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SANKTA BIRGITTAS UPPENBARELSER, 

BOK IV. KAP. 135. 

Jag är Guds Moder, 
ty Honom täcktes det 
så. Jag är alla deras 
moder som äro i him
melrikets glädje; och 
såsom, om ock barnen 
hava det nödvändiga 
efter sin' vilja, ökas 
dock deras glädje, då 
de se moderns .. anlete 
b'.itt; så täckes Gucli 
att giva alloin fröjd 
och glädje i himmelri
ket av min jungfrulig
hets renhet och mina 
dygders fägring, fast
än de äga allt obeskriv
ligt gott genom Hans 
Gudoms n,,akt. Jag är 
jämväl moder åt dem, 
som äro i skärselden, 
ty för mina böner 
minskas deras pina i 
varje stund, som de 
måste tåla för sina syn
der å rättvisans väg
nar. Vl°u· Fru au Vadstena. 

Jag är jämväl moder 
åt alla de rättfärdiga 
människor, vilka äro i 
j orderiket, vilkas rätt
färdighet min Son äl
skar med fullkomlig 
kärlek. Och liksom mo
derns hand är redobo
gen att sätta sig emot 
den våda och skada, 
som kunde hända hen
nes son, så är jag re
do bogen att värja rätt
färdiga n�ån i världen 
och frälsa dem från all 
andlig vånda. Jag är 
jämväl moder åt alla 
syndiga människor, som 
vilja undvika syn
der och hädanefter ha
va vilja att ej synda, 
Och jag är redo att ,ta
ga syndig man under 
mitt värn, liksom en 
kärleksfull moder, när 
hon ser sin son löpa 
mot henne naken un
dan sina dödsfienders 
dragna svärd, befriar 
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honom ur hans ovänners händer.. Så 
gör jag med alla syndiga männisl�or, 
vilka bedja min Son om misskund 
med sann ödmjukhet och gudelig· kär-
lek. 

HURU KRIST.I BRUD PRISAR 
GUDS MODER MARIA OCH . 

BEDER TILL HENNE. 
0 heliga och ljuva Maria, ny fäg- · 

ring, klaraste fägring1 kon1 mig till . 
hjälp att min ofullkoin:lighet må bo
tas. och min kärlek 'må upptändas, 
Ty din fägring orsakar tre ting: hon 
giver först ·minne · och. håg, att Guds 
ord må ljuvligen i'ngånga. För det 
andra, att de höras och bevaras med 
fröjd. För det tredje, att de utgå 
:med iver och framföras till medkrist
nas undervisning. Din fägring giver 
jämväl hjärtat tre ting: hon bortta
ger först lä:ttjans hårdaste hörda, då 
din kärlek och ödmjukhet skådas. 
För det andra giiver hon ögonen gråt 
och tårar, om din fattigdom och ditt 
tålamod betraktas. För det tredje gi
.ver hon hjärtat i'nnersta ljuvlighets 
eld, om din mildhets åminne skådas 
och betänkes ärlige'n. Sannerligen; o 
[juvaste fru, du är dyraste fägr.ing 
och åstundeligaste fägring, ty _du är 
given de sjuka till hjälp, ,de bedrö- · 
vade till hugnad och aHom till dag
tingerska. Ty alla som hörde, att du 
skulle födas, och de, s.om nu veta dig 
vara född, må väl ropa, sägande: 

· ko111, klaraste fägring och 1ys vårt 
mörker, kom dyraste fägring ooh tag 

·bort vår skam, kom ljuvaste fägring 
och minska vår bitterhet, kom mäk
tigaste fägring och befria oss ur vårt 
fängelse, kom höviska fägring och av
skrapa vår omåtilighet och orenhet. 

Därför vare en dylik och så stor 
fägring välsignad och hedrad ; vilken 
alla patriarkerna åstundade att se och 
om vilken.alla profeterna sjöngo och 
spådde; av vilken alla utvalda och 
god� människor gladde s1ig. . . . Guds 
Moder. svarade: Välsignad vare Gud, 
vi'lke'n 'g'av och styrde dig att tala 
dylika ord .... Därför säger jag: den 
första ev,iga och fagraste Fägring, 
vilken skapade mig, skall styrka dig; 
han skall läm dig underbara ting; 
den åstundeligaste Fägring, förlju
vande allt och glädjande alla, skall 
upptända din själ med sin kä1-IJek. 

Förtrösta därför på Gud: ty när 
himmelsk fägring visar sig, då skall 
all jordisk fägrii'ng föraktas och räk
nas såsom träck. 

Därefter sade Guds Son till sin 
Moder: 0, välsignade Moder, du lik-

. nar en guldsmed, vilken tillverkar ett 
smycke. Alla glädjas, som se detta 
konstverk eller smycke och offra an
tingen dyra stenar· e1ller guld, så att 
det smycket eller konstverket måtte 
raskligen fullbordas. Så ock, min 
älskeliga Moder, giver du allom hjälp, 

· �om arbeta på att uppstå itill Gud. 
(l}1k)V. Kap. 19). 
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1-JLL DISKUSSIONEN OM KNÄFALL I, 
" i KYRKORNA. 

·· Föl' icke så länge sedan :behandla
des i, våra tidningar hä·r en fråga rö
ra11& -ett katolskt bruk, det var den 
gången frågan om knäfall :i kyrkorna. 
I , de·� uttalanden, som då gjordes av 
flera framståe'nde män pekades sär
skilt på tre punkter : 
- · 1;) _ Knäfallet, så sade man, är en 
vacker, stämningsväckande ceremoni, 
ett' viktigt led i andakten, ett uttryck 
för det ödmjukhetens sinnelag, soni 
111iin måste ha, nä,r man träder inför 
Gud: 

2) :Knäfallet var en gång i 
hela Sverige i bruk; hela svenska fol
ket hade i gångna tider vanan att lig
ga på knä i kyrkan; men de etl!da, som 
b�behållit denna äkta svenska tradi
tion och sedvänja, äro katolikerna. 
Endast i deras kyrkor fo11tlever lan
dets urg'amla tradition. 

3) Frågan om utredning om 
knäfall eller icke berodde slut
ligen till stor del på byggnadsstyrel
sen. Och det, så menar jag åtminsto
ne, är litet märkvärdigt, att byggnads
styrelsen skall bestämma ifråga om 
min ti•lföedjan. - Så disputerades om 
saken, ooh mellan raderna stod det 
klart att läsa: Knäfallet är en Ötl!sk
vävd sak, men aldrig skaH det åter 
införas. Så har man förlorat sam� 
hörighetskänslan med gångna tiders 
bästa, djupt berättigade kyrkliga bruk. 

Vi katolska kris·tna ha icke förlo
rat denna samhörighetskänsla, vi lig
ga på knä under gudstjänsten. Var
för? Om jag skaN svara med -korta 
ord, måste jag säga: Vi ligga på'. lena 
av vördnad för Kristi gudom. Vi upp-i 
fatta Kristi gudom såsom oändligt 
stor och ändock oss mycket intimt 
nära, såsom apostlarna sade: "I Gu-· 
damänniskan bor gudomens hela full
het, och av hans. fullhet . mottaga vi 
alla nåd utöver nåd". Denna gudom, 
som nalka.s oss ti Kristus, tvingar oss 
på knä i kyrkan. 

Detsamma kan sägas med andra 
ord: Vi knäböja för alta,rets skull, ty 
f'å altant, i sakramentet, ha vi Kris
tus i och genom det nya förbimdets 
uff er. Och då b1ir det klart, varför i 
landets kyrkor knäfallet har kommit 
ur bruk.. Man har inga talare längre 
och intet offer. Vi kunna icke och 
få icke se saken annorlunda än som 
den är: I Sveriges kyrkor inga altare 
längre, :intet offer! Därför dessa 
gudstjänster utan menighetens knäfall. 
Det kunde förefalla vara en ganska 
oväsent'lig sak, men är Hkvisst ett 
ödesdigert tecken, ett · sjukdomens 
symptom av farligaste art. Menighe
ten faller icke mer på knä, em:edan 
Guds. sakramentala närvaro ä1· borta. 
Bara för den skull kunde det kommtt 
och måste det komma, att vida kret
sar i landet grundligen ledsnat vid 
den tomma svenska högmässan, leds
nat i den mån, att man ciffenttligen 
både från präst- och lekmannahåll. 
djupt har beklagat sig Över den otill
fredsstäHande svenska gudstjänsten, 
och givit uttryck åt sin missbelåtenhet, 
åt en bitter saknad och besvikelse. -
Gudstjänster utan knäfall ära guds� 
tjänster utan Gud, jag menar utan 
Guds sakrame1i.tala närvaro. Kyrkan 
har så sjunkit ned till ett auditorium;. 
en predikofokal ; i en sådan lokal lig
ger man förstås icke på knä. De stac
kare, som då och då av hjärtats grund 
tråna efter att i djupaste ödmjukhet 
falla ned inför sin Gud, de måste fly 
kyrkan, för att hemma ostörda kunna 
ligga på knä ! I kyrkan skuHe det 
verka gene1'.a-ttde, så sade man i dessa 
nämnda uttalanden. Hemma tigga de 
på knä gråtande efter en förlorad hel
gedom;. gråtande som .Israeliterna i 
Babylon i fångenskapen: "Vid Baby
lons floder sutto vi gråtande, när vi 
tänkte på Sion, den heliga staden". 
Uksom den gången Israels barn gråtit 
efter sitt tempel, så längtar i 



<lag många av våra skilda bröder ef
ter sin förlorade kyrka;. Men en stor 
skillnad råder mellan den gången och 
i dag. Den gången brann i Is't'ael en 
<ijup, stor, mållös vrede mot Guds 
folks fiender. Hör bara deras heliga 
förbannelser : "Dotter Babel, du öde-
1äggels,ens stad, säU är den som får 
vedergälla dig allt vad du gjort oss, 
och säll är den, som griper dina späda 
barn för att krossa dem mot klippan". 
- En sådan vrede mot Guds folks 
fiender sökes förgäves i dag; men en 
gång fanns den här i landet. Det 
finns väl knappt ett folk i världen, 
vilket såsom det svenska kämpade 
med eld och svärd en lång förvivlans 
lrnmp mot nyhetsmakama i religio
nen; ett �Hde1es e'nastående, odödligt 
beröm för svenska folket I Ja, det 
var en gång i den sagolika hjältetiden, 
i den evigt välsignade tiden, då sven
ska menigheten ännu låg på knä i kyr
kan och mättades med Guds kraft. -
Fi:agan om knäfallet har nu blivit en 
trosfråga. Sedan offret, altaret, flyt
tats ur Sveriges kyrkor och mången• 
städ�s även tron på Kristi gudom, 
·måste även lmäfal'let komma ur bruk 
-och försvinna. 

Vad säger Skriften? 
I fråga om knäfallet ger den hel. 

Skrift oss medhåll, den visar oss, vad 
slags ,människor det är, som falla på 
:(,nä. · Låt oss bara se ·några rtyper. 
· Då är det först den lyckUge, som 

;var. blind född, men gjordes seende av 
;år Herre. Hans historia är lärorik för, 
vår här behandlade fråga. Han hade 
·botats av Herren, och trodde därför 
;på Herren ooh hans undermakt, och 
försvarade sin åsikt mot fariseerna. 
Men för sitt' mods skull ,drevs han ut 
ur deras krets och gällde icke ·längre 
:Som en fullödig israelit. En utstött! 
Dessa utstötta ha alltid si·n historia. 
I en avlägsen gata kom han ·efteråt 
:tillsammans med Herren. Och Her-
1·en frågade : ,"Tror du på Guds son?'.' 
Och den utstötte svarade : "Herre, 
vem är det, var är han, att jag skall tro 
på honom?" Jesus svarade : "Jag är 
det, som talar med dig." Och Skrif-
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ten säger: "Den utstötte ropade:. 
"Herre, jag . tror'!,· och föll på sina 
knän, för att tillbedja." 
· .• Vet11 känner icke i denne •lyckliges 
historia igen vår, katolikernas i Sve
rige, historia ! Även vi blevo en gång 
utstötta, och anses ännu den dag i dag 
är som ett främmande element ,i na
tionen; och ändå vi, bara vi de utstöt
ta, ligga bokstavligen på kf!ä inför Vår 
Herre, emedan vi tro på hans gudom. 
Att vi så trn, är icke vår förtjänst, 
Herren har gjort oss seende. Vi alla 
ära födda blinda ! 

En minan typ: Petrus vid det rika 
fiskafänget. Scenen är känd; jag 
behöver icke skildra den. Det 
var vid 12-11:i,den; Palestinas heta sol 
lyste över sjön Genesaret. Herren 
hade gjort ett underverk. En brokig 
bild: Många båtar på sjön, många 
åskådare på stranden, många höga 
jublande glädjerop, och otaligt många 
sprattlande fiskar i näten, 1både stora 
och små. Pilötsligt glömmer Petrus 
hela sin upprörda omgivning, fiskaren 
g'lömmer s'in fångst, han hade en inre 
syn, ·han trodde sig icke längre varn 
på båten, utan i Jerusalem, i templets 
allra heligaste; kände med ens Guds 
närhet och sig själv som en fa�
tig syndig människa; ooh denna 
känsla av skuld tvang honom oemot
ståndligen att falla på knä inför 
Kristus .. - Denna känsla av skuld in
för Gud tvingar även oss på knä un
der gudstjänsten. 

Skriften ger oss medhåll i ifråga om 
lmäfallet. 

Gå och läs den hemlighetsfulla up
penbare.lsen som ger oss en liiten tn
blick i den' himmelska gudstjänsten. 
Där står det så ofta, att Herrens ut
valda falla ned för Ha·ns fötter, falla 
ned på sina ansikten inför :lammet, 
som står på altaret. - Under sakra
mentets slöja ha vi samma gudstjänst 
i våra katolska kyrkor. Under mässan, 
när prästen över bröd och vin utsä -
ger instiftelseorden, förvandlas icke 
blott bröd och vin till Kristus, utan hela 
scenen 'i kyrkan förvandlas med ens, 
med himlens helgon äro vi inför lam-



met, som står på altaret; och då kun
na vi icke a.nnat: Vi .fnåste falla på 
knä. 
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Det som givit förs'la anledningen 
till, att just i dag tala om linäfallet, 
är emellertid något annat. Det är . 
tanken på ett av våra helgon: 
den heliga Margareta Maria Ala
coque. Hon Kr känd för mången, 
men ändå ett helgon, som lyc
kats att sätta sin prägel på hela 
det moderna katolska fromhetslivet, 
så att genom hennes bemödanden tron 
på och kä•rleken till Vår Herre Jesus 
i våra dagar upplever en oanad, ny 
blomstringstid. Hon har mer än alla 
andra i kyrkan främjat andakten till 
Jesu stora människokärlek, som sym
boliseras genom Hans hel. hjärta. 
Margareta Alacoque har blivit ett hel
gon inför tabernaklet i det lilla sakra
mentskapellet. Hon framställes där
för i konsten icke stående, med en 
symbo·l i handen, såsom andra helgon, 
utan hon framställes liggande på knä 
inför Vår Herre, som på altaret up
penbarar för henne sin kärle1s gu
domliga glöd. Och våra religiösa 
konstnärer ha alldeles rätt i att måla 
henne så. Hennes liv var en oavbru
ten, ödmjuk tillbedjan av vår Herre 
i eukaristien. Hon var en inspirerad, 
gudabenådad människa. Genom sina 
böner, sitt föredöme, sina skrifter och 
sina många lidanden har hon förvär
vat nåden, att otaiiga nutida moderna 
män·niskor gärna ligga på knä inför 
Vår Herre i eukaristien. Aldrig ha
de den kato'ls'1<a världen glömt det, 
men hon har åter med en profets ove-

dersägliga auktodtet förkunnat för 
alla derri, som ha öron att höra, att i 
tabernaklet på vårt altare ett gudom
ligt hjärta slår för oss ,- för mig och 
för dig. För hennes mässa har kyr
kan utvalt en episteltext, som full
ständigt t,räffar sakens kärna; det ät 
en Paulustext ur brevet till Ebreerria. 
Aposteln Paulus är gripen av sin höga 
ka1lelse, gripen av sin uppgift, att fö
ra knän och bedja, att alla må fatta 
säger, "outrannsakliga rikedomar, så 
att alla må fatta vad bredden, vad 
längden, vad höj den, vad djupet är av 
den kärlek; som övergår all kunskap." 
För att fuillgöra sin uppgift vet han 
ingen annan råd än - så skriver han : 
"For den slrnll böjer jag mina knän 
mför Fadern och beder, att I bliven 
uppfyllda av Kristi, Guds fullhet". -
Och med Paulus och Margareta Ala
coque och a·lla heliga böja även vi vå
ra alla människor till Guds, som han 
vårt altares hemlighet. - Sista sön
dagen i oktober förlidet år firades i 
våra kyrkor första gången högtidligen 
Kristi Konungadömes Fest. Det blev 
en offentlig hyllningsgärd till Vår 
Herre och Konung i eukaristien. Då 
gällde Psalmistens rop : 
·'Kommen, låtom oss tillbedja och 

nedfalla, 
Låtom oss knäböja inför Herren. 

Låtom oss även bedja för dem, som 
taga orden om Kristi Konungadöme i 
munnen, men inte längre böja sitt knä 
inför Guds Son. 

R. W e h n  e r. 
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ETT ANSLAG PA KATOLSKA KYRKAN I 
STOCKHOLM OCH H UR DET 

KOM BORT. 

En riksdagsdebatt för 7 5 år sedan om förbudet för lutheraner 
att besöka katolska kyrkan. 

Ännu så sent som år 1850 fanns på 
katolska församlingens i Stocfoholm 
kyrka ett anslag, som angav, att det 
var förbjudet för svenska lutherska 
undersåtar att bevista främmande 
trosbekännares gudstjänst_. vid 10 da
ler silvermynts böter. Att anslaget 
verkligen satt där, omtalade >ledamo
ten av ridderskapet och adeln Axel 
Fred. Liljenstolpe, då han den 23 de
cember - alltså för omkr. 75 år sedan 
- väckte en motion om upphävande 
av detta föråldrade förbud, som var 
så föga överensstämmande med tids
andan. 

Till de utskott, som fingo hand om 
motionen, remitterades samtidigt ett av 
frih. Rudolf Cederntröm avgivet ytt
rande i motsatt rilctning. Enligt det
samma borde :ifrågavarande förbud bi
behållas, emedan full gi'ltighet icke 
kunde frånkännas den för detsamma 
uppgivna grunden, nämligen att man 
icke, utan att försumma sin egen 
gudstjänst, kund,; bevista andras. 

Utskotten ställde sig emeHertid på 
motionärens sida. De tvivlade på att 
den uppgivna grunden för förbude' 
kunde anses äga någon giltighet, då 
någon påföljd för försummelse av 
den allmänna gudstjänsten icke fanns 
stadgad i lag. Och även om så vore, 
"torde likväl grunden sakna den syn
nerliga vikt, som blivit densmnma till
erkänd", framhöllo utskotten, vilka 
även påpekade, att förbudet ständigt 
Öv('.rträddes, utan att åtal för dylika 
övei·trädelser någonsin anställdes. 
Hä1:i låge ett bevis för motionärens 
påstående, att förbudet icke vidare 
passade för ,tiden, utan ogillades av 
den allmänna opinionen. Och då nå-

gon för det religiösa livet inom luther
ska församlingen, menlig följd icke 
vore att befara av förbudets bortta
gande, föreslogo utskotten rikets stän
der att i skrivelse hos k. m :t anhålla 
om förbudets upphävande. 

I adelsståndet höjdes röster både 
för och emot förslaget. Bland dem 
som talade för den antikverade be
stämmelsens borttagande var greve A.  
G. Gy:denstolpe, som ej  kunde finna 
något ont däri, att malll bevistade 
främmande trosbekännares. gudstjänst 
och dyrkade Gud på ett annat rum 
och efter en annan ritual an den van
liga. Fasthölle man vid . en sådan för
budsprincip, så skulle det ju icke va
i·a ti'llåtet för en protestant att bevista 
en väns begravning, om denne vän i 
livstiden varit katoli:k och jordfästes 
enligt denna religions ceremonier. Det 
vore, menade greve G., icke för t.i
cligt, a'tt den lagstiftande makten upp
hävde ett stadgande, som endast kvar
stode som ett förfallet monument 
från forna tiders intolerans och 
skuggrädsla. 

Av samma mening voro frih. K. G. 
af Ugglas och hr J. H. Rosensvärd, 
vilken sistnämnde förk:arade sig icke 
finna sta tskyrkans bestånd i ·ringaste 
mån hotat, om det i frågavarande för
budet upphävdes. 

Några ytfranden av ett par av för
budets anhängare uppkallade greve 
Gyldenstolpe på nytt. Han ville med 
ett exempel bevisa orimligheten av 
förbudet. "En svenska" - berättade 
han - "gifte sig för några år sedan 
med en katolik. Vigseln skedde i hu
vudstadens katolska kyrka och efter 
denna religions ritual. Skulle nu den-



na svenska, vilken til'.hörde vår stats
religion, hava begått ett brott och 
gjort sig till ansvar förfallen, där
för att hon .ingått i en främmal1'de 
kyrka och låtit viga sig under ,andra 
ceremonier än våra kyrkoböcker för 
en sådan akt föreskrivit ? Jag har 
s j �i:'.v på nådig befallning i det ka tol
ska kapellet här i staden bevistat sorg
mässan efter avlidne hertigen av Or
leans. Låg däruti något brott ?" 

Med anledning av ett påpekande 
från en ta'.are, att handlingar, som 
stredo mot god ordning, bruk;icle be
läggas med böter, undrade greve Gyl
clenstolpe, vad det var som ur ord
ningssynpun:kt krävde, att protestan
terna förbjödos att besöka katoliker
nas kyrkor. Greve G. sade sig icke 
kunna uppleta orsaken till ett dylikt 
ordningsstaclgande, "om icke den vore 
att såmeclelst förhindra uppkomman
de av trängsel bla:nd katO':ikerna." 

Adelsståndet avslog utskoittets för
slag med 28 röster mot 16. 

I prästerståndet blev det också av
slag - 19 röster mot 9. 

Doktor Gmrnelius -ville hemställa, 
huruvida det bland prästeståndets le
damöter fanns någon enda, som icke 
någon gång förbrutit sig �mot förbu
det. Han ansåg, att förbudet borde 
upphävas, enär främmande guds
tjänst, och särskilt den katolska, här 
förrättades under uppsikt av veder
börliga auktoriteter. 

Häri instämde professor Lindgren 
och lektor D. Söderberg. 

Hovpredikanten Hasselrot erkände 
öppet, att han icke en utan f':era gån
ger varit närvarande vid den katol-
ska guds:tjänsten här, och detta icke 
av nyfikenhet, utan manad av hågen 
och plikten att tillse, i vad mån denna 
gudstjänst, som ganska talrikt besök
tes av lutherska kristna, kunde för de
ras tro och den lutherska kyrkans en
het och frid vara vådlig. Och han 
hade funnit, att .dessa besök icke loc
kade någon rtil! övergång från den 
lutherska kyrkan till den kaitolska. 
Förbudet borde därför upphävas. 

Xven prosten lVIelancler röstade för 
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bifall ffl utskottsförslaget. Han tviv
lade på, att de, som besökte katolska 
gudstjänsten i Stockholm, fäs,te sig 
så mycket vid de från den lutherska 
gudstjänsten avvikande ceremonierna. 
Tvärtom trodde han, att det egentli
gen var en omtyckt predikant, som 
lockade åhörare elit. Och han hade 
av dem, som besökt kato1ska kyrkan 
hört sägas, att predikningar 1dä1· ofta 
höllos, vilka tillfredsställde även evan
geliska kristnas fordringar. 

Hur det kungliga förbudsplakatet, 
som uppsatts på katolska kyrkan i 
Stockholm, verkade, berättade profes
sor Lindgren om i följande ordalag : 
"Jag har själv ej någonsin övervarit 
någon främmande · trosbekännelses 
gudstjänst, men väl har jag rne�·a än 
en gång råkat att under förbigående 
bliva vittne 1t.ill det uppenbara hån, 
med vilket en lättsinnig allmänhet läst 
det vid katolska kyrkan här i staden 
uppspikade plakatet om vitesförbud 
för lutherska trosbekännare att bevista 
elen katolska gudstjänsten, och det 
trots, varmed man, efter den med 
speord kommenterade läsningen av 
den kong!. stadgan, rusat in i det för
bjudna templet". Det borde icke fin
nas andra lagstadganden än sådana, 
som kunde tillämpas, ansåg professor 
L., och häri instämde doktor Björk
man. 

Borgare- och bondestånden brydde 
sig inte om att debattera frågan, utan 
godkände utskottsutlåtandet utan vi
dare, men på grund av utgången i 
de två andra stånden föll frågan för 
denna gång. 

Vid 1853-54 års riksdag kom den 
emellertid upp på nytt. i\ ven denna 
gång var det i adelsstårn:let, som en 
motion om det i frågava,rancle förbu
dets upphävande väcktes. Motionär 
var hr Tersmeden. 

Lagutskottet, som fick ärendet på 
remiss, ansåg, i likhet med motionä
rrn, att förbudet icke längre var fämp
ligt. Utskottet påpekade, rh.urusom i. 
elen gamla kyrkolager1 stådg·as 1 00 

daler silvermynt böter för den, som 



här i riket bevistade främmande reli
gionsutövning, men att k. 111 :t i kun
görelsen år 1781  förklarade, att, ehu
ru k. 111 :t ej kunde upphäva förbudet, 
emedan ingen av nyfikenhet borde 
försumma sin egen gudstjänst, skulle 
likväl därefter ingen för denna över
trädelse böta mer än IO daler, efter 
omständigheterna. Förbud0t hade, 
menade u tskottet, ursprungligen till
kommit för att förekomma "insupan
de av viHfarelser". Då det sedan 1718 
förklarades skola kvarstå, var det 
"blott för ordningens :befordran", 

128 

Förbudet vore dock, framhöll utskot
tet, lika obehövligt för sådant ända
mål, som det var olämpligt, vilket bäst 
uppenbarades därav, att det städse 
överträddes, utan att någon ens satte 
i fråga dess tillämpning. 

Denna gång bröts också motståndet 
mot förslaget om förbudets borttagan
de. Det kom inte till något livligare 
meningsutbyte i frågan, och sfotet på 
det hela blev, att riksdagen antog ut
skottsförslaget, varigenom en lutheran 
inte längre skulle behöva böta, om han 
vågade sig in i en katolsk kyrka. 

S H A K S P E R E S  R E L I O I O N.  

"Var Shakspere fritänkare el''.er 
ateist?" frågar August Strindberg i 
En .ny blå bok och därpå svarar för
fattaren genast: "Nej, han var from, 
troende katolik, med stunder av dju
paste tvivel och förtvivlan, då Gud 
hade gått och gömt sig för honom". 
Strindberg anför därefter flera ställen 
ur Shaksperes dramer som äro ka
tolskt färgade och av vilka han sluter 
att Shakspere skulle varit katolik. Så 
läH sorn Strindberg har tagit proble
met är det likväl icke. Vilken var 
Shaksperes religion? . Den frågan har 
åter och åter varit föremål för giss
Bingar och flera vetenskapsmän ha 
sysslat med den. Än har det förlda
rats att han levat och dött som ka
tolik, än har man velat göra honom 
till kalvinist, ja ,till och med till pu
ritan. Engelsmannen Dowclen har i 
sitt arbete "Shakspere, his mind and 
ad" ( 1892) hävdat att Shakspere 
stått helt främmande för varje po
sitiv religion och Georg Brancles an
ser Shakspere vara likgiltig, ja rent 
av fientligt stämd emot varje religiös 
föreställning. Helt nyligen (1924) 
har ett nytt bidrag i diskussionen gi
vits av professor Chanoine C. Loote11 
med boken "Shakspere et '1a religion". 
Författaren har i Shaksperes verk ,på
visat uttalanden i religiösa frågor : om 

skapelsen, änglarna, döden, 1 yttersta 
domen, paradiset, helvetet, skärselden, 
om synd och nåd, om sakramenten, 
bönen, helg-o·ndyrkan, vallfärder 111. 111. 

och han finner därvid att när Shak
spere behandlar dessa frågor i sin 
diktning är det helt och hållet i den 
katolska kyrkans anda. Shakspere vi· 
sar sig, säger Looten, äga en sådan 
ingJende kunskap om katolskt kyrk
ligt liv och om katolsk lära att man 
måste antaga att han varit förtrogen 
med detta från sin barndom, cl. v. s. 
att Shakspere uppfostrats til'l kato!ik. 
Författaren finner emellertid högst 
osannolikt att Shaksperes fader John 
Shakspere varit troende katolik. Där
emot an tar Looten att Shaksperes mo
der varit troende katolik och att hon 
uppfostrat sonen i sin tro. Professor 
Looten framhåller även att Sh:ak
speres alla samtida författare i Eng
land håna kato'licismen. Filip Sidney, 
vars inflytande tydligen kan påvisas 
i S:haksperes sonetter, röstar i parla
mentet för förföljelselagarna mot ka
tolikerna, Bdmund Spenser personi
fierar i Fedrottningen protestantismen 
och katolicismen i Una och Duessa. 
Den förra betecknas som den enda 
sanningen, elen senare som villfarel
sen, otron eller påvedömet. Marlow, 
Shaksperes medarbetare och vän har 



i sina skådespel på allt sätt smuts
kastat katolikerna. Shakspere är det 
enda undantaget. Och varför detta. 
Jo, därför att han är kato·'.ik, svarar 
Looten. Författaren misstänker lik
väl Shakspere för att under sin se
nare levnad ej varit troende katolik. 

Den tyske litteraturhistorikern jesu
itpatern Alexander Baumgartner har 
tidigare i en uppsats i Stimmen aus 
Maria-Laach år 1885 behandlat frå
gan om Shaksperes ·religion. Liksom 
professor 'Looten påpekar han att 
Shakspere i sina verk, i frågor som 
beröra religionen, visar en förbluffan
de kunskap om katolsk lära och att 
han på intet ställe har uttalanden som 
stå i strid med den katolska kyrkans 
anda. För Shaksperes protestantism 
tala enligt Baumgartner skenbart bl. a. 
följande : att han blivit döpt i den pro
testantiska kyrkan i Stratford, att han 
av den anglikanske biskopen av 
W orcester begärde tillstånd till gif
termålet med Anna Hathaway, att 
han blev begraven i Stratfords 
kyrka, att han testamenterade stör
sta delen av sin egendom till 
sina två protestantiska döttrar och 
till vittnen valde protestanter med un
dantag för en enda, Thomas Russel, 
som möjligen kan ha varit katolik, att 
hans älsklingsdotter Susanna (gift 
med den puritanske läkaren Hall) i 
sin gravskrift prisas för sin fromhet 
i protestantisk anda. 

Alla dessa omständighekr kunna 
emel".ertid, då man tar i betraktande 
de dåvarande förhållandena, förenas 
med att Shakspere själv var katolik. 
För det första var det ej ovanligt att 
det även för ivriga katolska föräldrar 
var omöjligt att undandraga sina barn 
dop enligt protestantisk ritual. Likaså 
kunde Shaksperes tvångsläge nödga 
honom att vända sig till den protes
tantiske biskopen angäende sitt gif
termål. V ad hans begravning angår 
så föreligga fall från denna tid, då 
ti1'1 och med •en katolsk präst, en apo
stolisk vikarie, en jesuit blivit be
gravna i protestantiska kyl'kor. Att 
Shaksperes döttrar varit protestanter 
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utesluter ju icke att han själv kan ha 
varit katolik och att han velat sörja 
för sina barns materiella säkerhet. 

Från Shaksperes egen tid föreligger 
intet vittnesbörd om att han varit ka
tolik. Av ingen då levande skriftstäl
lare betecknas Shakspere som katolik. 
Intet aktstycke anger honom som så.
dan. Från senare tid ha vi emellertid 
ett sådant. Den protestantiske präs
ten William Fulman ( död 1688, alltså 
72 år .efter Shaksperes död) efter
lämnade en samling biografiska noti
ser, där han angående Shakspere skri
ver : "Han dog såsom katolik" ( He 
dyed a papist) .  Att Fulmans uppgift 
ej blott är att tillskriva Stratfords 
skandalkrönika utan att, om den ock 
ej utan vi•dare kan tagas för sanning, 
den likväl är värd att beaktas, därför 
tala följande indirekta fakta. Shak� 
speres morfar Robert Arden, var ef� 
ter vad hans testamente utvi•sar ( den 
24 november 1 556, alltså endast. åtta 
år före skaldens födelse) katolik. 
Shaksperes far ooh mor blevo 1 557 
förmälda enligt katolsk ritus. Om nå
got avfall från tron finnes intet vitt
nesbörd. Man kan alltså antaga .iltt 
de varit katoliker då William_ föddes 
och växte upp. Moderns familj led 
svårt under ikatolikförfölj elserna, som 
rasade sedan 1 580. Samma år ( 1 583) 
som William ingick äktenskap blev 
hans anförvat1.t Edvard Ardet1 jämte 
hustru, deras svärson Sommerville, 
dennes syster ooh en missionspräst 
Hall fängslade och Arden själv blev 
hängd som högförrädare. Vid en re
paration av Shaksperes födelsehem år 
1770 hittades i ett hemligt förvarings� 
rum eH John Shaksperes testamente, 
vari han uttryckligen bekänner sig 
som katolik. Detta · är numera förlo
rat, men den berömde Shaksperekän
naren Malone, vilken sett detsamma, 
har betygat dess existens och äkthet. 
Om vi därefter vända oss till Shak
speres dramer så har Baumgartner till 
att börja med funnit vad förut i den
na uppsats nä1nnts angående behand
landet av katolska kyrkans läror. 

Dessutom har han i intet av sina 



verk bekänt sig som protestant eller 
förhärligat den då härskande stats
kyrkan med dess "jungfruliga" över
huvud som tidens diktare särskilt 
Spenser gj orde. Han har ofta fram
ställt de prote,stai1tiska andlige som 
komiska personer och särski'.t tecknat 
puritanerna på ett löj eväckande sätt. 
I sina historiska dramer förhärligar 
han det katolska medeltida England 
med dess ridderliga ideal med en kär
lek och entusiasm som står i skarp 
motsats tiill protestantisk uppfattning 
av denna "mörka" tid. I sin älsk!ings
hj älte Henrik V har han tecknat en 
furste som helt motsvarar medeltidens 
ideal. 

Man måste medgiva att förhanden 
varande vittnesbörd ej äro av den be
skaffenhet att de med full säkerhet 
kunna avgöra Shaksperes religiösa be
kännelse. Det är mycket möj ligt att 
han under sin barndom erhållit en ka
tulsk uppfostran ; likaså möjligt är det 
att den uppfostran han erhållit av sin 
moder blivit rubbad genom protestan
tiskt inflytande under skoltiden. Det 
tidiga giftermålet med den åtta år 
äldre Anna Hathaway den hastiga 
sldlsmässan från sin �yss grundade 
familj och hans liv bland dåtidens sl<:å
despelare och författare tillåta oss 
knappast vänta att han under sin ung
domstid mera djupt skulle befatta sig 
med sin tids religiösa kontroverser. 
Att han •ej offentligen bekänt sin tro , 
i den händelse han varit katu:ik, är 
ej att förundra sig över under en tid, 
då förfölj elserna rasade mot Eng
lands katoliker. Kanske har han ock
så trott det ,tillåtet att till en viss g:rad 
böj a sig för statsmaktens fordringar. 

Även av vad som framgår av Shak
speres verk är det sålunda �omöjligt 
att n1ed full säkerhet våga påstå nå
got om hans religion trots alla de stäl
len som tala för att ska·'.den bekänt 
den katolska kyrkans tro. Vi kunna 
icke med säkerhet säga : Shakspere 
var katolik, men vi kunna i-innu min
dre säga : Han var en övertygad pro
testant. Tvenne dramer syrias likväl 
vid första påseendet tala emot Shak-
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speres katolicism. Dessa dramer äro 
Konung Johan och Henrik VIL. Det 
förra dramat innehåller verkligen ett 
s-tälle, som är mycket litet ärofullt för 
kyrkan och dess överhuvud, och som 
givet bör stöta varj e katolik för hu
vudet och som hos talrika protestan
ter vl-ickt det intrycket : Detta kan 
ingen kato".ik ha skrivit. Konung Jo
han är emellertid en omdiktning av 
ett äldre ännu bevarat krönikespel 
"Troublesome raigne of King John", 
som andas det bittras"e hat mot påve, 
munkar och kyrka. Detta drama var 
som Schiick säger "en protestantisk 
tendensskrift mot katolicismen" och 
han fortsätter : "men ur  sin bearbet
ning utmönstrade Shakspere sorgfäl
ligt he'.a denna religiösa polemik och 
inskränkte elen till en kamp mot Rom 
för nationellt oberoende ; i detta f all 
stod han tydligen på en he'lt annan 
ståndpunkt än elen religiöst bornerade 
Spenser, och även i sina övriga dra
mer behandlar han sj älva elen katol
ska religionen snarast med sympati ." 
(Allmän litteraturhistoria av Henrik 
Schi.ick. Tredj e avdelningen. Andra 
ha!vbancl�t) . Baumgartner säger att 
detta ställe låter förklara sig därige
nom att man antar det han i sin full
ständiga isolering mitt i en protestan
tisk omgivning icke kunnat erhå-:Ja så 
noggranna underrättelser om enstaka 
punkter i kyrklig författning och lära. 

Vad Henrik VIII angår, vars femte 
akt talar mot Shaksperes katolicism, 
säger Schiick att : "möj ligt är, att vi 
här hava ett ungdomsdrama av 
Shakspere, som sedermera, då Shak
spere lämnat teatern, :i.llde!es skrivits 
om av Fletcher, Massinger eller möj 
J!gen av någon annan". Baumgartnel' 
antager att endast elen femte akten är  
av  1nnan hand än  Shaksperes. 

Var Shakspere katolik eller e i ? Den 
fråg.in har ännu ej med full säl�erJ1et 
besvarats och kommer kanske heller 
aldrig att besvaras, men med Baum
gartner kan en katolik säga : "Som 
diktare är Shakspere icke protestant. 
Han tillhör oss." 

E. vV-111. 
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E R A S M U S. 

1 466-1 536 .. 

Två skill föreligga, varför en skiss 
av Erasmus' liv skulle kunna vara av 
intresse for oss : l :o) av hi-insyn till 
honom sj �ilv, eftersom hans karaktär 
blivit mycket olika bedömd och hans 
trofasthet emot katG".ska Kyrkan 
starkt ifrågasatts. 2 :o) därför att 
han är en äkta renässanstyp och att 
vi, som höra till det moderna Europa, 
alla äro renässansens ättlingar. 

Om vi vilj a förstå Erasmus rätt, 
måste vi förstå elen tid, han levde i och 
de människor, han korn. i beröring med. 
Fastän det i viss mån är att gå hän
delserna i förväg, skola vi således här 
giva en kort överblick av elen tids
ålder, då Karl V var kej sare. Karl 
föddes i Gent år 1500. Han hade ic
ke fyllt ,tj ugo år, då han 1 5 1 9  blev 
kej sare och nu var härskare över 
Spanien, Österrike, ,de Tyska sta
terna, N eclerlänclerna,, N cape! och 
bägge Sici":ierna såväl som över de 
nya spanska besittningarna i A1nerika. 
Hans rival om kronan var Frans I av 
Frankrike. Sedan Karl blivit kej sare, 
tog han sitt huvudkvarter i Spanien 
och styrde de övriga av sina besitt
ningar genom viceregenter ; tidvis be
sökte han dem personligen. Flanclern 
blomstrade i hög grad under hans re
gering. Karl var alltid en kraftig be
skyddare av Kyrkan, trots det att någ
ra påvar i sin egenskap av världsliga 
herrar fruktade hans makt. 1521  ge
nomdrev han kungörandet av. påvens 
bul".a mot Luther, varigenom denne 
blev förvisad från kej sarcfömets län
der. Samma år förenade Karl sina 
striclskrafter med Leo X :s mot Frans 
I. I allmänhet voro de �panska hä
rarna segrare. Efter Leo X :s och 
Haclrian VI :s död beredde Klemens 
VII sig av fruktan för Kar'.s makt 
i I talien, att övergå på Frans I :s si
da. Men under tiden hade kej saren 
slagit fransmännen vid Pavia och till
fångatagit deras konung ; han blev fri-

given vid" freden i Madrid, men Kle
rnens övertalade honom att återupp
taga striden. Följ aktligen tvangs Kad 
att marschera mot Rom och denna 
stads förfärliga plundring· ägde rum. 
Befälhavarna miste herraväldet över 
manskapet - där funnos protestan
tiska likaväl som katolska so'.dater i 
elen kej serliga hären. - Spanien seg
rade åter och de mindre italienska 
staterna slöto sig till kej saren. En 
allt annat än varaktig fred s'.öts med 
påven genom fredstraktaten i Barce
lona och med fransmännen i Cambrai, 
Vid denna tidpunkt insåg Karl, att 
tvenne faror hotade kristenheten -
detta ansåg han ännu vara detsam
ma som Europa - 1 )  turkarnas 
framträngande, då de genom att taga 
Belgracl och sedan Rhodes funno vä
gen öppen till Wien. Det blev många, 
växlande strider, vid vilka mestadels 
Karl segrade ; 2) protestantismens 
framgångar :  från 1 522 till 1 525 före
komma ständiga uppror. Då Karl 
1 530 sammanträffade med sina pro
testantiska undersåtar från de tyska 
staterna i Augsburg, förstod han nöd
vändigheten av ett allmänt kyrkomöte 
och arbetade på att få ett dylikt tiD. 
stånd. - Karl trodde länge, att en 
möjlighet till förlikning med protes
tanterna förelåg ; hans ideer om ett 
allmänt kyrkomöte överensstämde ej 
heEer med påvens. ( 1 545 öppnade 
Pattl III konciliet i Trient) . 

I privatlivet var Karl V en älskare 
av tavlor och musik. (Tizian före
drog han bland målare) . År 1 556 
necl'.acle han kronan och drog sig till
baka till ett kloster. 

Vi måste här också tala något om 
Frans I och de två stora renässans
påvarna, J ufots II och Leo X.  I po
litiskt hänseende uppfylldes Frans 
I :s regering av hans fyra krig med 
Karl V. Han var en sj älvisk och äre
lysten man (han tog till och med parti 



för turkarna mot kejsaren och hind
rade sammankallandet av ett allmänt 
kyrkomöte av egennyttiga skäl. Som 
han var en stor vän av renässansen, 
kommo många konstnärer på hans in
bjudan till Paris (Leonarclo da Vinci, 
Cellini och Andrea del !Sarto) ; han 
började bygga Louvren och grundade 
College de France för grekiska, la
tinska och hebreiska studier. Julius 
II var i hög grad en världslig regent: 
han var först franciskanermunk och 
ledde sedan både som biskop och kar
dinal den påvliga hären till strid. Som 
påve var hans politik den att befästa 
Kyrkostaten och han kämpade för 
Italien mot Frankrike. Trots all sin 
krigsiver var han dock en konstens 
beskyddare - Bramante, Rafael och 
Mrichelangelo utvecklade sin begav
ning under hans hägn. 

Leo X ( 1 5 13-1521 )  var en helt 
annan karaktär: han älskade festlig
heter och prakt ooh var särskilt road 
av dramatisk konst; samtidigt var han 
frikostig i välgörenhet och fastade ;två 
gånger i veckan. Han var den ty
piske renäss,anspåven och en stor me
cenat för diktare och lärde; dessutom 
ivrade han för ett korståg mot tur
karna. 

Sådan var de'n politiska atmosfär, i 
vilken Erasmus levde, då han stod på 
höjden av sitt rykte. Vi få dock blic
ka djupare än in i politikens värld, 
om vi vilja förstå den tidsanda, som 
omgav honom. Vi måste fråga oss 
sj älva: vad menades egentligen med 
renässansen ? I min artikel om sko
lastiken sågo vi huru den ·nyupptäckta 
grekiska tankevärlclen hade varit liv
givande för denna rörelse. Även här 
finna vi att det grekiska elementet är 
det inspire{·ande, men resu'1taten äro 
vitt skilda. Under perioden mellan 
cle·n siste skolastikern och renässan
sens slutliga framträdande hade icke 
endast många verk av den grekisk
romerska litteraturen återfunnits, 
utan även underbart vackra prov på 
grekisk och romersk skulptur hade 
blivit uppgrävda. Denna tvåfaldiga 
skatt berusade de lärde: de använde 
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icke längre grekiskt tänkande som ett 
medel att uttrycka sanningen, som de 
stora skolastikerna hade gjort. För 
flertalet humanister, särskilt i Halien, 
hade grekisk filosofi upphört att vara 
ett medel - den hade blivit ett ända
mål i sig själv - de levde som på det 
romerska kej sarclömets tid ; föraktade 
skolornas barbariska lati11 och togo 
Cicero till förebild. En dylik anda ge
nomsyrade hela den intellektuella 
världen, och själva predikstolens väl
talare gjorde ständigt klassiska citat. 

Plato var nu mera omtyckt än Ari
stoteles, därför att han samtidigt var 
konstnär och filosof: en platonisk 
akademi inrättades i Florens. Men 
man läste varken Plato eller Aristo
teles för deras lärors skull utan för 
att njuta av deras språk. Sanningen 
övergavs för att dyrka skönheten: 
detta förde oundvikligt till ett liv i 
sorglöshet och nöjen samt till mycken 
frihet i tanke och ord, vilket i sin tur 
ledde till tygellöshet och brist på sj älv
behärskning. Sådan var atmosfären i 
Italien; i Norden var den humanis
tiska rörelsen mera måttfull - den 
var mera vetenskapligt betonad -
den jämförde klassikernas och kyrko
fädernas originaltexter och utgav den 
första kritiska upplagan därav, elen 
heliga Skrift studerades på grekiska 
och hebreiska. 

En faktor, som påskyndade utbred
ningen av humanismens idcer samt ut
löste en stormflod av polemisk litte
ratur var elen förbättrade boktryckar
konsten. Oaktat så mycket som var 
av ondo ( och detta kunde även så lätt 
brukas i dåligt syfte) i denna den gre
kiska andans återuppvaknande, så vo
ro dock några Kyrkans mest framstå
ende och helgonlika män humanister 
och i intet land var renässansen så väl 
tyglad och så ett medel i det godas 
tjänst som i England. 

Att ren.ässansen hittade vägen föl 
Eng:and tillgick på följande vis: i de
cember år 1400 bodde Manuel, den 
grekiske kejsaren, då han sökte hj älp 
mot turkarna, vid Christ Church Can
terbury. och hade greki&k kultur i sitt 



följe. År 1408 kom den stora gre
kiske läromästaren, Chrysoloras, till 
England. I början av 1400-talet un-· 
dervisade Guarini i grekiska i Ferrara, 
och han räknade många engelsmän 
bland sina lärjungar. Efter Konstan
tinopels fall ( 1453) finna vi, att två 
munkar från Canterbury, "William Sel
•ling och William Hadley, skrevo och 
idkade studier i Padua, Bologna och 
Rom. Vid återkomsten till Canter
bury blir Selling prior vid Christ 
Church. Han får en lärjunge, Line
acre, bördig från Canterbury och stu
dent vid Monks Hall i Oxford. Den
ne blir 1501 lärare för prins Artur 
och ,sedan hovläkare: bland hans pa
tienter se vi W olsey, W arham och 
Fox och till hans lärjungar i :littera
tur räknas så märkliga personer som 
Tomas More, Erasmus och prinsess,an 
Mary. 

Under år 1492 var William Grocyn 
( som Selling känt i Italien) förelä
iare i grekiska i Oxford ; More och 
Erasmus voro hans lärjungar. Dess
utom voro den färde abboten av 
Glasto'nbury, Colet, korherre vid St. 
Paul och Pace alla framstående hu
mani�ter. Detta var således den om
givning, i vilken Erasmus befann sig. 

I allmänhet var det de äldre klos
terordnarna (1nunkar och korherrar) 
och de lärde inom sekularprästerska
pet, som, i strid med tiggarbröderna, 
uppmuntrade den klassiska renässan
sen. Tiggarbröderna voro dennas stör
sta motståndare i nästan varenda 
land: de höllo på det då utslitna 
skolastiska systemet, som hade lå
tit logiken intaga den högre filoso
fiens plats. 

Erasmus föddes 1466 i Rotterdam; 
han uppfostrades av "foröderna av det 
gemensamma livet". Hans föräldrar 
<logo, då han var he'.t ung och han 
tvangs formligen av sina förmyndare 
att inträda i det andliga ståndet som 
augustinerkorherre. År 1492 präst
vigdes han och läste sin första mässa. 
Han hade god tid till studier och an� 
vände den även på bästa vis. Priorn 
räknade han alltid som vän, men det 
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oaktat får dock hans ungdomstid an
ses vara upphovet till den bitterhet, 
han visade mot klosterfolk. Fastän 
han angrep sina motståndare, tiggar
bröderna, anföll han dock ej själva 
klosterväsendet. Han fick snart till
stånd av sina förmän att vara skri
vare hos biskopen av Cambrai och 
bl<:iv därigenom befriad från klost1er
rege'lns stränghet. Han for sedan tilI 
Paris, där han både studerade och 
undervisade vid universitetet. Bland 
hans lärjungar var lord Mounrtjoys 
äldste son. År 1497 kommer Eras
mus till England, där han först uppe
håller sig i London och möter Sir 
Tomas More, därpå begiver han sig 
Augustinerkorherratnas kollegium i 
Oxford: som gäst hos prior Charnock 
träffar han Colet, Lineacre och Gro
cyn samt återigen Sir Tomas More. 
De diskutera här på platonskt vis 
och resultatet blir att han av Colet ' 
undervisas uti huru den nya lärdo-
men kan brul�as i den kristna vete'n
skapens tjänst. Sålunda kunna hans 
planer för översättningen av Nya 
Testamentet och hans kritiska upp
laga av kyrkofäderna spåras till des
sa Oxfordmöten. Han fäm:nade Eng
land 1499 och uppehöll sig på kon
tinenten, särskilt i Louvain, där han 
utgav sina Adagia ( en samling t�n
kar, citat, epigrammer och reflexio
ner, en art av lättare litteratur, som 
var okänd före hans tid). Från och 
med att detta arbete utkommit, ägde 
han en beskyddare i ärkebiskop W ar
ham. (Erasmus hade alltid penning
bekymmer och led av en kronisk sjuk
dom, vilken gjorde en v�ss ,komfort 
nödvändig för honom). Ar 1 502 var 
han tillbaka i England och bodde i 
Lambethpalatset, men innan 1 504 är 
han i Bologna och introduceras hos 
påven Julius. II. Denne var upptagen 
av sina planer att fördriva frans
männen och förminska Venedigs 
makt, medan Erasmus var en paci
fist under hela sitt liv. Han skrev 
senare en satir över krigen mellan på
ven och Frankrike, kallad "Julius 
Excelsus", vilken hade stor framgång 



och även uppfördes på teatern. År 
. 1 505 återkom Erasmus till England 
och bodde hos More i Chelsea. Hans 
varma vänskap med More är i s,ig 
själv ·en borgen för Erasmus värde. 
På inbj udan av biskop John Fishec 
blir han teologie professor och gre
kisk föreläsare i Cambridge . Han 
.bor i Queen's college åtminstone tre år 
och arbetar på sin utgivning av St 
Hieronymus' skrifter och översättnin
gen av det Nya Testamentet. Men kli
matet inverkar menligt på hans hälsa. 

Ett ord må här sägas 0111 \ldcl som 
i Oxford kallades "striden mel'an 
greker och trojaner' ' .  - Detta pågick 
vid vartannat universitet i Europa, 
men Fisher förhindra de det i Cam
bridge, eftersom han som kansler 
kui1de göra det. - I Oxford, liksom 
annorstädes voro universite:ets myn
digheter a;1tingen tiggarbröder eller 
deras lärjungar, tillgivna vad de kal
lade Aristoteles' och St Tomas' skola. 
De ansågo humanisterna vara fördär
vare av mora:len och fiender till all 
tradition. I följd härav betraktade 
de grekiska språkets studium såsom 
upphovet till alla förtretligheter och 
försökte med all makt att hindra 
spridningen därav. - De beredde na .. 
turligtvis Erasmus många obehag. Å 
andra sidan få vi komma ihåg, att hu
manisterna samfällt föraktade sko
lastikerna; en sådan man som Colet 
kunde ej tåla att höra Sankt Tomas' 
namn nämnas. (Sankt Tomas av 
Aqvino) .  More själv skrev ett (nu 
berömt) brev till den grekiska lär
domens försvar. Omkring 1 5 1 3  gjor
de Erasmus en pi'.grimsfärcl till Sankt 
Tomas av Canterburys grav och un
gefär vid samma tid, i sällskap med 
Aldrich, en skolgosse från Eton, till 
Vår Frus helgedom i Walsingham. 
Här författade han en votivclikt till 
Guds moders äro (men för a+t reta 
sina motståndare skrev han den på 
grekiska) .  

In11an Erasmus lämnade England, 
skrev han sitt berömda "Encomiurn 
Moriae" : denna skrift är en utma· 
ning mot hans vedersakare, tiggarbrö-
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derna. Tiden och omständigheterna, 
under vi:ka elen utgavs, voro skäl nog 
för deras motanfall : elen ReuohhnsJ.:: c> 
kontroversen pågick - och hebreis
kan skulle tydligen förbjudas som 
studieämne. - Dominikanerna fingo 
Reuchlins böcker brända och kallade 
honom själv inför inkvisitionen 
Erasmus och de engelska humanis
terna togo parti för honom, men Rom 
förklarade sig slutligen emot Reuch
lin, då han ansågs vara farlig (han 
förblev dock alltid en loj al katolik) .  
Men vid denna tidpunkt rasade en 
mycket viktigare meningsfejcl'. - År 
1 5 1 7  hade Luther spikat sina bekan
ta teser på porten till slottskyrkan i 
Wittenberg, - ett år senare hade 
exkommunikationsbullan utfärdats 
mot honom från Rom, och följ ar1de år 
förlänade Karl V vid riksdagen i 
\Vorms laga kraft åt densamma i 
Tyskland. Europa var socialt och 
teologiskt i uppror och ve den, vars 
renlärighet ktmde i frågasättas - en 
sådan man var ju Erasmus. Ett år 
före Luthers fördömande var hela 
Europa i rörelse för "språkstriden", 
vilken benämning gavs åt det anlopp, 
som gjordes av doktorerna i Louvain, 
karmeliterna i Antwerpen, dominika
nerna och franciskaner�1a mot studiet 
av grekiska i allmänhet och mot Eras
mi1s' Nya Testamente i synnerhet. De 
ansågo V ulgatans text nästan vara 
ofelbar och enligt deras mening hade 
Erasmus, genom sin översättning från 
grekiskan och sina olika tolkningar, 
farit förödande fram med den He
liga Skrift. Erasmus ville ej heller 
i början fördöma Luther. Han kän
de honom icke personligen, men han 
önskade, att en kompromiss skulle in
gås. Han ägcfe vänner bland de för
sta reformatorerna, främst därav JVIe
lanchton. Då emellertid Luther ställ
de sig i spetsen för pöbeln och öppet 
revolterade mot påven, ville Erasmus 
i cke hava vidare att göra med honom, 
men han nekade även att deltaga i 
kampen mot Luther, fastän både 
Fisher och More yrkade på att han 
skulle göra detta. 



År 1 522 uppfordrar påven Hadria
nus VI Erasmus att försvara Kyrkan 
och angripa Luther. I sitt svar till 
påven säger Erasmus, att det vore 
"som att bedja en kräfta att .hon skul
le flyga": Påven gjorde slut IJå tig
garbrödernas angrepp , och kejsaren 
blev även hans beskydaare. Hadrian 
dör 1 524 ooh !Gemens VII blir påve ; 
han vädjar också till Erasmus, som 
nu bryt-er sin tystnad och utger sin 
bok "Om den fria viljan", vari ha:� 
tränger ner till hjärtat av Luthers lä
robyggnad. Erasmus' överlägsna lär
dom gör sig gällande, han citerar alla 
kyrkofäderna och vinner en fullstän
dig seger. - Fisher och Henrik VIII 
lyckönska honom därtill. Detta var 
hans sista stora verk : de återstående 
tolv åren av sitt liv för Erasmus en 
mera obemärkt tillvaro : det säges 
dock, att Paul III ville utnämna såväl 
honom liksom Fisher till kardinal . 
Roms plundring av Karl V :s soldater, 
bondeupproret i Tyskland och den 
anabaptistiska rörelsen inträffade un-
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der denna tid. Hans förre beskyddare, 
'vVarham, dog, och nyheten ov Fishers 
och More's martyrdöd slog ner som 
en blixt i Europa. Erasmus levde då 
i Basel : han avlider där 1 536, vårdad 
av en portugisisk vän och lärjunge, 
Damiao de Goes, och han begrovs i 
elen kätterska stadens ödsliga kate
dral. 

Detta försvar åsyftar ej att fram
stä]:a Erasmus såsom ett helgon, utan 
är blott ett försök att sätta honom 
i den rätta, historiska inramningen. 
Han förblev alltid katolik, trots att 
det varit mera förddaktigt för honom 
att taga parti för reformatorerna och 
att han blev ganska illa behandlad av 
många av Kyrkans män. Han var 
skarpsinnig nog att i;se, att Luthers 
ref or111. atfon betydde revolution och 
att den katolska Kyrkan ensam i värl:.
den representerade auktoritetsprinci
pen. 

D o m  B e cl e Vv i n  s 1 o w. 
0. S. B. 

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

PROFESSO R NYGREN OM KATOLSK OCH 

EVANGELISK LIVSTYP. I l .  

3 .  De goda gärningarnas förtjänst. 

D :r Nygren uttalar sin förkastelse
dom över katol,ikernas salighetsläng
tan, emedan sa(igheten är cl'e goda 
gärningarnas belöning, och denna be
löning har olika grader alltefter miin
niskans värdighet, och häri äro mån
ga protestantiska teologer eniga, att 
saligheten på så sätt förnedras till ett 
irreligiöst och egennyttigt begär ; 
"människan framträder som ett aktivt 
subjekt gent emot Gud, o,;:h det 
mänskliga jaget ställer sin verksamhet 
vid sidan av Gud och · oberoende av 
Honom". Vad kunna vi svara på den
na anklagelse ? 

1 )  Det är ett obestridligt faktum, 
att Nya Testamentet och Jesus sjäh 
o fta frarnhåfer elen tillkommande sa
ligheten som en cl'e frommas lön. 
"Glädjens och fröjden eder, ty edet 
lön skall bliva stor i himmelen" (Matt. 
5 :  12 ) . "Med samm;:i mått som I 
mäten, skall också eder tillmätt varda" 
(Luk. 6 :  38) .  "Gud skall vedergälla 
envar efter hans gärningar : evigt Ev 
åt dem, vilka uthålliga i goda gärnin
gar söka härlighet och odödlighet" 
(Rom. 2 :  6, 7) .  Den protestan' iska 
teologen 0. Kirn åberopar flerstädes 
Nya T\stamentet i sin förklaring : 
"Jesus lovar i talrika språk och lik
nelser sina 1ärj ungar · himmelriket som 



lön . . . .  Det kan ej betvivlas, att Jesus 
gjort lön-tanken till motiv att fram
härda i hans ef,terfölje1!se och visa 
bröderna kärlek". Kirn medgiver 
även: "I Nya Testamentet visar sig 
ofta den ekivalenta vedergällningen 
som en princip för Guds löngivatide" 
(Realencyklopedie för Protestantisk 
teologi 3 A. Bd I I , pag. 6o8 f. ) Han 
avv•isar uttryckligen den falska tolk
ningen, att denna lön Egger i själva 
det sedliga handlandet, i samvetets 
glädje (ibid. pag. 6ro), ty det rör sig 
tvivelsutan om 1iimmelens salighet. 

Vill man därför stödja sig på Lu
ther och förkasta detta lön-förhållan
de, enär detta skulle vara fromhetens 
fördärv, står man inför valet: Jesus 
eller Luther. 

2) Genom Nya Testamentets för
tjänst-tanke och Kyrkans motsvaran
de dogm, antastas ingalunda Guds 
upphöjdhet och f11ihet. Gud, skapa
ren, är och förblir urkällan till all 
kraft och allt gott. Gud har skapat 
människans förnuft och vilja, och Han 
gör dessa hennes krafter fruktbara 
i det sedliga handfandet. D

0
et är Gud 

allena, som ,i nådefullit löfte skänkt 
människan anspråket på lön ; utan 
detta löf.te, genom vilket Gud, så att 
säga, bundit sig själv, funnes ingen 
förtjänst. Gud förblivet ensam me-, 
delpunkten i de saligas rike, ty den 
utlovade lönen är Gud själv, son1 de 
troende i olika fullkomlighet få skå
da och i kärlek ti'llbedja. De from
mas gärningar mätas icke mekaniskt 
utan efter graden av envars caritas, 
av envars innersta kärlek till Gud. 

3) Kyrkans förtjänstlära innebär 
iclc<i: människans självåterlösning eller 
ett nedsättande av Guds rättfärdig
görande nåd. Kyrkans andaktsfulla 
bön har städse varit: "Vem har först 
givit Honom (Gud) något, så att det 
borde honom vedergällas" (Rom r r : 
35) .  Den he:iga Augustinus har för 
alla tider fastslagit: "Om Gud krö
ner våra förtjänster, så kröner Han 
intet annat än s�na gåvor. . . . AJilt 
förtjänstligt gott i oss verkas ute
slutande av Hans nåd." 
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Kyrkan har aldrig lärt, att vi  kun
na återlösa oss själva, att vi genom 
egen förtjänst kunna komma i besitt• 
ning av rättfärdiggörelsens nåd, som 
är grundvale·n och huvudvillkoret för 
all förtjänstlighet. Människan mäs
te först genom Kristi förtjänst åter
lösas och genom den Helige Andes 
nåd nyskapas och he:gas, innan hon 
genom nåden gör goda och förtjäns't
foNa gärningar. Enligt Conoiliet i 
Trient ( sess. 6) är begynnelsen till 
rättfärdiggörelsen tron, och framför 
allt tron, att Gud genom sin nåd rätt
färdiggör syndaren (kap. 6) : att 
rättfärdiggörelsens .drivkraft och or
sak är "den förbarmande Guden, 
som för intet avtvår och helgar" '(kap. 
7). "Vi rättfärdiggöras för intet, 
emedan intet av det, som föregår rätt
färdiggörelsen, vare sig tron eller gär
ningar, förtjänar rättfärdiggörelsens 
nåd" (kap. 8) . 

Genom den heHggörande nåden bli
va våra i tro och kärlek förrättade 
sed�iga . handlingar värdiga för him
melen. Kyrkomötet kallar detta icke 
lön (kap. r r ) ,  men rättfärdiggörelsens 
"frukt". Kristus själv ingjuter i de 
rättfärdiga sin kraft: "Jag är vin
stocken, I ären ra'nkorna; den som 
förbliver i mig och jag i honom: , han 
bär mycken frukt ; ty 111ig förutan 
kunnen I ,intet göra" (J oh. r 5 : 5 )  ; 
det är Kristi kraft, som föregår, led
sagar och följer deras sedliga gär
ningar, och utan denna kraft äro 
dessa handlingar på intet sätt ,Gud 
välbehagliga och förtjänstfulla. 

Inför denna klara och allom väll
bekanta dogn1 falla alla slagord om 
gudlös självrättfärdiggörelse och hög
modig självförhävelse. Erfara vi ic
ke inom det övernaturliga livet sam
ma Guds al!t verkande herravälde 
som inom det natur�igt livet? Det 
nya efter Gud gestaltade livet fram
väller från Gud, från Kristus och 
från den HeEga Ande, det tränger 
ned i den mänskliga själens innersta 
djup ; det blir ej endast en yttre gär· 
ning, det blir verklig "nyfödelse och 
gudomligt utsäde" i människan. 



Genom den heliggörande nåden blir 
Guds barns sedliga görande homogent 
med det "eviga livet" däruppe, och av 
det gudomliga utsädet framväxa 
"frukter" för evigheten. Detta berät
tigar i viiss mening talet om "ekiva
lens" mellan gärning och lön. Männi
skans uuktbärande verksamhet, även 
i den heroiska formen av helighet, är 
ett fritt och nådefullt Guds verk och 
kan därför aldrig ställa Kristi för
tjänst i skuggan. Den alstrar blott 
en ännu ödmjukare glädje och tack
samhet, än vad en rättfärdiggörelse 
skulle kunna vilken icke så fullstän
digt botade �n syndares elände. 

Denna äkta bibliska realism, som 
på en gång är etisk och mystisk, he
stämmer i kristendomen a·lla tidens 
och evighetens förhållanden och klar
gör skillnaden och graderna i nåde·ns 
ordning, samt visar att krafternas 
större sedligt religiösa anspänning 
även förökar nådelivet och motsva
rande salighet i himmelen. Kristus 
antydde själv detsamma, när Han ta
lade 0111 vinträdets olika frukter ; li
kaså Paulus, i liknelsen 0111 utsädets 
rikligare eller kargare skörd. Det är 
redan sagt, att enligt katolsk uppfatt
ning står alltid den övernaturliga kär
leken till Gud i främsta rummet, och 
denna trassats har sedan Augustini 
och Gregorius' den stores tid städse 
framhållits av alla katolska teologer. 
Gregorius uttryckte denna grundsats 
med orde·n: "Gud ser icke till "quan
tum" ( det myckna) ,  utan tilQ "ex 
quanto" (ur huru gott hjärta det kom
mer). 

Onekligen har inom Kyrkan miss
bruk förekommit rörande tolkningen 
av denna djupsinniga lära, yttre upp
fattning och småaktiga beräkningar av 
förtjänsten, både i äldre tider och 
intill våra dagar, om också sällan så 
mycket som vid medeltidens slut. 
Man får likvisst icke förbise, att 
åskådliga bilder och liknelser ur Nya 
Testamentet ( om arbetslön, vedergäll
ning, segerpris o. s. v.) erbjuda fres
telser till barnslig eller också alltför 
juridisk uttydning. Även idealistiska 
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tänkare som Augusuinus ha ofta be
gagnat ord och drastiska jämförelser 
ur det ekonomiska livet, och därför 
bör man icke taga alla synbaifigen af
färsmässiga förklaringar och uttryck 
i medeltids- och senare tiders predik
ningar i bokstavlig mening. 

D :r Nygren bringar "förtjänsten" 
i förbindelse med "överloppsgär
ningar" och han tycks antaga, att 
den katolska läran endast tillskriver 
sådana gärningar förtjänst, vilket na
turligtvis är en falsk uppfattning, 
Katoliken skall i alla sina gärningar 
åsyfta Guds ära och göra allt av k�r
lek ti1'1 Gud, och därför är allt hans 
sedliga görande och i första rummet 
pliktuppfyllelsen förtj änstlig, så framt 
den framgår ur den heliggörande nå
den och kärleken 1till Gud. Kateke
sen ooh varje läroook i dogmatik ve
derlägger villfarelsen, att endast 
"överloppsgärningar" äga förtjäw,t. 

Hur stä'ller sig Luthers lära gent 
emot återlösningen? Har han icke of
ta stegrat det drastiskt åskådliga till 
sårande grovhet, i synnerhet i bytes
handeln mellan Kristus och syndaren ? 
Blev han icke snart nödgad att kämpa 
mot den grovihet o�h lättfärdighet, 
med vilken man "missbrukade" hans 
"sola-fide-lära" ! 

Det är på tiden att de protestan
tiska lärde upphörde, att med sin 
auktoritet stödja och skärpa vanfö
reställningarna om katolsk verkhelig
het, vi>lka alltjämt spöka i de breda 
lagrens hjärnor. 

I Tyskland hör det Gud ske lov till 
sällsynthetei-na, att vetenskapen fram
ställer samma värdesättning av den 
katolska förtjänstläran, som d :r N}'d 
gren uppställt. 0. i<:irns redan ci
terade uppsats i Realencyklopedi 
samt några andra uppsatser ådagaläg
ga ett helt annat sinnelag, även om 
de långt ifrån alltid visa djupare_ för• 
ståelse av dogmen och det katolska 
fromhetssinnet. I samma vetenskap
liga kretsar börjar visas större reser
vation, när Luthers etik och fromhet 
skall berömmas och detta förhållan. de vill jag till' slut med några ord 



beröra. Jag måste emellertid under
kasta d : r  Nygrens uttalanden om ka
tolicismens och protestantismens olika 
livsideal en ytterligare kritik. 

4. Det sedl·igas ·inre vä,rde. 
Enligt d :r Nygrens uppfattning är 

den katolska sedligheten en karikatyr, 
emedan det goda endast sker för lö
nens och "icke för sin egen skul'.". 
Kritikerns blickar dragas med oemot
ståndlig makt emot dogmen om för
tjänstläran, vilken icke blir förstådd 
enligt sin ordalydelse, v ilket vi be
visat i samband med vår behandling 
av det katolska fromhets1ivet. Den
na anklagelse vederlägges genom att 
hänv,isa till det faktum, att högt över 
lön-tanken råder i katolikernas sam
vete vördnaden för Gud, Vår Herre 
och Skapare ; och kärleken · till Gud, 
det högsta goda, är bevekelsegrunden 
för det sedliga handlandet. 

Vi äro redo att försvara elen ka
tolska moralens äkthet och överlägsen" 
het även från en annan sida, från det 
sedligt goclas egentliga begrepp, och 
vi frukta ingalunda kritiken, att hos 
oss den goda gärningen riktas på sa
ligheten. 

Vad menas egentligen med att "gö
ra det goda för dess egen skull" och 
vad betyder "det etiskt goclas själv
stänciiighet och värde i s,ig själv", 
varom cl :r Nygren talar ? Dessa ut
tryck giva anledning till mångahanda 
tolkningar, och uttrycket nautonom 
moral" klingar dessutom föga krist
ligt och lutherskt. Den katolska eti
ken formulerax på ett bestämdare sätt 
än den reformatoriska, det ·naturligt 
goda inom människan, vilken även 
utan en yttre re'ligiös riktning äger ett 
religiöst värde. Denna etik håller 
fast vid elen naturliga fria viljan och 
vid en oförstörbar, av arvsynden obe
roende, lust till det högsta goda. Den 
sedliga ordningen är icke ett god� 
tyckligt rättesnöre, utan en naturlig 
regel för det goda, vilken vi kunna 
med förnuftets til:hj älp utläsa ur tin
gens natur och värdesättningen av det 
inre livets ägodelar. Sålunda ära 
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sannfärdighet, rättv,isa, pietet, kysk
het sedliga dygder, som i sig själva 
äro nödvändiga och ej kunna vare sig 
av Kyrkan eller uppenbarelsen för
ändras eller förkastas, emedan .de 
hava sitt ursprung i Guds innersta 
natur. 

Vila då icke de etiska plikterna på 
1cn klippfast grund, som skyddar det 
goclas egenvärde och elen sedliga ord 
ningens visdom ? Den katolska eti
ken fattar denna värdeordning som 
en förpliktande lag. 

Luthers och hans anhängares an
klagelser emot denna etik är, att elen 
överdriver elen oviLkorliga plikten och 
att elen betraktar Kristus såsom lag
stiftare, vilken ej frikallar oss från 
dekalogens : "Du skall !" Men alla ti
ders filosofiska etik betraktar denna 
kategoriska förpliktelse såsom utmär
kande för det sedligt goda. Plikten 
som plikt betraktad har intet att 
skaffa med lön och salighet, ty plik
ten är en absolut överindividuell vilja. 

Den katolska etiken tar begreppet 
plikt och dess motsats synden ofant
ligt allvarligt. Himmel och helvete 
äro endast pliktens sanktion, äro en
dast lön och straff för p:iktens iakt
tagelse eller försummelse. Friheter� 
och kraften till det goda betrakta v1 
tacksamt som en verkan av Guds kraft 
och nåd o'ch därigenom får varje plikt, 
även d�n mest världsl,iga, en vikt och 
helgelse, som räcker in i evigheten. I 
denna mening acceptera vi valsprå
ket : "Det goda för det godas skull" ; 
men i överensstämmelse med andra 
kristliga tänkare tolka vi det icke i 
enlighet med stoikerna eller de mo: 
derna upplysningsmännen, men v1  
fästa den sedliga p'.ikten vid Gud som 
yttersta mål utan att däri se en för� 
minskning av det seclligas värde, men 
väl dess bästa garanti och djupaste 
berättigande. 

Därav följer även i det naturliga 
clygdelivet en berättigad form av "au
tonomi". Genom samvetet äro, som 
Apostelen säger, redan hedningarna 
"sig själva lag", och detta gäller så 
mycket mer oss kristna, vilka genom 



tron äro djupare införda i den gudom
l1iga lagens sinne och avsikt. Inner
ligast och friast är denna sj älvled
ning, när kärleken till Gud härskar i 
sj älen, när kärleken, som helt och hål
let hängiver sig åt Gud, besegrar den 
lägre lusten, och strax fogar kärle
kens "Jag vill" till lagens "Du skall !"  
Även vid lydnadens inre glädj e, vid 
denna "Guds barns frihet" består bu
det "Du skall !" som en helig, över
sinnlig plikt. "Det är sann frihet i 
glädj en äver den goda gärningen och 
samtidigt en vördnadsfull tj änst i lyd
nadens bud" (Augustinus, Enchiridion 
n :r 9) . Vi erfara det goda samve
tets "sällhet", det i Gud vilande hjär
tats tacksamma glädj e, v•ilken Nygren 
räknar som sedlighetens enda be'.ö
ning. Vi tro med elen helige Paulus, 
att härnere äro vi endast saliga i hop
pet och att vi ännu ''i tålamod och 
under suckar" mås1 e vänta "på elen 
konm1ande fu''.la härligheten av barna
skap i Gud" (Rom. kap. 8) . Augusti
nus, denne människohjärtats djupsin
nige kännare skriver : "Vår bedrövel
se häftar vid det närvarande tidsför
loppet, men vårt hopp stöder sig på elen 
tillkommande världen. Kunde ej det
ta hopp trösta oss i bedrövelsen, sku�
Ie vi duka under." 

Etikens historia vittnar om, hur in
nerligt och oskilj aktigt hoppet om sa
lighet och fullkomning förbindes med 
äkta sedlighet. Det är icke allenast 
det psykolog,iska behovet "lystnaden 
efter lön", som uppmuntrar oss att 
öva goda gärningar på jorden och 
sträva efter ett högre mål i himme
len ; även bristfälligheterna och skröp
ligheterna mana oss att söka fu:lkom-· 
ligheten i elen tillkommande världen. 
Vårt eget samvete och den eviga rätt
färdigheten fordra ovillkorligen salig 
fullkomning av elen jordiska halvgoda 
pliktuppfyllelsen. Kant tvingar i all 
sin överspända autonomi och anti
euclemonistiska stränghet att antaga 
ett gudomligt samband mellan sedlig
het och salighet, och denna övertygelse 
vilar djupt inne i mänsklighetens själ. 
D : r  Nygren ser häri en sorglig brist, 
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och finner, att Kant står långt efter 
Luther. Nygren påstår, att "den 
evangeliska etiken bestrider ut tryck
ligen, att människan genom sitt etiska 
förhållande gör sig värdig saligheten ; 
förbindelsen meEan · det etiska och 
eudemonistiska är här absolut avsku
ret' ' .  Härmed prisger Nygren grund
tanken i all fi'.osofisk och teologisk 
etik, och om han tolkar Luther rik
tigt, avskär han också varj e förbin
delse mellan luthersk och v idsynt 
modern etik. 

Den skenbart triumferande seger
basunen, varmed Nygren avslutar sitt 
föredrag : "Gud för hans egen skull 
och det goda för dess egen skull" 
innehåller i grund och botten en fun·· 
darnenta1: oklarhet, en oklarhet, som 
talaren sj älv ej varsnar, men på vil
ken alla hans egna argument faha. 
Är Gud allena värd och värdig att 
sökas för egen skur!l, älskas och äras, 
så kunna icke heller människans go
da gärningar ha egoistiska avsikter 
oc11 vara s{i.lvänclamål. Nej , män·. 
niskans största gärning, hennes sed
liga godhet, sådan elen härstammar 
från Gud, måste helt skän\rns och äg
nas Gud, det yppersta målet, käde
kens högsta goda och elen högsta sa -
lrigheten. 

5 .  Till kritik arv Luthers sedelära.. 
Med anledning av d :r N ygrens på 

Luthers etik grundade och rättfärdi
gade allt förkastande granskning av 
den katolska etiken och fromheten 
och enär han som resultatet av sin 
undersökning fastslår den lutherska 
etikens "oändliga överlägsenhet över 
den katolska", nödgas jag i an
slutning till den hitti\ls gj orda posi
tiva utredningen tillfoga några kri
tiska anmärkningar till Luthers ställ
ning i frågan. De bliva apodiktiska 
och icke uttömmande, och avse endast 
att mana till vetenskaplig försiktighet, 
samt draga uppmärksamheten till pro
testantiska röster, vilka icke förefalla 
så he·:t segervissa. 

·Man står först och främst frågan
de inför uppgiften, att Luther tiller-



känt "det etiskt goda en självständig
het och egenart, som det förut icke 
haft". Luther har, som bekant, för
storat arvsyndens följder, varigenom 
roten ti!l det etiskt goda; det etiska 
j aget, män'niskans ädla natur på ett 
betänkligt sätt undergräves : ingen 
viljekraft, ingen förnuftskraft med 
avseende på det absoluta, det gudom
liga, utan en djup och genomgående 
försämring av människans hela natur. 
Under loppet av sin utveckling för
lorade Luther alltmer och mer sam· 
vetet, Guds naturliga 'lag i människan, 
ur sikte. Enligt hans uppfattning är 
alltså den naturliga människans gär
ningar synd, sj älva dygden hos hed
ningarna en satanstjänst, ty det gives 

. intet etiskt gott före trons tElkomst 
(Köstlin, Luthers teologi, 2 uppl. ,  I, 
s .  52 f., II, s .  48 f . ) .  Hur kan 
man då tala om "egenvärde och 
självständighet", hur kan man avklä
da den optimistiska formeln : "det go
da för det godas skull" dess histori
ska mening, så att den kan, om också 
endast tUl hälften, passa in i Luthers 
pessimistiska i devärld ? 

Den levande roten i människan ,kan 
varken ersättas eller på nytt uppbyg
gas genom frälsningstron, och denna 
har dessutom enligt Luther intet att 
skaffa med sed!igheten. Även i tron 
förbliver människan i sig själv syn
dare och mottager endast ,;den foren
siska" (yttre, judiciella) rättfärdig
hetsförklaringen ; i henne förbliver 
"koncupiscensen verksam" och den
na är enligt Luther verklig synd. 
Gud överser endast med den kvarva
rande synden ; han ser arienast blodet, 
vilket Hans Son utgöt för oss och 
som för oss har uppfyllt · 1agen, som 
för oss är from och helig (Luthers 
Werke, Walsch. 8, 979 ; II, 305 1 ) .  
Gent emot de många vackra stäIIen, 
där Luther beskriver de goda garnin
garna som en spontan följd av rätt
färdiggörelsen, som en glädj e och en 
tacksamhetsbetygelse för kristendo
mens sanning, förekomma andra, och 
dessa i talrikare mängd, där han på 
det skarpaste betonar, att den troende, 
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trots synd och osedliga gärningar, un
der åberopande av Kristus förbliver 
viss om sin frälsning, och andra stärl
len, där han säger, att de goda gär
ningarna såsom mänskliga livsyttrin
gar förbliva synd även hos de benå
dade och endast genom tron gälla in
för Gud. Enligt Luther måste denna 
uppfattning tyvärr vara konsekvent ; 
hos den kristne saknas den verkliga 
vilj efriheten, roten till allt sedligt 
handlande, liksom a1ll sedlig möjlighet 
att uppfylla lagen ; hos Luther  efter
följes icke "böra" av "kunna". Se
delagen har därför icke någon sann
skyldigt förpliktande kraft ; de fri
villiga goda gärningarna, det sed1ligas 
karakteristika, pliktens nödvändighet, 
det gudomligt bjudande saknas. 

I själva verket har hela teorien om 
den lutherska frälsningstron framg-ått 
ur Luthers glödande, ·nästan patolo
giska strävan att undfly sin samvets
ångest och erfara personLigt lugn, 
tröst och visshet att vara frälst alltsit 
från en stark åtrå efter salighet. Den
na frälsningstro tillspetsas hos honom 
personligen ; den är "fides specialis, 
fides salvifica" och innebär e'ndast 
full förvissning om egen frälsning 
härnere och därovan. Detta subjek
tiva drag tillåter icke j agets försvin
nande ur fromhetens medelpunkt. ·  Den 
en gång gjorda trosakten åstadkorn-
111:er ej heller en så fullkomlrig salig
het, att vidare reflexion blir överffö
dig ; Luthers eget sj älsliv bevisar mot
satsen. Enligt Harnacks tolkning, 
syndar den kristne fortfarande och 
behöver alltså en trosakt "som lever 
av förlåtelsen". 

I en ny bok av d : r  T. Bohlin, 
"Das Problem der Ethik", Leip
zig 1923, påträffas, egendomligt nog, 
följande sats i anslutning till Luther : 
"för goda gärningar är salighet nöd
vändig". - "Detta betyder, att syn
daförlåtelsen är den personliga inre 
erfarenheten, vilken i sista rummet 
måste ställas i etikens och religionens 
medelpunkt ; ty e·ndast varest synda
förlåtelse finnes, är liv och salighet" 



( s. 467 f.). Alltså Uppsala mot 
Lund! 

Däremot omfattar katolikens tro 
frälsningssanningarna, även återlös
ningen, såsom obj ektiva och allmän
giltiga sanningar. Katoliken söker 
icke en dogmatisk förvissning om per
sonlig frälsning härnere ; han över
lämnar förtroendefullt sin personliga 
sa1lighet i Guds händer. Hans livs
uppgift är att upplyst av trons ljus 
älska och ära sin Gud både till det 
inre och genom en sedl,ig vandel. Eme 
dan han fattar rättfärdrggörelsen som 
pånyttfödelse och helgelse, har han 
det rätta modet att sträva efter full
komligheten och närmande till Gud. 
Ur den katolska rättfärdiggörelsens 
eget skap'lynne framgår avsikten att 
förhärliga Gud och i kärlek bliva för
enad med honom. Allt detta känne
tecknar en stor obj ektivitet och en 
barnslig självförgätenhet i Guds 
tjänst. Det lutherska rättfärdiggörel
sebegreppet s�mmanhänger med bö
j elsen och nödvändigheten att skåda 
in i sitt inre liv, · 

i Luther · och N ygren beteckna den 
klosterliga askesen som ett utslag av 
den egennyttiga "beräkningen". Hur 
kunna de veta, att icke detta slag av 
fromhet avser att "späka köttet" ? 
Själva ordet "askes" och de religiösa 
ordnarnas historia visa ju  hän pa de,
ta mål. Sjä'lvförnekelsen tjänar det, 
allmänna seåliga "fullkomligheten''. 
Denna åsyftar ett visst mål, som är en 
egendomlighet för ordenspersonerna, 
men som likväl gillas av all allvarlig 
etik. Vi höra talet om, att det "sket 
eridast för att föröka den himmelska 
saligheten", men detta är icke den ute
slutande avsikten. Innehållet i "vita 
religiosa" är, som namnet antyder, 
gudstjänst i särskild mening, kon
centration och stegring i böneliivet, 
Guds pris och liturgiens firande. Vita 
religiosa �ir en storslagen organisa
tion, som djupt inpräglar betydelsen 
av "Ora" och "Labora" i folkets med
veta·nde, i konsten, litteraturen och 
historien. Ordensliivets innerligaste 
motiv är kärleken till Gud och nästan, 
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men mera sällan omsorgen om och 
beräkningen för egen välfärd. Enligt 
den katolska teologiens enhälliga lära, 
sådan den redan under medeltiden ut
vecklat sig består icke ordenslivets 
. .  ' tcirnämsta företräde i dess negativa 
egenskap, världsflykten, uta·n i dess 
positiva värde, i ca1,itas, som genom 
ordenslivet får en friare utveckling 
än under världs1ligt arbete och strä
van. Ett exempel på detta kan ses 
hos Denifle (Luther, 2 upp!. 1904 I, 
s, 133-232). 

Luthers sola-fidelära är upphovet 
till förnekelsen av de goda gärningar
nas betydelse. Ordet "endast ett gott 
träd kan bära goda frukter" talar vis
serligen ett bestämt språk emot 
all förtjänstlighet, så framt man 
icke antager ett förädlat träd utan 
att människan oclcså efter ' syn·· 
daförlåtelsen förblivit ett dåligt 
träd som icke genom nådefull 
förening med Kristus genomström
mas av nya gudomliga krafter. 
Även 0111 försakelsen av all lön i evig
heten är aJd.rig så oegennyttig, för
blir den en brist i den rel'igiösa eti
ken; det är faktiskt en försakelse av 
"evighetsvärdet", av det a:bsoluta och 
evigt fruktbara, som varje djupare 
etik tiNskriver sedligheten. "Det finns 
intet skäl", skriver 0. Kirn i sin av� 
handling . (s. 613), "att utesluta lön
tanken från det sedliga och religiösa 
livets område endast på grund av dess 
förmenta juridiska karaktär. I den 
religiösa vä1:ldsåskådningen tjänar 
tanken på lönen att uttryoka e·n viss
het, att det sedliga handlandet icke al
lenast är människans angelägenhet, 
den beaktas och uppskattas även av 
Gud ; ty Han har förordnat sålunda, 
att genom uppfy!i:andet av Ha:ns he
liga vilja varder människan delaktig 
av Hans rikes ägodelar". Och åter: 
"Saligheten i Guds rike är ett oskil j
aktligt av Gud garanterat korrelat av 
den fullkomliga sedligheten. Salig
heten är eudemoni nedlagd i Guds 
barns rättfärdighet, om den också är 
grumlad i den närvarande tidsperio
den". 

* 



Ovanstående uttalande föranleddes 
av d :r N ygrens i utdrag medde·!a,de 
föredrag ; objektivt tänkande protes
tanter skola medgiva, att dess innehål! 
icke sträckt sig längre än som varit 
nödvändigt för att klarlägga den av ta
laren uppkonstruerade motsättningen 
mellan katolsk och protestantisk etik, 
saint för att rättfärdiga elen katolska 
övertygelsen. Hr Nygren säger i sitt 
föredrag, att nutidens katoliker finna 
behag i ett agressivt uppträdande och 
"framträda till angrepp ; i Luthers 
hemland lider man oerhört under 
dessa angrepp, och icke heEer Sverige 
har förskonats från fientlig propa
ganda". Enligt vad jag under min 
resa i Sverige erfarit, förefalla de 
svenska protestantenn. ha en något 
avvik::mde mening om denna propa
ganda. Jag måste i största blygsam
het medgiva, att jag själv icke haft 
någon propaganda i ögonsikte med 
mina föredrag, vilka voro av rent ob
jektiv och apologetisk natur. 
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Vad Tyskland beträffar, kan jag i 
detta fall·et lugna såväl hr N ygren , 
som hans åhörare, ty i Tyskland rå
der ingalunda den stridsstämning mel
lan konfessionerna, som han tycks 
förutsätta. Tvärtom har sedan kri
gets begynne'.se det ömsesidiga för
håHandet mellan dem betydligt för
bättrats både i vetenskapen och i den 
praktiska toleransen. 

Under kriget utgåvas för de olika 
konfessionerna gemensamma publika
tioner rörande sociala och religiösa 
spörsmål, och de båda konfessioner
nas riksdagsmän bi'.·clade en gemen
sam försvarsfront emot de kyrkofi· 
entliga strömningarna, när Tysklands 
nya riksförfattning grundlades. 

. Naturligtvis drabbades elen protes- . 
tantiska organisationen hårdare av 
Tysklands politiska sammanbrott, än 
vad som var fallet med den katolska 
Kyrkan, men detta kan icke räknas 
katolikerna till last.. Betraktar man 
våra dagars konfessionella polemik 
och hela dess ton, så måste medgivas ,  
att kampens skärpa mildrats, och de 
teologiska stridsfrågorna utredas på 

ett lugnt och fredligt sätt. Har det 
icke talats såväl i Tyskland som i Sve 
rige om en sammansmältning mellan 
katolicism och protestantism, 0111 ei1 
"evangelisk katolici tet". 

Huru fjärran och främmande dy
lika ting än må vara, så visa de dock, 
att man ej kan tala 0111 oerhörda li
danden på grund av katolska angre_pp. 
I hela kristenhetens belägenhet tyckes 
det i nuvarande stund vara viktigare. 
att de kristna med gemensamma kraf
ter söka i helig tävlan hjälpa den 
sjuka och fredlösa mänskligheten, än 
att de väcka kamplusten från Luthers 
och Gustaf Adolfs tid och sålunda 
arbeta den kristna civilisationens och 
kulturens fiender i händerna. 

D :r l\!1' a u  s b a c h. 

I Rom firade Statssekreteraren kar
dinal Gasparri elen 3 1  mars sitt 50-
årsj ubileum som präst. Den hel. Fa
dern bragte den höge jubilaren sina 
varmaste lyckönskningar och en för
nyad försäkran om sitt orubbliga för
troende. Dessutom skänkte han ho
nom en gyl!ene kalk i bysantinsk stil. 
Det offentliga högtidlighål)andet av 
denna fest skall på ett storslaget sätt 
firas i mitten av maj . 

Enligt den påvliga årsboken för 
1927, som nyss utkommit, består kar
dinalkollegiet för närvarande av 65 
medlemmar, varav 39 äro italienare 
och 26 tillhöra andra fo:k. Den kyrk
lika hierarkien omfattar för närva
rande 6 patriarkat och r , 164 biskops-
och ärkebiskopsdömen. Dessutom fin
nas 242 aposto'.iska vikariat och 92 



apostoliska prefekturer. Den Heliga 
�talen är representerad vid 29 rege" 
nngar, och 27 stater under,hålla sär
skilda beskickningar vid Vatikanen. 
Årsboken upptager 98 kongregationer 
av olika slag. 

Den italienska statens officie:la tid
ning "Gazetta Ufficiale" har nyligen 
offentliggjort ett kw2gligt dekret, en
ligt vilket det katolska universitetet i 
Milano erkännes och dess statuter 
stadfästas från statsmyndighetens si
da. Detta universitet består för när
varande av en juridisk fakultet, en 
sektion för politiska, ekonomiska och 
sociala vetenskaper och en fakultet 
för litteratur och filosofi. Dessutom 
äro till universitetet anslutna en del 
specialkurser. I förvaltningsrådet 
skall äkebiskopen av Milano och den 
italienska regeringen utse var s'!n re
-presentant. 

Årligen firas i Italien en ''uni ver
sitetsdag" med en allmän insarnling 
till det katolska universitetet i Milano. 
Den står under Påvens särskilda be
skydd, och han har lovat sin välsig0 

nelse åt alla, som giva stöd· åt "detta 
vetenskapens och trons praktiska apo-' 

stolat och sanna korståg". Den fö1'
sta universitetsdagen år 1923 inbragte 
redan något över en miljon lire, men 
under förra året nådde summan nä
ra 2,400,000. I år skola ansträng
ningarna fördubblas för att om möj 
ligt insamla ännu iner. Universite
tets ledning har fö1; avsikt att inköpa 
det forna cistercienserklostret San 
Ambrogio, en byggnad, som efter rit
ningar av ·Bramante uppfördes under 
hertig Ludovico Moro . 

På förslag av den italienska rege� 
ringen har. parlamentet upphävt deri 
undantagslag, som hittills frånkänt 
religiösa ordnar och kongregationer 
juridisk personlighet. I det officiella 
kungörandet av denna nya lag heter 
det bland annat : "Då grunderna för 
denna lag . . . . icke mera synas bestå, 
i det att tidens uppfattning helt och 
hållet ändrat sig . . . . upphäves den 
tidigare lagen och därmed den för 
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ordensmännen föreskrivna sekularisa• 
tionsplikten." 

I Frankrilte göras stora ansträng
ningar för att råda bot på den där 
sedan kriget rådande svåra präsvbris
ten. Så finnes t .  ex. i stiftet Ver
sailles en särskild förening för att 
insamla penningmedel för utbildande 
av präster. Under det första verk
samhetsåret 1912  insamlades redan 
12,000 francs. Under 1926 steg sum
man till 432,000. År 1909 räknade 
det stora seminariet i Versailles 57 
studenter, men under det sist förflut
na året hade detta antal :'.i tigit till 
1 29. Det lilla seminariet i detta stift 
har för närvarande 205 liirj unga'r. 

Hollands samtliga biskopar mana i 
ett gemensamt herdabrev tiU national
insamling för en katolsk handelshög
skola, som i höst kommer att öpp
nas i Tilburg. Biskoparna · prisa på 
Jet varmaste de hollä11dska katoliker
nas stora offervillighet, vilken inger 
förhoppning om att de även skola 
lyckas insamla medel för denna nya 
viktiga läroanstalt. 

· I Ukraina i Tjecko-Slovakien ha 
efter långvariga processer alla de av 
de ortodoxa från den grekisk-katol
ska ( d. v. s. den grekiska med Rom 
unierade) Kyrkan tagna helgedomar
na återlämnats. Staten är nu tvun
gen att med användande av stora gen
darmuppbåd med eller mot sin vilj a 
till de rättmätiga ägarna överlämna 
dessa tempel. På somliga ställen har 
detta icke gått utan våld, då de upp
hetsade ortodoxa även · med vapen, 
makt satt sig till motvärn. Kommu
flisterna ha anslutit sig till dem och 
förklarat, att de med ·all kraft · ämna 
arbeta på att de åter skola komma 1 
besittni11g av de greldsk-katolskalcyl'� 
korna. 

I Rumänien. närma sig de år 192 1  
inledda konkordatsförhandlingarna 
sitt avslutande. De ortodoxa i detta 
land ha med all kraft satt sig emot 
dem, för att den katolska Kyrkan skall 
kunna hållas kvar i samma beroende 



av staten, vari de själva befinna sig. 
Under dessa förhandlingar har Va
tikanen hela tiden låtit förstå, att de 
apostoliska konungarnas av Ungern 
rättigheter i kyrk!iga angelägenheter 
helt och hållet vara av personlig ka
raktär och därför på intet sätt över
gått .till den österrikisk-ungerska mo
narkiens successionsstater. 

I Belgrad stiger katolikernas antal 
oupphörligt. Före . kriget hindrade 
den serbiska regeringen dem från att 
bilda en katolsk församling, så att 
huvudstadens katoliker då voro hän
visade till den österrikisk-ungerska 
legationens kapell. Efter krigets slut 
gavs tillstånd att grunda ert katolsk 
församling. I början av detta år ha 
två nya sådana upprättats i Belgrad, 
av vilka den ena förestås av francis
kaner och den andra av assumptio
nister. Redan ha anstalter traffats 
att i en förstad Semendria grunda en 
fjärde, enär katolikerna där starkt 
föröka sig. 

Till ärkebiskop i Tokio har den hel. 
Fadern efter Mgr Rey utnämnt Pere 
Alexis Chambon, som hittills varit ge
neralsekreterare i "Sällskapet för de 
utländska missionerna" i Paris. Re
dan tidigare har han verkat i Japan 
som missionär i .stiftet Hakodate, och 
han talar mycket bra ianari olr1 . Hans 
utnämning liar i alla intresserade 
kretsar mottagits med entusiasm. 

I N orrleö ping har oenighet uppstått 
mellan den lutherska kyrkoherden i 
därvarande N arta församling · Sam 
Thysell och hans kyrkoråd. Den för
re tror ej längre i traditionellt kris
ten mening på den aposto�iska tros
bekännelsen och har därför funnit på 
att förse den med följande ingress: 
"Låtom oss nu, i den mån vi kunna 
det, instämma i kyrkans av ålder bru-
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kade bekännelse". I sin anmälan till 
domkapitlet säga de opponerande 
kyrkorådsmedlemmarna :bland annat : 
"Vi kunna ej följa kyrkoherde Thya 
sell i hans åsikt, att en man som valt 
att i egenskap av präst ägna sig åt 
statskyrkans tjänst, endast behöver 
vara lojal mot kyrkans ordning till 
den grad, som passar honom. Otn 
detta finge ske, skuHe snart allt vad 
ordning och skick heter försvinna, 
och den svenska statskyrkan, förtärd 
inifrån, falla ihop som en ruin". I 
sitt svar säger kyrk9herde Thysdl, 
att han infogat denna ingress "för att 
lätta tvånget på samvetena" och "att 
han vill vara trogen mot evangeliet 
så som han uppfattar den,na trohet". 
Anmälarnas ståndpunkt finner han 
enbart "juridiskt-formalistisk" och 
anser, att den förnekar "livets rätt". 
Denna tvist har givit eko i vida kret
sar både bland stats- och. frikyrkliga. 
Innerst gäller den, om den svenska 
statskyrka·n skall vara protestantl,sk el
ler kristen. I förra fallet måste kyr
koherde Thysell få rätt och dessutom 
böra alla andra statskyrkans förkun
nare erhålla tillstånd att omgesta1lta 
liturgien efter sitt subjektiva godtyc
ke. Då blir det snart allmänt kaos 
i denna kyrka. I senare fallet måste 
kyrkorådsmedlemmarnas me·ning seg
ra och· kyrkoherde Thysell antingen 
böja sig eller avgå från sin post. Men 
principen öm lärans enhetlighet kan 
aldrig fullt genomföras inom en pro
testantisk kyrka, varför konsekven
serna av ett sådant utslag skulle, åt� 
minstone teoretiskt leda tiU katoli-

. J cism. För den, som ser till proble-
mets djup slites alltså den nuvarande 
svenska statskyrkan, liksom för övrigt 
all protestantism, mellan å ena. sidan 
religiös anarki, å den andra en rent 
katolsk trosprincip. 
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Våta k-Qt ol:ah.a. �cm,. • 

.,, Ave Maria" inför Stockholms 
konsistorium, 

En katolsk bild från anno 1692, · 

Det är för visso ej av uppbygglig 
art att vara nödsakad att genomforska 
.g·amla protestantiska konsistoriiproto
koll från 1600- och 1700-talet. Man 
tröttas av att följa alla dessa läger
måls- och skrlsmässosaker, som åter
finnas å snart sagt varje sida, för att 
nu ej tala om de små osmakliga dispy
ter som då och då föras konsistoria-
1es emellan. 

Det må således ej förvåna, om hig 
i mitt innersta fylldes av glädje, när 
min blick en dag i Stockholms stads 
konsistorii protokoll för år 1692 fån
gades av de två, or:de·n.: _''.Ave Maria" . . 
Vad var detta ? Vad hade den för en 
katolik så kära bönen här att göra ? 
Svaret kom snart. Protokollet var ej 
långt. Det gäiJlde en 12-å.rs gosse vid 
namn Johannes Andreas Clemariche. 
Det var h;i,n som den 3 mars 1692 
sjöng bekännarnas drottnings lov in
för Stockholms stads kyrkoherd;i,r, 
då de den dagen ihöllo session. Jo· 
hannes Andreas' fader, som varit en 
enkel kammakare och god katolik, v.ar 
död. Modern, lutheran, hade nu järn- _ 
te den lutherske prästmannen Nico
laus Bergius infunnit sig i konsisto-

rium för att söka få den lille pilt,et\ 
omvänd. Hon berättade, hurusom 
hennes avlidne make uppfostrat de
ras son i den påviska villfarelsen, och 
hon skildrade även, huru elen kej ser
lige gesantens prast besökt dem i 
hemmet. Vid mannens ·sista sjukdom 
hade han även varit där och givit ho
nom nattvarden. Hon tillade dess
utom, och det förefaller som . med 
glädje, att. när den franske patern in
fann sig av samma skäl - var man
nen redan död. 

Så var det med den bortgångne ma
ken. Men hur skulle det gå med elen 
l ille Johannes Andreas ? Han gick 
ju  fortfarande hos den katolske pa
tern, och han hade t. o. m. av denne 
fått Canisius' katekes, och mässan 
bevistade han även. Moder mot son ! 

Men sonen sökte ej slingra sig un
dan. Visst var det sant och iha.n lät 
de ide>ligen frågande lrnnsistoriales 
veta, att det var mycket folk, som om 
söndagarna gingo till kejserliga en-: 
voyens kapell och att där varje sön
dag lästes tre mässor och hölls . en 
predikan. Ja, · h;i,n vis$te även att 
meddela, att ett dussintal pojkar varje 
sö·ndag av patern undervisades i ka
tekesen. Allt detta föreföll honom 
så natudigt, att han tydligen ej kunde 
förstå, vart man ville komma med ho
nom. 
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Nej, katolik ville han förbli, och nog 
vore skilsmässan från modern svår 
men värre att förneka sin tro. För 
hans lekamliga väl hade för öv 1·ig,t 
katoliken N oel Galliel lovat sörja, om 
han blott b:eve trogen. Det båtade 
därför föga, att konsistoriales lovade 
att hjälpa både modern och honom. 
Nej ej · ens den daler silvermynt ur 
' ; ' � " r J cassa pauperum", s9,m lamnades ho- 1 i 

nom till uppmuntran att läsa Luthers , 
katekes rubbade honom i hans stånd
aktighet. Lika litet · ve1'kade det på . 
honom, att modetri nästan hånåde ho� 
nom och förklarade, att han vore så 
"inpyrd av den katolska surdegen, att 
han sagt sig ej akta ro lutherska 

· präster" (konsistorieledamöt,ernas an
tal var tio på denna tid). 

Än mindre förbry:lades han när de 
ro  allvarsamma prästmännen·' förlda· 
rade sig dela moderns uppfattning om 
honom. Nu var det i stället, som han 
uppstämde bekännaredrottningens lov 
och läste "Ave Maria". ej en utan ,en
ligt protokollets avfattning att döma 
upprepade gånger. Vilken låt for de 
lutherska öronen ? De trodde det väl 
knappast, en 12-års pojke, som läser 
A ve Maria för dem, respektabl;,i pro
testantiska präster. Det �ar mer än 
nog. Förhöret avslöts. 

Men hur gick det då ,senare med 
den lille frimodige katolske bekänna" 
ren ? 

Jag har sökt och sökt, och någon 
visshet har jag ej nått. Endast en 
gång till har jag påträffat hans namn 
i konsistorii protokoll, och · det är två 
år senare eller den: 1 7  dec. 1694, ' 

Det är då återigen pastor Bergius _:_ 
inon'L parentes eri föga sympatisi< re
presentant for lutherskt renlärighets
nit - som står som angivare. När 
och hur pastor Bergius korrtrt1it övet 
en J ohahnes Andreas tillhörig ask; 
Som enligt Bergii· förklaring .innehöll 
"några reliquia sanctorum" framgår 

' 

ej av protokollet. Men det torde man 
ju kunna ha rätt att antaga, att Jo
hannes Andreas ännu 1694 frambär- , 
da t i sin ka:tolska övertygelse, ty eljest , 
hade han ej varit uppkaHad inför kon- ! 
sistorium. Må vi hoppas, att han lik- '. 
som sin fader, dog i . Kyrkans sköte, .i 
och att .ej, pastor Bergius eller någon 
annan ha 01�vänt de.nne "papist". 
Tyvärr lämnas därpå i protokollen'. 
många exempel, ja allt för många. 
Det är beklämmande. Men knappast 
annat att , vänta. Kato11ikerna yoi'o· 
ju ; l).åsti.1

1 

utan · i'nqj lighet /l,tt ut
öva religionen, j å det kunde' endast 
ske genom överträdande av lagen, och 
så lockelserna för åtminstone de fat
tiga och nödställda att b1'iva ekono
miskt hulpna, blott de avsvuro de "på
viska villfarelserna".· · Nästan , varje 
gång jag i konsistorii protokoll på
träffat ett avfall från katolska reli
gionen är det förbu'ndet med en all
mosa från cassa pauperum, ja under
stundom ·utlovas "ständig allmosa" 
från den "publika kassan". Därföl" 
vill jag ej fälla någon dom över dem 
utan i stället glädjas över den lille 
frimodige Johannes Andreas Cle
manche' s "Ave Maria" inför konsi
storium. Det är e·n vacker· bild, som 
jag ansett väl värd att dra fram lir 
protokollets gömmor · inför · katolska 
blickar. 

L e n n a r t W i b e r g. 

EN BASAR 

till förmån för kyrkliga ändamål inom det Apostoliska Vikariatet kommer under H. H. Biskopens .protektion att anoi'dnas i Stockholm i höst . .  Närmare framdeles. Gåvor och bidrag- mottag-as: av bl. a. : fru Dagmar Adams-Ray, Saltmätareg-. 3 B ,  fru Maria Carlberg, Reg-ei;ing-sg-. 42, fru Dol'is Herzog-, Tun• nelg-. 20 B, fröken Nanny l13a!)sson, Badstug. 15, fru Elsa Lampert�MeuJler,, Norrmalmstorg- 16, ,alla i Stockholm. 
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MATER GERHARDA t, 
Den 13 april avled i Göteborg· efter 

endast åtta dagars sjukdom förestån
darinnan för S :ct Elisabeths Sjukvårds
systrar ärevördiga Mater Gerharda. I 
tre decennier hade hon verkat i Göte
borg ett lysande föredöme ej blott i 
trogen pliktuppfyllelse utan även i 
fromt katolskt liv. Styrkt med Kyrkans 
Heliga Sakrament gick hon bort lugnt 
och fridfullt. R. I. P. 

Sista gången den, som nedskriver 
dessa rader, såg den nu bortgångna 
Mater Gerharda var efter den vesper, 
som för henne blev det sista tillfället 
att vid en aftongudstjänst i vår för 
henne så kära S :t Josefs kyrka med sin 
sång - under hela sin långa Göte
borgsvistelse var hon medlem i kyrko-
kören och bön hylla den gu-
domlige Frälsaren. Endast med 
svårighet kunde hon på grund av 
den benåkomma hon led av röra 
sig ned för de få kyrkotrappstegen ut 
åt gatan. De strålande ögonen och det 
vänliga leendet varmed hon besvarade 
de henne mötande hälsningarna tyc;,;
tes vilja avvärja varje ev. beklagande 
och talade om något helt annat . än sjuk
dom nämligen om en inre glädje. Ja, 
detta underbart fridfulla glädjeuttryck 
över Mater Gerhardas anletsdrag ! 'Un
der de nära 30 år som jag haft förs 
månen, ibland endast för någon minut 
å gatan, understundom något längre 
i mottagningsrummet hos Elisabeths
systrarna, få komma i samtal med hen
ne, var .det mången gång detta leende, 
som jag tolkade som en utstrålning 
från henne själs frid och harmoni, som 
kom mig att undra : Hur kan Mater 
Gerharda vara så glad ? Hon har Ju 
övergivit allt vad människohjärtat 
plägar starkast hänga sig fast vid :  fä
dernesland, släkt och vänner. Det kall 
hon valt har ej givit h;enne beröm 
och erkännande utan i det tysta och 
fördolda har hon fått utföra sin sä
kerligen ofta enerverande och tåla
modsprövande livsgärning. Ja, hur kun
de hon då ständigt sp1·ida glädje om
kring sig ? Kanske gav hon själv för
klaringen en gång. Samtalet gällde :en 
tredje person. Denne hade gått till en 
vei'ksamhetsort, som ej var av behag
ligaste art, men han gjorde det med 
uttalad glädje, trots eller rättare eme
dan det ej var i samklang med hans 
naturliga önskningar. Ja, det var det 
högsta och bästa förklarade Mater 
Gerharda livligt. Och det praktiserade 
hon själv. Hon visste att Gud ville hon 
skulle tjäna Honom, hon kände sig 
uppfylld av andlig frid. Men om det är 
otvivelaktigt säkert, att Mater Gerhardas 

fridfulla glädje var betingad av ett 
fromt böneliv, var hennes natur dock 
ej enbart kontemplativ. Det visar sig 
väl bäst därav att hon redan i unga år 
inträdde i S :t Elisabeths kongregation, 
vars arbetsdevis ju ligger i ordet : 
sjukvård. Sparade sig själv gjorde ej 
heller Mater Gerharda, och som belysan
de för hennes lust att alltid· vara redo, 
att stå till tjänst, där så behövdes, en 
liten sjukvårdsepisod, som hör Mater 
Gerharda till. Jag blev för knappast 
ett halvt år sedan ofrivilligt vittne till 
densamma. På vägen från den heliga 
Mässan och kyrkan till Systrarnas hem 
mötte Mater Gerharda en äldre arbe
tare blödande å ena handen sedan · ett 
förband tydligen lossat. Vad gjorde då 
den 75-åriga Mater Gerharda ? Kanske 
hade mången låtit mannen passera 
utan vidare. Men Mater Gerharda kal
lade honom in i en portgång och blev 
förhandssjuksyster som i .unga år. Hän
delsen kan sägas vara obetydlig, men 
den kan även tjäna som en Mater 
Gel'hardas predikan till oss om skyldig
heten att omsätta vår katolska tro i 
praktiska kärlekstjänster mot nästan . 

Den högtidliga requiemmässan för 
Mater Gerharda ägde rum i S :t Josefs 
vackert smyckade kyrka tisdagen den 
19 ap1·il. Mässan celebrerades av för
samlingens kyrkoherde G. M. Kuipers 1 
med kyrkoherde Th. von Heugten, 
Malmö, som diakon och kyrkoherde 
W. Meijerink, Oskarström som subdia
kon. 

Kyrkoherde Kuipers höll efter mäs
san ett vackert och känsligt tal, min
nande om växlingarna mellan död och 
uppståndelse och uttalade den för
hoppningen att Frälsaren, som lovat 
att belöna den minsta kärlekstjänst 
gjord mot en av hans bröder, skulle 
nådigt hava tagit emot sin trogna tjänar
inna. Men behövde Mater Gerharda 
vår bönehjälp så kunde hon vara för
vissad om att vi ej skulle glömma henn1;1. 

Ute å kyrkogården sjöng kyrkokören : 
"Saliga äro de döda" och kyrkoherde 
van Heugten · med assistens av kyrko
herde Kuipers och doktor van Mierlo 
läste de vackra begravningsbönerna. 

Ja, så blev Mater Gerhardas sista 
färd en skön tacksamhetens hyllnings
gärd från nuvarande och förutvaran
de präster inom S :t Josefs församling, 
från hennes närmaste sörjande, Elisa
bethssystrarna, J osefssystrarna och öv
riga Göteborgs katoliker och många, 
många som ej dela vår katolska tro. 
Ett älskat minne har Mater Gerharda 
lämnat efter sig. Vile hon i frid ! 

-g. 
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3 .  
4 .  
5 .  6.  
7 .  8 .  
9 .  

10. 11. 
12 .  13 .  14 .  15. 16 .  

Söndag, Andra efter påsk. S :t  Philippus och J akobus. Apostlar. Måndag. S :t Athanasius. Bisk. Kyrko lärare. Tisdag. Korsmässa om våren. ( Jesu Kors återfinnande. ) Onsdag. Den helige Josefs skyddsf est. Torsdag. S :t Pius V. Påve. Fredag. S :t Johannes. Apost. ante portam latinam. ( Jesu hjärtas fredag. ) Lördag. S :t Stanislaus. Bisk. Mart. , 
Söndag, Tredje efter. påsk. ( S :t Josefs skyddsfest. ) Måndag. S :t Gregor från N azians. Bisk. Kyrkolärare. Tisdag. S :t Antonius. Biskop. Onsdag. Oktavdag till S :t Josefs fest. Torsdag. S :t N ereus m. fl. martyr. Fredag. Ferialdag. Lördag. Vår Frus tidegärd. 
Söndag, Fjärde efter påsk, Måndag. S :t Ubaldus. Biskop. 

Utom förut nämnda personer finnes det även andra, som viga sig {it Guds tjänst, s. k. ordenspersonrir, vilka g:enom heliga ceremonier och bön upptagas i · en orden eller kongregation. De relig1osa ordnarna är sammanslutningar av personer, vilka efter moget övervägande och efter prövning av sin vilja och sina krafter följa de s. k. evangeliska råden och avlägga det tredubbla }öftet om frivillig fattigdom, kyskhet och lydnad och inrätta sitt leverne efter bestämda, av Kyrkans överhuvud g·odkända regler i något klosterligt samfund. Ordensväsendet har framgått ur Kyrkans anda. I alla tider har det funnits människor, som känt sig särskilt manade att enbart tjäna Gud och som för att kunna göra detta ostört dragit sig tillbaka från världen och umgänget med människorna, som t. ex. Elias och Johannes Döparen. I kristendomen fann denna längtan hos enskilda sitt :f;ulla erkännande och berättigande och sin särskilda form. Under kejsar Decius' förföljelse mot de kristna (år 250)  flydde en helig eremit Paulus till den egyptiska öknen och stannade där i helig ensam-. het, sysslande med bön och betraktelse. Före sin död sammanträffade han med den helige Antonius, som gjotde den kristna världen bekant med hans le-verne, varigenom han vann flera efterföljare i eremit-livet. Antonius, en rik yngling, som skänkt bort alla sina ägodelar, ägnade sig åt ett liknande levnadssätt och blev sä 

17. 18. 
19 .  
20 .  
21 .  
22.  

23.  24. 25 .  
26. 27. 
28.  
29.  

30. 31 .  
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att säga grundläggaren av munkväsendet. Ryktet om hans dygder och under-. verk drog· många andra till honom, så att de beslöto att leva i hans närhet och under hans ledning. Han besökte dem då och då och uppmuntrade bröderna till kristlig kärlek och försakelse och till Kristi efterföljelse. I början levde var och en för sig ensam, varav namnet munk uppkommit (monachus av monos = en) . Pachomius, en samtida till den h. Antonius, gav dem en större samhörighet, som förde till uppkomsten av gemensamma, avskilda boninga1· ( claustrum, kloster) ,  där de efter bestämda regler ( ordo) levde under en föreståndares ( abbas = fader, abbot) ledning. Grundläggaren av munkväsendet i västerlandet är den helige Benedikt av Nursia ( + 543 ) .  Efter hans regel och efter den regel, som den helig·a Augustinus gav sina präster, stiftades sedan en hel del nya ordenssamfuml med olika uppgifter, såsom rent kontemplativt liv missionsverksamhet, undervisning av' ungdomen eller sjuk- och fattigvård. Ordensväsendet har varit av största. betydelse för Kyrkan och till största välsignelse för mänskligheten . Genom de religiösa ordnarna har forntidens . vetenskap, konst och litteratur fäddats åt eftervärlden ; genom dem ha de hedniska ländema kristnats och kultiverats och genom deras dygder, offerliv och bön har Guds välsignelse nedkallats över människorna. S. N-k. 


