kunskapsmeclclelelse, så att vårt vetan
de om Gud eller elen andliga världen 
skulle ökas. Utan »uppenbarelsen 
ligger i cl_e skapande personligheterna 
själva, som i sitt livs oroliga eller lug
na rikedom uppenbara elen levande 
gudomens närhet och verk . . .  Uppen
barelsen ligger i själva det guclsfyllcla 
människolivet». Men »Tager man 
kristendomen som en historiskt given 
komplex av föreställningar 0111 Gud 
och världen, kan intet tvivel råda om, 
att dess tid- såsom en behärskande 
makt i odlingen är förbi. Fattar man 
däremot uppenbarelsen såsom en up
penbarelse av gudomligt liv i histo
rien . . .  får ögat helt andra utsikter. 
Men kristendomen är dömd, om man 
fattar elen såsom tron på 'en gudom, 
som skapar och regerar denna jord -
och de andra himlakropparna : . .  ; en 
mänsklighet, som skapats fullkomlig, 
fallit i Adams fall och sedan frälsats 
genom en rad av naturunder, betyga
de av bibelordets ofelbarhet, en män
niskotanke, som med tillhjälp av up
penbarelsen sammanknyter hela till
varon till en förnuftig inrättning, i 
vilken Gud visar sig vara logiskt be
vislig'». ( Religionsproblemet s. 446.) 
Kan man väl i mer tydliga ordalag 
avböja hela elen gamla kristna tros
läran ? 

Uppenbarelsen är enligt S. ingalun
da slut med Kristus och apostlarna, 
utan elen fortsätter alltjämt i stora 
skapande religiösa personligheter, även 
i sådana personer som Luther och 
Olaus Petri ; och varför inte även i 
moderna teologer och kyrkoledare ? 
Även de hedniska religionerna vila på 
gudomlig uppenbarelse. »Menar man 
med uppenbarelse Guds framträdan
de, elen högre och sanna verklighetens 
genomskimrande i villsamma eller lda
ra skepnader, måste man i olika gra
der tillerkänna uppenbarelsekaraktär 
åt varje religion, där religiösa san
ningsmoment komma till synes. Och 
vari ligger det religiösa sanningsmo
mentet, om icke i det hjälpbehövande 
hjärtats uppriktighet . . . Där sann 



fromhet finnes i religionen, där fin
nes också Guds uppenbarelse». (Reli
gionsproblemet s. 446.) Muhammed 
och Zarathustra nämnas på s. 447 i 
samma bok som gudomliga uppenba
rare jämte Kristus. På s., 463 säges : 
»En Moses, en Zarathustra, en Je
saja, en Jeremia, en Jesus, en Mu
hammed komma, icke å egna vägnar 
utan tvingade och fyllda av Guds le
vande personliga inverkan». 

Vi ha redan sett, att en följd av 
dessa nedbrytande läror är; att hela 
bibelns auktoritet i hävdvunnen me
ning söndersmulas och försvinner. 
Dess heliga utsagor äro blott uttryck 
för dess författares personliga reli
giösa föreställningar och känslor, de 
äga inte alls någon objektiv giltighet 
såsom förmedlare av en från Gud 
stammande kunskap. Och andra up
penbarare finnas i de hedniska reli
gionerna, som också de ha sitt san
ningsv�rde. 

Vad lär 1iu S. om de stora reli
giösa realiteterna, först och främst 
om Gud och Kristus? Såsom vi hört, 
tror inte S., att Gud med säkerhet kan 
lära kännas genom förståndet, på så 
sätt ställande sig· i tydlig opposition 
mot aposteln Paulus. Men den luther
ske ärkebiskopen tar ett steg längre. 
Han vågar beröva Gud både hans all
vetande och hans allmakt. I en pole
mik i Stockholms-Tidningen, refere
rad i Lidforss' nyss citerade arbete, 
säger S. : »I den katekesutveckling, 
som jag läste i skolan, stod om Guds 
allvetenhet, att han vet icke blott vad 
som hänt, händer och skall hända utan 
även det, som möjligen kunnat ske. 
Efter mitt gudsbegrepp t·vivlar jag på 
det sistnämnda. Med abstrakta möj
ligheter är det för allvarliga männi
skor föga lönt att syssla». 

Gud får inte heller lov att göra 
några underverk : »Den moderna ve
tenskapen kan icke erkänna något ge
nom underverk - genom inspiratio
nens mirakel eller andra underverk · 
- omhägnat och avgränsat område i 
historien». (Religionsproblemet '5.  

352.) Det som den kristna tron kal
lar under är enligt S. i en predikan 
i Luchaskirche i l\ifonchen intet an-
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nat än »upplevelsen av Guds levande 
närhet». 

Om S. vågar störta ned Gud frå1i 
hans allmakts och hans allvetandes 
tron, drar han ej heller i betänkande 
att rycka den gudomliga glorian från 
Kristi huvud. På s. 97 i Religions• 
problemet säger S., att Pius IX :s 
proklamering av Jungfru Marie obe
fläckade avlelse var inkarnationsteo
logiens ko11sekventa fulländning. Nn 
tror S., såsom alla veta,· inte på Jung
fru . Marie obefläckade avlelse, alltså 
kan man med logisk följdriktighet 
sluta sig till, att han ej heller tror på 
inkarnationsteologiens lära om att elen 
andra personen i den g_udomliga Tre
enigheten antagit mänsklig gestalt av 
Jungfru Maria. 

Tvärtom tror S., att Jesus var bun
den i sin tids föreställningar, han var 
blott en människa, låt vara ett reli
giöst geni av första rangen. Men vart 
tar under sådana förhållanden hans 
gudomliga auktoritet vägen ? Hur kan 
man med absolut visshet förlita sig 
på honom ? Bunden av sin tids för
domar hade han icke alls för avsikt 
att grunda en religion (Religionspro
blemet s. 346) ,  och ännu mindre att 
upprätta en månghundraårig kyrka : 
»För min uppfattning har Jesus icke 
grundat ett samfund eller med sina 
lärjungar avsett en samfunclsbilclning 
utan kyrkan är en temporär form . . .  
I evangeliet är kristendomen inte en 
religion». (R. p. s. 13L) Alla bibli
ska utsagor om Kristi ungdom, om 
Treenigheten, om Kyrkans instiftan
de bortförklarar. S. i överensstäm
melse sin filosofiska utgångspunkt så
som senare tillägg. 

S. är inte heller nöjd med elen gam
la kristna föreställningen, att elen 
människa är from, som med begag
nancle · av nådemedlen söker uppfylla 
Guds bud, utan han säger att : »from 
är elen människa, som på allvar håller 
något för heligt». Menar då S., att 
en slug politiker, som anser sin makt
utveckling för något heligt, eller en 
affärsman, som sätter ekonomisk vin
ning som sitt högsta, okränkbara mål, 
är verkligen from ? 

Följden av denna söderblomska de
finition på f ro111J1et, är att moralen 



efter berömd förebild från Luther 
och Schleiermacher absolut skiljes 
från relig1ionen. Alltså få religiösa 
motiv ej påverka moralen : »Varje 
inblandning av andra motiv, även re
ligiösa, för,svagar sedligheten., Det vi
sa de fromma genvägarna till himmel
riket, som pietism, jesuitism och lde
rikalism hittat på». (R, p. s. 383.) 
Alldeles speciellt berömmer S. Schlei
crmacher, emedan denne så  starkt 
skiljt mellan religion och moral. Själv 
har S. (R. p. s. 387) funnit ,roman
tikens vackraste uttryck för »hjärte
fromhetens väsen» i C. J. L. Alm
quists strof : 

»En blomma stocl i hjärtats hem, 
hon hade ej färg ännu. 
Herre Gud i himmelen den blomman 

har gjort, o du ! 
Blomman stod i hjärtats hem, 
hon hade ej färg ännu, 
men av Herren Gud dock hon hade 

namnet Törnros. 
Rosens törnen såra hjärtat. Då rin

ner blod därnr. 
Hjärtat fråJgar Herren : »Hvi gav du 

den rosen åt mig ?» 
Herren himmelskt svarar : »Blodet ut

ur ditt hjärta 
färgar din ros åt dig : Du och ditt 

hjärtas ros då 
likna fägring mig.» 
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Hur bär s ig nu S. åt för att ej med 
sina radikala förnekelser av hela den 
kristna trosläran alltför mycket stöta 
sin församling, som ännu till stor del 
är gammaltroende ? Denna svårighet 
har ej gjort honom mycket bekym
mer. Han är ju Ritschls lärjunge och 
tillämpar utan tvekan mästarens lära 
om. den nnderf örstådda sanningen. 
Sålunda använder han helt ogenerat 
de gamla kristna formuleringarna, t. 
ex. den apostoliska trosbekännelsen, 
och inlägger i de traditionella, helga
de orden en ny mening, soin passar 
hans tillfälliga åsikt. I följande ord 
försvarar · han ett sådant tillväga
gångssätt : »Liv innebär förändring. 
Sama riter och ord ikläda därför på 
olika tider. olika åskådningar . . . or
det är icke monopol för ett stagnerat 
och stereotypiserat innehåll. Ordet 
delar livets öde eller förmån att växa, 
att icke veta, till vilka upphöjelser el
ler förnedringar det är ämnat». (R. p. 
s. 375. )  Men i det vanliga språk
bruket ha alla reda på, om ·ett ord har 
bytt betydelse, och om det kunde för
modas, att så icke vore fallet, upply
ser varje hederlig människa därom. 

B e r t i I B o cl s t r ö 111. 



, I  

rån Credos torn 

I Ron1 har det heliga kollegiets d.e
kanus, Kardinal Vanute11i den 5 de
cember firat sin 90-årsdag. I sin ti
telkyrka, Santa Maria Maggiore, läs
te den åldrige kyrkofursten, själv ett 
stycke kyrkohistoria, pontifikalmäs
san, omgiven av sitt patriarkalkapitel 
samt talrika världs- och ordenspräs
ter. Den hel. Fadern sände den vör
dade jubilaren sina lyckönskningar 
och sin välsignelse. 

Pius XI har upprepade gånger i 
audiens mottagit de tre mexikanska 
biskoparna av Leon, Durango och Te
rapetec och noggrant gjort sig under
rättad om läget i Mexico. När bi
skoparna anträdde hemfärden, med
förde de som gåva av den hel. Fadern 
en dyrbar monstrans, vilken efter den 
religiösa fredens återställcinde högtid
ligt skall användas vid tacksägelse
gudstjänsterna och sedan ständigt på
minna det mexikanska folket om På
vens faderliga kärlek. 

Nyligen har den hel. Fadern i pri
vat audiens mottagit en grupp högre 
och lägre tjänstemän i elen romerska 
banken Santo Spirito, vilka nyligen 
avslutat en flera dagars reträtt. Se
dan de alla kysst Kristi ståthållares 
hand, uttryckte denne i faderliga ord 
sin glädje att omkring sig se samlade 
dessa män, som ägnade sig åt en så 

vittutgrenad och välgörande verksam
het, vilken efter Ciceros ord ju har 
till uppgift att giva det offentliga li
vet dess nerver. Särskilt gladdt! han 
sig åt att mottaga dem vid avslutan
det av deras andliga övningar. Att 
de med sådan iver ägnat sig åt dem 
visade att de, ehuru medvetna om den 
höga och betydelsefulla uppgift, som 
finansen spelar i den enskildes och 
samhällets liv, likväl förstå, att det 
finns andra rikedomar, som vi fram
för allt skola sträva efter, skatter, 
som världen ej kan giva och lyckligt
vis ej heller förmår röva ifrån oss. 
Det är dessa rikedomar, som giva sjä
len dess sanna värde och hjälpa hen
ne i strävan efter det goda. 

En generalförsamling i Utrecht av 
Hollands katolska arbetarförbund, 
som representerade 1 10,000 katolska 
arbetare, har till elen mexikanska re
geringen insänt en flammande pro
test mot denna regerings. tyranniska 
förföljelse mot den katolsfra Kyrkan 
och undertryckande av så många med
borgares religionsfrihet. Den förkla
rar, att den med alla medel vill un
derstödja Påvens appell till den civi
liserade världens opinion och att den 
i världspressen skall offentliggöra 
denna protest. 



I TysNand har elen hiskopskonfe
rcns, som nyligen efter gammal sed
vänja samlats vid elen hel. Bonifa
cius' grav i Fulcla, till elen hel. Fa
dern sänt en hyllningsaclress. I sin 
svarsskrivelse har Påven framför allt 
lagt biskoparna på hjärtat att väl 
överva,ka elen kristna barnuppfostran, 
,:;å att de unga bli väl undervisade i 
elen katolska religionen, samt att ver
ka för det tyska folkets moraliska 
lyftning i överensstämmelse med elen 
hel. Franciskus' och elen hel. Aloi
sins' anda, vilkas minncsfester i slu
tet av detta år fira.s . 

I England beklagar elen angloka
tolska Church Times livligt, att den 
anglikanska Kyrkan skall represen
teras vid nästa års Lausannekonfe
rens, vilken på sätt och vis kom
mer att bilda en fortsättning till 1925 
års »ekumeniska» möte i Stockholm. 
Tidningen frågar undrande, vilka ge
mensamma beslut i kyrkliga angelä
g;enheter väl kunna fattas av en för
samling, där engelska högkyrkliga, 
baptister, lutheraner, franska kalvi-
11ister och orientaliska ortodoxa skola 
sitta sida vid sida. Hela saken före
faller tidningen ologisk, och elen hop
pas, att ingen anglokatolsk biskop 
skall låta förleda sig att deltaga i en 
1rnnferens, som trots de ortodoxas 
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närvaro kommer att få en övervägan
de protestantisk läggning. Speciellt 
fruktar tidningen, att ärkebiskop Sö
clerblom, som sitter i förbereclelse
kommitten, kommer att sträva efter 
att giva mötet en sådan karaktär, och 
då han inte kan vara likgiltig för att 
luterdomen är en döende kult, kom
mer att arbeta för en internationell 
panprotestantisk front mot elen katol
ska frammarschen. 

I Paris mottog republikens presi
dent den 16 november i högtidlig au
diens elen nye påvlige nuntien Mgr 
Maglione, ärkebiskop av Cesarea. Den 
nye nuntien höll ett tal, i vilket han 
uttryckte Påvens stora kärlek till 
Frankrike och sade, att han av alla 
krafter ville arbeta på att de gamla 
förbindelserna mellan den Hel. Sto
len och den franska regeringen skulle 
förbliva lika vänskapliga. I sitt svars
tal försäkrade presidenten, att mm
tien kunde räkna på elen franska re
geringens uppriktiga bistånd i utfö
randet av sin höga, sändning. 

I Da11f/1iarll har en modernistisk 
präst, pastor Kure i U gilt i Aalborgs 
stift, på uppdrag 'av regeringen av sin 
biskop avsatts från sitt ämbete, eme
dan han offentligt utbrett villomenin
r.;ar om den kristna läran . 



HERTIG CARL OCH SLOTTS
KYRKANS NYCKLAR. 

Andreas 01ai, som formodlige1, var 
sve,:irk till börden, v,ir en av konung 
Sigismunds' hovpräster. Troligen var 
han jesuit, ty hani förordnades tiH pre
dikant i det s. k. Keithska huset, (nu
varande Baggensgatan 27 i Stockholm) 
som av konungen skä111kts till jesuiter
na. Sedermera befordrMles han att, 
eftel' pater Adam Steinballi bortresa, 
förestå slottskyrkan i Stockholm. 

När efter Söderköpings riksdags 
beslut av 1 595 »alla samkväm · och 
rum, hemliga och uppe111barliga, som 
de påviske här i riket härtiH brukat 
hava, eller ock andra sekter evad namn 
de hava kunna» förbjudits, tog hertig 
Carl itu med pater Andreas för att 
av honom få · nycklarna till slottskyr
kan, där katolsk gudstjänst alltjämt 
firades. Den 4 augusti 1595 sändes 
från hertigen sekreterare111 Erik Ers
son att av konungens hovpredikant'be-

. gära nycklarnas. utlämnande. Olai skri
ver själv därom i ett brev av den ?3 
augusti samma år : »Sekreteraren fö .. 
regav orsaken vara att hertigen dyme
delst ville förekomma att ingen ut
länning under sken att vilja bese sloF 
tet, i och med detsamma skulle hava 
något förräderi för handen. Att så
dant förhindra hade nu hertigen och 
iiådet beslutat att tills vidare inställa 
gudstjänst i slottskyrkarn till dess ko-

nungen själv kommer til:lbaka». Han 
befalldes därjämte att strax låta ui· 
kyrkan bortföra allt som till guds
tjänsten hörde, eller, om icke detta lä
te sig göra, upprätta en förteckning 
däröver, varefter hertigen skulle för
segla kyrkodörrarna med sitt och rå
dets sigill varjämte Olai tiHbjöds att 
foga sitt eget därtill. Härpå svarade 
Olai att han icke ».Jämnar kyrkonyck
larna så framt han icke får konungens 
uttryckliga befallning härom eller och 
konungens sekreterare J anas Axelberg
därom kan uppvisa konungens skrift
liga orclres ; det vore således onödigt 
bortflytta kyrkans skrud eHer däiiövei
upprätta något inventarium, ty så län
ge nycklarna äro i förvar ho� mig skall 
intet därav förkomma, för sarn,ma or
saks skull vore ock onödigt försegla 
kyrkodörrarna». 

· Den 5 augusti sändes så sekretera
ren Lars Christiernsson att åter av
fordra elen tredskande patern nycklar
na, men fick den nye budbäraren sam
ma svar varefter Olai kallades· att per
sonligen infinna sig hos den vredgade 
hertigen. I sitt förutnämnda brev skri
ver ha:n därom : »Jag lydde befallnin
gen ; gick upp, var likvä1 fruktande, 
men fattade dock mod». När han stod 
inför hertigen frågade denrue varför 
han vägrat utlämna nycklarna då han 
därtill blivit befalld. Härpå svarade 
Olai att konungen befallt honom att 
vårda kyrkan med dess tillhörigheter 



och prydnader, och att han således icke 
vågade lämna ifrån sig nycklarna, vil
ket han dock skulle göra när han fått 
se konungens skriftliga befallning här
om. Hertigen svarade då att ha111 bor
de veta att det vore befallt att ingen 
katolsk guclstj änst eller någon1 slags 
kyrkoförrättning under konungens 
bortovaro vore tillåten i slottskyrkan. 
Att förekomma detta borde hertigen 
hava nycklarna i sitt förvar. Olai ut
lovades emellertid att så ofta det vore 
möjlig,t äga tillgång till kyrkan för att 
efterse densamma och des,s, egendom. 
Härtill genmälde Olai att han icke un
der vad förevändning som helst med 
gott samvete kunde utlämna nycklarna 
då han måste - �tlyda konungens be
fallning. ,Nu blev hertigen vred och 
hotade att 1hugga patern i stycken, 
»och», skriver denne, »överlämnade 
mig tusende djävlar i våld säga111de 
tillika att om nycklarna än sutte i ska}
len på dig skall jag dock rycka dem 
ut». Oaktat des,sa hotelser framhäl'
<lade Olai i sitt nekande varjämte han 
i underdå,nighet anhöll, att hertigen 
icke måtte befalla honom något han 
icke kunde efterkomma. Sedan herti
gens vrede något s.valnat, tackade Olai 
honom för det beskydd och hägn han 
täckts lämna det förföljda katolska 
prästerskapet. Hertigens ansikte över
fors därvid av ett leende och han sade : 
»lämna mig med godo nycklarna, el
j est sker det med våld». ,JVIen Olai 
nekade åter att utlämna nyoklama. Då 
blev hertigen åter vred och förklarade 
att om han ej innan klockan åtta på
följande morgon hade nycklarna i sin 
hand ·skulle han låta fängsla patern 
och han tillade : »så att du skall minm13 
du varit i häkte och om du djärves 
gå upp i slottskyrkan och hålla någon 
mässa skall du .gå därifrån med en 
blodig nacke». Olai lät emellertid ej 
skrämma sig och till sekreteraren Lar,s 
Christiernsson, som den 6 augusti av
fordrade honom nycklarna svarade 
han att »de ligga på altaret i slotts
kyrkan och vågar du från detta hdga
de ställe röva dem skall det illa; be
komma dig». 

Den 7 augusti omkring klockan fem 
på morgonen lät hertigen söndersåga 
kyrkans dörrar och därmed slutade 
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striden om slottskyrkans· nycklar. 
Olai blev senare av hertigen på grund 
av Söderköpings riksdags beslut; tvun
gen att lämna: landet. I början av år 
1596 begav han sig till konung1 Sigis
muncl i Polen. 

E. 'N-m. 

VARFÖR HA TAR MAN OSS ? 

»Varför hatar man oss ? Vi kato
liker sträva ju efter samma mål som 
de verkligt fromma protestanterna. 
Varför hatar man oss då ?» 

Så frågade mig nyligen en ädel, ka
tolsk kristen med vemodets klang i sin 
stämma. Och att hatet mot elen ka
tolska Kyrkan, varav också hennes 
medlemmar få lida, inte är någon tom 
inbillning utan dyster verklighet, er
kännes även från protestantiskt håll. 

Så skriver en av våra förnämsta 
lärare, som grånat i skolans tjänst : 
»När har det blivit utsagt för ung
domen, att intet religiöst sa111,ft111cl i 
världen verkat såsom det katolska för 
den intellektt1ella, estetiska, religiösa 
och filantropiska kulturen ?» En frå
ga, som väl' måste besvaras med ett 
aldrig. I stället skildras denna Kyrka 
med ett ensidigt framhållande av hen
nes förmenta fel och brister och ett 
lika ensidigt fördunklande av hennes 
förtjänster. »Och därmed inbrän
nes», som han säger, »i t1ngdomens 
själar outrotliga fördomar samt med
vetet eller omedvetet religionshat.» 

Om än detta icke alltid uttalas lika 
öppet som av en präst, vilken bety
gade för mig, att han »hatade elen 
katolska kyrkan med ett vitglödgat 
hat», så sparas dock �nte på orden, 
när det gäller denna, kyrka. Så har 
jag sett henne skildrad i vår förnäm
sta kulturtidning såsom en »skenhe
lighetens kyrka» och såsom »andligt 
död», varav naturligtvis följer, att 
också hennes medlemmar äro skenhe
liga och andligt döda. Och oviljan 
mot denna kyrka tager sig ofta lik
nande uttryck offentligt såväl som en
skilt. 

Hur skulle det också kunna vara 
annorlunda? Då generation efter ge
ner.ation av vårt folk under fyra hun-



dra år uppfostrats i fruktan för »den 
katolska, faran>> såsom hotande vår 
andliga frihet och vårt andliga liv, är 
det ju helt naturligt, att den katolska 
Kyrkan alltjämt ses hos oss mecl obli
da ögon, och att det betraktas såsom 
något självklart, att det, som är ka
tolskt, även är av ondo. 

Det är en orättfärdighet, som här
med begås. Och förstå vi ej, hur 
smärtsamt det måste kännas för kato
likerna, att veta sig vara föremål för 
missförstånd och misstroende, att icke 
säga förakt och hat. Förstå vi ej, hur 
det måste såra dem i deras innersta 
känslor att ständigt höra det för dem 
högsta och heligaste av a1lt - deras 
tro - hånas och smädas. 

Också katolikerna äro dock krist
na. De borde därför omfattas av oss 
icke blott med elen kärlek, som fam
nar hela världen och a1lt vad männi
skor heter utan äveq med elen kärlek, 
varom Johannes skriver: »Det budet 
hava vi från honom, att den som äls
kar Gt1cl, han skall ock älska sin bro
der>>. Hava vi ej annat ti11 övers för 
de katolska kristna än vårt hat, då 
gäller oss detta ordet av Johannes : 
»Om någon säger sig älska Gud och 
hatar sin broder, så är han en lög
nare. Ty elen, som icke älskar sin bro
er, som han har sett, han kan icke 
älska Gud, som han icke sett». 

Men kanske katolikerna icke äro 
våra bröder, fastän de giva oss bro
clersnamnet, 1nte äro några kristna, 
fastän de betrakta oss som sådana ? 
Kanske elen katolska Kyrkan är så 
andligt död, som hon påstås vara, kan
ske hennes helighet icke är något an
nat än ett tomt sken ? 

Envar, som är förtrogen med den
na Kyrka, vet, att fastän hon är grun
clacl på hälleberget, är hon icke där
för förstenad utan tvärtom fylld av 
liv, det mest blomstrande andliga liv, 
som överhuvud rör sig i nutiden. En
var, som lärt känna de katolska hel
gonen, vet, att om deras helighet är 
ett sken, så är det återskenet av Guds 
egen härlighet. 

Det avgörande för frågan, om en 
kyrka är kristen e11er icke, är hennes 
stä11ning till Kristus själv. Och Kris
tus, sann Gud och sann· människa, är 

26 

elen katolska Kyrkans fasta medel
punkt. »Kristus och ingen annan än 
Kristus är denna kyrkas medelpunkt 
i hennes tro, hennes bud och nåcle
meclel, i hennes gudstjänst och i hen
nes barns liv och kärlek.» 

* 

Om elen politiska horisonten är för
mörkad av moln, givas även andra 
tecken, som varsla om en stormfyllcl 
tid. 

En av den kristna kyrkans mest 
klarseende män brnkacle tala om elen 
stora, slutliga striden, då människo
livets två motsatta principer, det on
da och det goda, skola störta mot var
andra och brottas 0111 mänsklighetens 
själ. Och det gives en kamp, som är 
värre är elen, som föres med miljon
härar och slagskepp, med aeroplan 
och giftgaser, och som har till sitt mål 
att dräpa kroppen, att lägga städer 
och byar i aska och på kartan utstaka 
nya gränser för folken. Det finnes 
också en viljans och hjärnornas kamp 
för att dräpa själarna genom deras 
avkristnande ; och till denna kamp 
rustar man sig i dessa dagar av alla 
krafter och med alla medel. Och de 
kristendomsfientliga makterna, soni 
satt sig före detta mål, äro eniga, ty 
de förstå, att enighet ger styrka. 

Hur sorgligt då att mot denna mör
ka bakgnmcl se kristnas hat mot krist
na, kristnas kamp mot kristna ! Om 
hela mänskligheten är en enda, stor 
organism, vars alla lemmar äro ansva
riga för varandra och förpliktade att 
bistå varandra i liv och död, och det 
är en dödssynd, som begås, när de i 
själviskhet förgäta detta, så är det en 
dubbel synd, då de kristna söka att 
skada varandra, ty de äro ju lemmar 
i elen heliga lekamen, vv.rs huvud är 
Kristus. Och det var ju hans testa� 
mente till de sina, skrivet med hans 
hjärtblod elen sista natten i hans l iv : 
»Jag beder, att de a11a må vara ett» .  

Vad som gör vårt folks hat mot 
elen katolska Kyrkan särskilt motbju
dande är dessutom tanken på, vad v i  
äro skyldiga denna kyrka. Hon är j t1 
vårt andliga livs upphov och fostra
rinna, och det är henne vi hava att 
tacka, för våra hedniska förfäders 



kristnande och den kristendom, som 
sedan i sju hundra år var vår dyrba
raste klenod. 

Vi skulle med avsky vända oss bort 
från den dotter, som på öppen gata 
skymfade sin moder, vore denna också 
en fallen kvinna. Men vi göra oss 
icke samvete av, att i tid och otid of-
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fentligen smäda den kyrka, som är 
vårt andliga livs moder och en Kristi 
brud. Dottern i moderns famn ! Det 
är hennes rätta plats. Må den dagen 
-randas snart, då vi få se denna sköna 
syn ! 

· · 

S t a t s  k y r k o  p r ä s t. 

FRÅN V Å R A  FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR. 

S :T JOSEFS·FÖREININGE,N 

sammanträdde till firandet av den tra
ditionella Luciafesten .fredagen den 17 
december. Medlemmarna kände sig ge
nast feststämda vid inträdet i de ljus
prydda föreningslokalerna och förenin
gens . präses hälsade dem välkomna i 
hjärtliga ordalag. Aftonens program 
upptog musik och sång under utmärkt 

ledning arv hr Frans Hausl. De uniso
na sångerna sjöngos av hjärtans lust 
och julstämningen infann sig hos alla. 
Och så vidtog supen, vars arrangör är 
rvärd en eloge, fredagsmaten var deli
kat. Sent skildes man åt, glada åt en 
av dessa föreningsaftnar i det goda ge
mytets och den oskrymtade broderlig
hetens tecken. 



r--.�r ___ JA_N_U_A_R_I -----�� 

1. Lördag. 
skärelse. 

2. Söndag. 

3. Måndag. 
fest. 

Nyårsdagen. Jesu om-

Jesu heliga namns fest. 

Oktav av Johannes Evang. 

4. Tisdag. Oktavdag av Menlösa barns 
fest. 

5 .  Onsdag. Vigildag till Trettondagen. 
6. Torsdag. Trettondag·en. (Heliga tre 

lnmgars fest.) 
7 .  Fredag. Andra dagen inom Tret

tondagsoktaven. (H. H. Biskopens 
Konsekrationsdag) . (Jesu hjärtas 
fredag.) 

8. Lördag. Tredje dagen inom Tretton
dagsoktaven. 

9. Söndag. Söndagen inom Tretton
dag;soktaven. (Den heliga Familjens 
fest.) 

10. Måndag. Femte dagen inom oktaven. 
11.  Tisdag Sjätte dagen inom oktaven. 
12. Onsdag. Sjunde dagen ino1n oktaven. 
13. Torsdag. OMavdagen av Tretton

dagen. 
14. Fredag. S :t Hilarius. Biskop. 

Kyrkolärare. 

Den högtidliga invigningen av en 
kyrka till gudstjänstbruk, som företa
ges under rika ceremonier av en biskop 
kallas konsekration. Den mindre hög
tidliga invigningen av ett kapell eller 
mindre kyrka, som kan ske genom en 
av biskopen befullmäktigad präst, kal-
las benediktion. 

Redan vid begynnandet av en kyrkas 
byggande anropas Gud om hjälp för 
företaget genom en högtidlig grund
stensläggning. Grunden och hörnsten 
välsignas av biskopen eller en präst med 
fullmakt därtill. En stor kvadersten 
välsignas under bön att den må 11åmin
na oss om Kristus, som kallar sig själv 
hörnstenen, som byggfolket förkastade. 
Dagen förut har på byggplatsen rests 
ett stort kors av trä. Vid grundstens
läggningen bestänkes platsen och ste
nen med vigvatten, varvid 83. psalmen 
bedes. I stenen brukat nedlä:ggäs doku0 

ment rörande kyrkans tillkomst och för-

15. Lördag. S :t Paulus Eremiten. Bek. 
16.· Söndag, Andra efter Trettondagen. 

1 7. Måndag. S :t Antonius. Abbot. 
18. Tisdag. Cathedra S :i Petri. Rom. 
19. Onsdag. S :t He11rik. Biskop, Mar

tyr. (Finland) .  S :t Knut, Konung. 
Martyr. (Danmark) .  

20.  Torsdag. S :t Fabianus och Sebas
tianus. Martyrer. 

21 .  Fredag. S : t  Agnes. Jung'fru. Mart. 
22. Lördag. S :t Vincentius och Anasta

sius. Ma.rtyrer. 
23. Söndag. Tredje efter Trettondagen. 

24. Måndag. S :t .  Timotheus. Biskop.  
Martyr. (Den hel. Eriks relikers 
överförande till Uppsala) .  

25. Tisdag. S :t Pauli omvändelse. 
26. Onsdag. S :t Polycarpus. Bisk. Mart. 
27. Torsdag. S.:t Johannes Chrysosto

mus. Biskop, Bek., Kyrkolärare. 
28. Fredag·. S : t  Agnes. Jungfru. Mart. 
29. Lördag. S :t Frans av Sales .  Bisk. 

Kyrkoläi·are. 
30. Söndag. Fjärde efter Trettondagen. 
31. Måndag. S :t Petrus Nolaskus. Bek. 

teckning på  regerande påve, stiftets bi
skop o. s. v. 

Minnet av en ky,rkas invigning f_ör
nyas varje år på ett högtidligt sätt ge
nom en mässa med särskilda för detta 
ändamål avpassade böner och texter. 
Med psalmistens ord påminner Introitus 
om helgedomens höga bestämmels e :  
»Fruktansvärd är denna plats, här är 
Guds hus och himmelens, port. Huru 
ljuvliga äro icke dina boningar, härska
rornas Herre. Min själ längtar och 
trängtar efter Herrens gårdar.» Kyrko
bönen för oss vidare in ·i samma tankar : 
»O Gud, du, som vart år [åter oss se 
invigningsdagen av detta ditt heliga 
tempel, ständigt uppehåller oss vid liv 
och samlar oss omkring dina heliga 
hemligheter, hör ditt folks böner och 
giv, att var och en som inträder i detta 
tempel för att b edja om dina nådegåvor, 
med glädje må · :erhålla allt, varom han 
beder genom Kristus, vår Herre. Amen.» 




