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SANKTA BIRGITTAS UPPENBARELSER. 

BOK I. KAP. 3. 

Vår Herre Jesus Kristus lär sin 
brud huru hon skall älska och hedra 
Honom och huru Hans ovänner hata 
Honom och älska världen. 

Jag är din Gud och Herre, vilken 
du dyrkar och hedrar? Jag är Den
samme som uppehåller himmel och 
jord med min allmakt och ej uppe
hållas de av några andra ting eller 
stöd j epelare. Jag är Den, som dag
ligen offras och frambäres på altaret 
under brödets gestalt, sann Gud och 
sann människa. Jag är Densamme, 
som utvalde dig. Hedra min Fader, 
älska mig, lyd min Ande. Giv min 
Moder ära, såsom din Fru, hedra alla 
mina heliga män, bevara rätt tro som 
han skall lära dig, som kan urskilja 
två slags andar, sanningens och lög
nens ande; han, som utrönte strid och 
frestelse inom sig, han som är din 
skriftefader och vann seger med min 
hjälp. Bevara sann ödmjukhet. Men 
vad är sann ödmjukhet annat än att 
te sig sådan som man är och giva 

Gudi lov för alla goda ting, som Gud 
haver givit. 

Men nu hata många mig och mina 
gärningar och räkna mina ord vara 
sorgliga och fåfänga. Och djävulen 
omfamna de och älska. Ty vad de 
göra för min skull, det är med mot
vilja och bitterhet. Och ej bekände 
de mitt namn och tjänade mig, om de 
ej blygdes av människofruktan. Men 
världen älska de med så mycken kär.
lek att de ej tröttna varken dag eller 
natt i hennes arbete. Och brinna all
tid i hennes älskog. Deras tjänst täc
kes mig så som om någon gåve sin 
ovän penningar till att dräpa sin egen 
son. Så göra de mig : de giva mig 
en liten a11mosa och hedra mig med 
sina läppar, så att världslig lycka må 
ti11växa dem och att de må bliva i sin 
heder och i sina synder, varav deras 
goda håg dräpes, att han ej skulle 
trivas i det goda. 

Men om du vill älska mig av allt 
hjärta och intet åstundar utom mig. 
så skall jag draga dig till mig med 
kärlek, liksom magneten drager till 
sig järnet, och sätta dig på min arh1, 



vilken är så stark, att ingen förmår 
att utsträcka den, så härd, att ingen 
förmår kröka eller böja den, då <len 
är utsträckt; och jämväl så .ljuvlig 
att dess ljuvlighet övergår alla hälso
örter. Och den har ingen likhet med 
någon av världens ljuva ting eller för
lustelser. 

BOK VIII. KAP. 32. 

Kristus lärer här konungen en ny 
och gudelig sed att inviga riddare till 
strid mot hedna män och till Guds 
kyrkas och elen heliga trons värn .. 

Kristus talade till Sin brud, sägan
de ibland andra ting: Giv akt och du 
får ve.ta att lekmannastadga var vill 
fördelad i gamla tider, ty somliga dyr
kade jorden och sådde åkern under 
manligt arbete, andra seglade med 
skepp och förde köpenskap till andra 
riken, på det att det ena rikets frukt
barhet skulle hjälpa och lätta det an
dras fattigdom. Andra idkade mån
gahanda gärningar och slöjder. Ibland 
dessa voro · somliga trons och min 
Kyrkas värjare, vilka kallas väpnare, 
ty de togo sig vapen att hämnas på 
trons och den heliga Kyrkans ovän
ner och motståndare. 

Bland dessa väpnare syntes en god 
man och min vän, som tänkte så med 
sig: Jag dyrkar ej jorden som en lant
man; jag mödas ej i havsens vågor 
som en köpman; jag idkar ej hant
verk eller slöjd, liksom en utvald ar
betsman. Vad skall jag då göra eller 
med vilka gärningar skall jag blidka 
min Gud? Och ej är jag tapper i ar
bete för Kyrkan: min )<ropp är van
mäktig och veklig att tåla sår, handen 
senfärdig att slå ovänner, hågen lat 
att hugsa himmelska ting. Vad till
kommer mig då att göra? I sanning, 
jag vet vad jag skall göra : jag skall 
stå upp och binda mig med en ed un
der landets hövding, att jag skall vär
ja den heliga Kyrkans tro med mina 
krafter och mitt blod. 

Denna min vän, kommande inför 
hövdingen eller konungen, sade: Her
re, jag är en av Kyrkans värjare; min 
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kropp är mycket veklig och rädd att 
tåla sår, handen senfärdig till att slå, 
hågen ostadig till att tänka goda ting. 
Min egen vilja täckes mig, behaglig 
vila låter mig ej starkliga stå framför 
Guds hus. Därför binder jag mig 
med uppenbar ed under elen heliga 
Kyrkans lydnad och din, som är höv
ding, att jag skall värja henne alla 
mina livsdagar. 

Och om hågen eller viljan vanligen 
är svag eller slö och lat till att strida, 
då må jag tvingas för edens skull att 
strida och arbeta. Till vilket hövdingen 
svarade : Jag skall gå med dig till Guds 
hus och vara vittne till ditt löfte och 
din ed. De kommo båda till mitt al
tare och min vän föll på knä för mitt 
altare och sade: Jag är mycket ohå
gad att tåla sår på min kropp, min 
egen vilja är mig kär, handen är lat 
till att slå; därför lovar jag med min 
ed Gudi och dig lydnad, ty du är höv·· 
dingen; och jag förbinder mig att 
värja den heliga Kyrkan mot hennes 
fiender, stödja hennes vänner, hjälpa 
änkor och faderlösa barn och alla 
Guds tjänare och aldrig göra något 
stridande mot Guds kyrka eller Hans 
tro. Och därtill underkastar jag mig 
din näpst, om jag far vilse. Och på 
det att jag må så mycket bättre vakta 
mig för synden och fly min egen vil
ja, då jag är bunden till lydnaden och 
så mycket ivrigare och raskare göra 
Guds vilja och din, skall jag veta mig 
så mycket fördömligare vara och för
aktligare än andra, om jag djärves att 
bryta lydnaden och gå mot dina bud
ord. 

Sedan denna edgång var gjord 
framför mitt altare tänkte hövdingen 
visligen och gav honom en klädobo
nad, åtskild från andra världsmänni
skors, till tecken att han hade veder
sagt sin egen vilja och att han skulle 
veta sig hava förman och skola lyda 
honom. Hövdingen antvardade jäm
väl svärd i hans hand sägande: Med 
detta svärd skall du dräpa och minska 
Guds ovänner? Han gav sköld på 
hans arm, sägande: Värj dig med 
denna sköld mot Guds ovänners skott 



och tål med tålamod mot dig riktat 
slag, så att förr skulle skölden remna 
än du skulle rymma. Denne min vän 
lovade stadeliga att minnas alla 
dessa ting i min klerks åhörande, vil
ken gav honom min Lekamen till 
styrka och tröst, sedan, han avlagt sitt 
löfte och min vän var tillbunden mig 
vid min Lekamen att aldrig skiljas vid 
mig. Sådan var min vän Georgius 
och flera andra och $ådana skola rid
darna vara, vilka skola hava namnet 
för värdighetens skull och klädnaden 
för gärningen och till trons försvar. 

Men hör nu, min brud, vad mina 
ovänner göra nu, mot 'det vad mina 
vänner gjorde förr. Riddarna, som 
buro mina vapen, voro reclobogne att 
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giva sitt liv för tron, att främja och 
styrka dem som voro i behov av rätt
visa och nedtrycka onda och orättvisa 
män. Men hör nu huru de äro från
vände : nu täckes dem sannerligen 
hellre dö i strid för högfärd och gi
righet och avund efter djävulens eg
gelser, än leva efter mina budord, att 
de måtte få evärdelig glädje. Därför 
skola alla riddare, som dö med en så
dan vilja, taga lön av gudelig rätt
vis dom i sina själar till evärdelig 
samvaro med djävulen. Men de som 
tjäna Mig, äga hava lön med himmel
rikets härskara i evig tid. Dessa ord 
talade Jag, Jesus Kristus, sann Gud 
och sann människa alltid en Gud med 
Fadern och elen Helige Ande. 

NAOOT OM DEN MEDELTIDA PREDIKAN. 

Så misskänd som medeltiden i pro
testantiska länder är, kan det knap
past förvåna någon, att allvarliga på
ståenden gjorts därom, att det under 
denna tidsperiod alldeles icke predi
kades, eller att, där predikan före
kom, densamma hölls endast på Kyr
kans officiella språk, latinet. Intet är 
dock mera missvisande. Trots att det 
borde ligga för öppen dag, att folk 
icke kunnat överföras från hedendo
men till kristendomen, där den sist
nämndes grundsanningar hemlighöl
los för det folk, som skulle omvändas, 
har t. o. 111, vetenskapsmän vågat på
ståendet, att medeltiden försummat 
det predikande ordet. Att omvänclel· 
searbetets grundläggande moment 
måste vara det talade ordet, cl. v. s. 
elen s. k. missionspredikan, borde 
dock, tyckes det mig, vara klart. Här
om behöves icke spillas ord. Men, 
och detta är en helt annan fråga, har 
medeltid�ns Kyrka, sedan folket en 
gång omvänts, försummat att vid el
ler utom elen sedvanliga gudstjänsten 
i predikningar ytterligare inskärpa 
och hos folket fördjupa kunskapen 
om Kyrkan och dess oföränderliga 

lära? Vi katoliker kunna icke antaga 
annat än att så icke varit förhållan
det, utan att det under medeltiden 
verkligen predikades för folket och på 
dess eget språk. Avsikten med denna 
uppsats är icke att endast påstå det
ta, utan fast mer att framdraga di
rekta bevis för detta faktum samt att 
i all korthet beröra de medeltida pre
dikningarnas natur, innehåll och bygg
nad. 

Den berömde litteraturhistorikern 
Henrik Schuck säger i sitt arbete 
"Sveriges litteraturhistoria", att den 
medeltida litteraturens största rike
dom består i predikningar, vilket fak
tum dock vid behandlingen av den 
medeltida litteraturen lämnats utan 
närmare undersökning och behand
ling. Den finländske professorn, bis
kop J aakko Gumrnerus åter säger i 
en uppsats i elen i Finland utkom
mande tidskriften "Teologisk Tid
skrift", årg. 1896, att man t. o. 111. i 
Helsingfors universitetsbibliotek fun
nit en del predikofragment från me
deltiden, om ock icke ett enda på fin
ska språket, men väl såväl på svenska 
som på tyska. Utan att våldföra sig 



på historiska sanningar kan man för
ty icke påstå, att predikoverksamhe
ten under denna tidsperiod legat helt 
nere, eller att predikan, där den före-
kom, var latinsk. Detta har likväl 
skett. Orsaken härtill är, säger 
Schuck, dels bristande biblioteksstu
dier, dels en felaktig uppfattning av 
den latinska predikans syfte och bety
delse. Ytterligare säger Schuck, att 
storleken av den homiletiska littera
turen skulle, ifall den utgåves i tryck, 
upptaga minst lika mycket som hela 
den övriga svenska medeltidsrittera
turen. Gummerus åte1;._ säger beträf
fande Finland, att bland den teolo
giska litteratur, som från medeltiden 
bevarats hos oss, finnes ungefär 30 
bokfragment predikningar. Tager 
man ytterligare i betraktande, att 
mycket av denna litteraturens gren 
förstörts under tidernas lopp, isyn· 
nerhet under den s. k. reformationens 
hetslopp mot allt katolskt, samt att 
icke ens närmelsevis alla prediknin
gar nedskrivits, måste man finna, att 
predikningarna ägt en synnerligen 
stor betydelse, och detta icke allenast 
i ett rent religiöst avseende, utan även 
i världsligt-kulturellt. Jag vill här ci
tera, vad Gummerus säger: "Prediko
litteraturen förtjänar uppmärksamhet 
även på den grund, att densamma otvi
velaktigt hade en stor betydelse i Kyr
kans inre liv. I jämnbredd med bik
ten har vid medeltidens slut predikan 
varit den kyrkliga undervisningens 
viktigaste medel". Härom torde även 
de flesta objektiva historiker vara 
ense. Åtminstone har jag funnit, att 
de flesta författare understrukit pre
dikningarnas förhandenvaro under 
medeltiden, om ock desamma från
känts deras verkliga värde. 

Att man i allmänhet behandlat pre
dikningarna styvmoderligt beror helt 
visst även till stor del därpå, att de 
flesta bevarade predikningarna äro 
avfattade på latin, om ock även på 
svenska och tyska. Ur detta sakför-
hållande har man sedan, synbarligen 
mest i agitationssyfte, dragit den slut
satsen, att det även för folket predi-
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kades på detta för folket främmande 
språk. Slutsatsen är dock oriktig, och 
skall jag i det följande söka giva en 
förklaring på det faktum, att de fles
ta till våra tider bevarade prediknin
garna äro avfattade på Kyrkans språk. 

Orsaken härtill är väl dels den, att 
de bevarade skrifterna utgöras av s. 
k. predikomagasin, d. v. s. de inne
hålla ett flertal predikningar för skil� 
da sön- och helgdagar, dels åter kun
na vi med säkerhet antaga, att skri f
terna innehålla någon åhörares an
teckningar efter allaredan hållna pre
dikningar. Såväl predikomagasinen 
som anteckningarna nedskrevos på 
Kyrkans officiella språk därför, att 
detta språk kändes av alla Kyrkans 
tjänare, och för dem voro skrifterna 
avsedda. Att observera är nämligen, 
att böckerna under denna tid icke 
trycktes utan handskrevos, varför det 
mest praktiska naturligtvis var att 
nedskriva dem på ett ;;pråk, som 
alla; för vilka böckerna voro ämnade, 
förstodo. Då man å andra sidan icke 
kan antaga, att alla de, som hade till 
uppgift att predika, voro vältalare, 
hade dessa predikomagasin och an· 
teckningar den stora praktiska bety
delsen, att desamma, avfattade på la
tin, kunde användas av samtliga pre
dikanter, vilka lärde dem utantill och 
sedan ur minnet höllo dem för det 
samlade folket. Sålunda kunde såväl 
munken i Spanien som prästen i vårt 
land använda sig av det bästa prediko
material, som den tiden hade att 
bjuda. 

Sålunda kunna vi fastslå, att det 
även i vårt land under den katolska 
tiden hölls predikningar på folkets 
eget språk, ty såsom sagt, huru kunde 
Kristi lära annars spridas bland lan
dets hedniska folie Detta är ,icke 
blott antaganden, utan direkta bevis 
kunna företes. Härom vittnar natur
ligtvis icke direkt de på främmande 
språk avfattade och till våra sena ti
der bevarade skrifterna, men väl an
dra omständigheter. Jag vill här upp
räkna några sådana bevis. 

Ur påven Urbanus IV öppna brev 



av år 1263, ställt till samtliga ärke
biskopar o. s. v. framgår det, att han 
uppmanat biskopen i Skara att ge
nom predikningar söka förmå sven
skarna att deltaga i det beramade 
korståget till det heliga landet. Att 
det även i Finland under denna tid 
predikades framgår t. ex. ur fem kar
dinalers indulgensbrev, av den 9/ lI 

1412, för dem, som å vissa i brevet 
uppräknade helgdagar besöka Åbo 
domkyrka och där åhör bl. a. predikan. 
I riksens råds stiftelsebrev för N åclen
dals kloster, av den 30/8 1438, näm
nes likaså uttryckligen att prediknin
gar i landet förekommo. Likaså 9m
nämnes predikan i det av Sveriges 
biskopar elen 13/6 1441 givna in<lul
gensbrev för dem, som å vissa upp
räknade högtidsdagar antingen i Åbo 
domkyrka eller i någon av stiftets öv
riga kyrkor förrätta sin andakt och på 
något sätt bidrager till deras underhåll 
eller prydnad. Detsamma är fallet 
med biskop Olofs brev för Rimito 
kyrka, av elen 6/10 1450, och biskop 
Konrad Bitz' från år 1461. 

Men också från Sverige hava vi 
ytterst klara bevis för att prediknin
gar höllos på folkets eget språk. 

Sålunda nämnes det i den hl. Bir-· 
gittas biografi, att hon vid tio års 
ålder åhörde en predikan om Kristi 
lidande, vilken predikan tagit henne 
synnerligen djupt. Nu kan man, så
som även Schiick anmärker, icke an
taga, att hon vid denna ålder slrnlle 
varit så hemmastadd i Kyrkans språk, 
att hon kunnat med verklig behåll
ning åhöra en predikan på detta språk. 

Men utom dessa bevis finnes det 
även uttryckliga påbud att predika 
på folkets språk. I Revelationes ex
travagantes påbjudes det, att predik
ningarna skola vara. sådana, att elen 
enfaldiga allmogen skulle kunna för
stå dem. I Klosterregeln åter stad
gas det, att prästerna varje söndag 
skulle på modersmålet i själva mäs
san uttyda evangeliet samt att de å 
alla andra helgdagar ägde predika, 
vilken predikan då naturligtvis skulle 
vara på modersmålet. 
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Ytterligare bevis för predikningars 
på folkets språk förekomst under me
deltiden kan vara av intresse att fram
hålla. Sveriges berömdaste medelti
da predikant Johannes Svarteprest, 
död i Vadstena år 1391, har efterläm
nat en diger latinsk predikosamling. 
Å denna finnes det· av en yngre an
tecknare följande karakteristik över 
denne präst: "Han var en så ivrig 
predikant, att han ofta predikade två 
gånger om dagen, någon gång tre, 
så snart han såg folk samla sig i 
större mängd." 

"När åter den hl. Birgittas kvar
levor fördes från Rom till Vadstena, 
predikade denna värdige representant 
för den medeltida predikan i Sverige 
varje dag under hela fastan för me
nigheten, som med elen största from
het strömmade dit från landets alla 
kanter", fortsätter samma anceckna
re. Tror nu någon, att folket med 
fromhet skulle lyssnat till prediknin
gar dem de icke förstoclo. 

Innan jag lämnar spörsmålet : har 
det i norden under den katolska me
deltiden predikats på folkets eget 
språk, vill jag relatera Nicolaus Rag
valdis berättelse om den heliga Katha
rinas translation, ty densamma inne
håller värdefulla upplysningar i vårt 
ämne. Detta med så mycket större 
skäl, som denna beriittelse giver en 
fullt tydlig bild av förhållandet emel
lan den latinska och den på moders
målet hållna predikan. Han berättar, 
att den ena dagen samlade sig ärkebis
kopen, biskoparna och andra Kyrkans 
män i kyrkan, varest doktor J acobns 
Gislonis från Uppsala höll en två tim
mars predikan på latin. Att obser-
vera är nu, att trots det att riksföre
ståndaren med följe samtidigt var i 
Vadstena, framgår det icke ur be
rättelsen att denne jämte följe varit 
i kyrkan under denna predikan. Näl' 
sedan berättaren fortsätter med att 
omtala, att biskop Henricus Tide
manni några dagar senare i samma 
kyrka predikade på svenska för "her
rar och allmogen", blir bilden av för
hållandet emel.lan dessa två språk syn-



nerligen klar. Men tager man ytter· 
ligare följande omständigheter i be· 
traktande, nämligen att det under hela 
denna högtid predikades "ideligen på 
kyrkogården från två predikstolar, en 
i söder och _en i norr" samt att då 
"klosterbröderna predikade, höllo cle 
tre predikningar i sänder, och var all
mogen talrik på alla sidor", kan man 
fastslå, att för andra än Kyrkans män 
predikades det alltid på folkets mo
dersmål, men för prästerna på Kyr
kans eget officiella språk, vilket varje 
präst måste kunna. 

Innan kristendomen blivit rotfäst i 
norden var det missionärerna, som ut
övade predikan, vilken till sin natur 
var s. k. missionspredikan. Denn,1 
predikan karakteriserades av sitt ka
teketiska innehåll, d. v. s. den innehöli 
en kortfattad resume över den kristna 
trons viktigaste lärosatser. Genom 
denna de första kristna lärarnas pre
dikoverksamhet erhöllo våra förfäder 
kunskap om den kristna sanningen, 
densamma blev känd och anammad. 
Den omständigheten att ordets första 
förkunnare voro främmande för för
fädrens språk avhjälptes naturligtvis 
genom anlitandet av tolk. Vi kunna 
i alla fall fastslå, att från kristendo
mens första vårgryning predikades 
det i norden på folkets eget tungomål, 
eller ock översattes de på främmande 
språk hållna predikningarna till . all
mogens modersmål. 

Sedan kristendomen emellertid vun
nit slutligt rotfäste i missionslandet 
övergick predikoskyldigheten på bis
kopen. Att observera är nämligen, 
att enligt då gällande kyrkolag ålåg 
det som skyldighet endast biskopen 
att varje sön- och helgdag predika i 
sin stiftskyrka. Hurudana dessa pre
dikningar voro i norden är svårt att 
säga, ty av de äldsta episkopala pre
dikningarna finnes icke någon beva
rad. Av Finlands biskopar omnäm
nes särskilt såsom utövande prediko
verksamhet icke allenast Henrik, utan 
även Tomas och Hemming, men na
turligtvis predikade även de övriga av 
landets biskopar Då vi, såsom 
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sagt icke hava bevarade en enda av 
dessa episkopala· predikningar, mås
te vi vid besvarandet av frågan be
träffande deras stil och innehåll lita 
oss till dylika predikningar ute i den 
vida världen. Svaret är: de utgjor
des väl rätt ofta blott av brottstycken 
av kyrkofädrens böcker och deras 
predikningar, en följd av kravet på en 
absolut renlärighet. 

Såsom ovan sades, hade blott bis
koparna en ovillkorlig på kyrkolagen 
vilande skyldighet att predika. Där• 
emot hade det sekulära prästerskapet 
icke någon motsvarande plikt, men vil 
en rätt att i predikningar förkunna 
Kristi lära. Att predikoskyldighet 
icke åvilade dessa präster framgår in
direkt ur vissa ·biskopliga statuter, 
varest det stadgas att prästerna å sön
och helgdagarna böra uppläsa Fader 
vår, Hell dig Maria och Credo på fol
kets språk, varemot dessa statuter helt 
tiga beträffande en eventuell skyldig· 
het att predika. Föga kan man väl 
dock antaga, att predikoverksamhetcn 
bland dem var så allmän, att därom 
i statuterna icke behövde ordas. Hii.r
med må dock vara huru som helst, 
säkert är, att även det .sekulära präs
terskapet predikade. Detta framgår 
ur de förut nämnda indulgensbreven 
från 14-hundratalet. I slutet av detta 
århundrade synes till och med det 
lägre prästerskapet hava haft skyldig
het att predika. I biskop Bitz' sta
tuter för Åbo domkapitel talas aet 
nämligen om kanikernas skyldighet 
att predika, liksom däri även göres 
skillnad emellan predikningar för fol·
ket (sermones ad populum) och dy
lika för prästerskapet ( sermones ctd 
clerum). 

Men snart gavs det även en direkt 
anledning för prästerskapet att börja 
predika. Efter det munkarna, i syn
nerhet dorninikanermunkarna, börjat 
resa omkring i landet och predika, 
till och med i sockenkyrkorna, blev 
förhållandet emellan prästerskapet 
och dessa predikomunkar allt annat 
än gott. Munkarna, som flitigt pre· 
dikade, kommo att få övertaget hos 



folket, vilket prästerna naturligtvis 
icke såga med blida ögon. För att 
kunna upptaga konkurrensen med des
sa såg prästerskapet sig tvunget att 
nu, om icke förr, börja predika. Kon
flikten emellan prästerskapet och pre
dikomunkarna blev slutligen så skarp, 
att både i påvliga bullor och biskop
liga brev stadgades förbud för mun
karna att i sockenkyrkorna utan soc
kenprästens tillstånd hålla prediknin
gar. 

Av allt det ovan framhållna · draga 
vi den, helt säkert, riktiga slutsatsen, 
att hade ock prästerskapet icke någon 
direkt skyldighet att predika, ,på ut
övade de dock denna verksamhet. 

* 

För att nu övergå till den medel
tida predikans innehåll, jag frånser 
här den s. k. missionspredikan och 
homiliepredikan, torde man kunna 
skilja emellan två huvudformer : den 
skolastiska predikan och den s. k. 
liknelse- eller exempelpre_dikan. Av 

dessa var den förstnämnda den äldre, 
varför jag i det följande först skall 
med några ord beröra densamma. 

Den skolastiska predikan uppstod 
under 1200-talet samtidigt med det 
teologiska intressets vaknande. Hade 
predikningarna härintills varit byggda 
på kyrkofädrens arbeten, erhöll den 
nya predikoformen genom skolasti
kens inflytande ett självständigt ana
lyserande och allegoriserande innehåll. 
Även i ett annat avseende ägde elen 
skolastiska predikan ett företräde 
framom den äldre. Under det att den 
äldre predikoformen var s. a. s. frag
mentarisk, byggde den nya formen 
på en klart framträdande disposition. 
Predikningarna kunde visserligen i 
sin skolastiska form bliva svårfattliga, 
ja överhuvudtaget tröttande för all
mogen, vars hjärna icke var inställd 
på dessa analyserande och allegorise 
rande predikningar. Tager man yt
terligare i betraktande, att dessa pre
dikningar sönderföllo i åtskilliga av
delningar, måste man dock erkänna , 
att desamma voro mera tillämpliga 
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för ett på tänkande inställt huvud än 
för allmogens. Men trots dessa bris
ter visade denna predikoform dock ett 
avgjort framsteg. 

Som utgångspunkt för dessa pre
dikningar togs, förutom Bibeln, även 
kyrkofädrens arbeten, ja, till och med 
stundom arbeten av Plato, Oviclius, 
Cicero, Seneca och Plinius. Genom 
analyserande och allegoriserande här 
ledde man sig sedan till de kristna 
sanningarna. I synnerhet allegorise
ranclet gj orcle predikningarna ofta 
osammanhängande, men renlärighe
ten beaktades dock synnerligen 
strängt. 

En omständighet, beträffande des
sa predikningar, bör kanhända i detta 
sammanhang ännu beröras, nämligen 
elen, att det talades mycket om 
Guds Moder. Det finnes, säger J aak
ko Gummerus i sin förut omnämnda 
uppsats, hela arbeten, som uteslutan
de beröra den allra saligaste J ung
frun. Detta är så mycket mera för-· 
vånansvärt som kvinnan i allmänhet 
under medeltiden icke behandlades 
med mild hand. 

De predikningar åter, som hällas å 
dagar tillägnade helgonen, behandla
de, såsom naturligt är, deras levnad, 
och detta i den skolastiken egna ana -
lyserande och allegoriserande formen. 

Vad innehållet vidare beträffar, 
bör framhållas, att det i prediknin
garna talas mycket om synden och det 
onda överhuvud. I detta avseende iir 
det kanhända skäl att, visserligen med 
reservation, citera Gummerus. Han 
säger : "men om ock dessa stallen ofta 
innehålla träffande och om djup miin
niskokännedom vittnande enskildhe
ter, påträf far man dock satser, vilka 
utvisa att man likväl icke fullt varit 
medveten om, huru djupt intill hjär
teroten syndens fördärv sträcker sig," 
Detta uttalande av en protestantisk 
förgrundsfigur i vårt land är ägnat,. 

att i allt fall klargöra, att den skolas
tiska predikan aock andades en män
niskokännedom, som förvånar till och 
med en nutida protestant, om ock han 
å andra sidan, i likhet med de flesta 



protestanter, efter beröm söker döl ja 
berömmet under kritikens mantel. 

Vad exempelpredikan åter vid
kommer, var den ägnad att i högre 
grad än den skolastiska väcka och 
vidmakthålla åhörarnas intressen. Den 
var, såsom ur namnet redan kan 
skönjas, vida mera framsprungen ur 
livet. Den berörde, eller i densam
ma kunde beröras händelser och upp
levelser tagna ur det levande livet. 
Den blev mera omedelbar, även den 
okunnigaste kunde ur densamma för
nimma nå.got, som rört sig i hans 
eget liv. Vi kunna gott förstå, att en 
sanning, som begrundas med en kon-
kret, en verklig händelse, t. ex. ur det 
alldagliga livet, måste förstås av en·· 
var, som lever detta liv. 

Det var clominikanermunkarna, 
predikobröderna så kallade, som bör
jade med detta predikosätt, vilket iin
nu i dag som är, påträffas i de båsta 
weclikningarna. För oss framställer 
sig frågan: hurudan var då denn::i 
predikan ? 

Kristendomens sanningar, de mo
raliska regler som förkunnades i dessa 
predikningar föregingos vanligen av 
belysande exempel, hämtade från le
genderna eller elen bibliska historien, 
men stundom även från fablernas och 
folksagans värld Sålunda blev det, 
som i predikningarna förkunnades, 
det som lärdes, lättare tillgängligt för 
det enkla förståndet. De förkunna
de sanningarna fortlevde genom de 
anlitade exemplens förmedling lättare 
i åhörarnas minne. 

Anmärkas bör i detta sammanhang 
att detta predikosätt anlitades t. ex. 
av birgittinerorclen. 

Visserligen har man icke i Fin
land, såsom Gummerus i sitt ofta ,111-

förcla opus påpekar, funnit några 
egentliga arbeten eller skrifter inne-
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hållande dylika predikningar, men i 
Sverige har man däremot funnit 
dylika järteckens postillor. Man måste 
dock antaga, att även detta prediko
sätt varit i bruk i Finland, ty här 
fanns j u  både dominikaner- och bir
gittinerkloster, från vilka predikobrö
der utsändes. 

Denna korta redogörelse beträffan
de elen medeltida predikan avser icke 
att i minsta mån vara fullständig och 
uttömmande, utan har jag endast ve
lat giva en kort antydan om, att det 
även under denna tid predikades samt 
predikningarnas beskaffenhet. Den 
katolska gudstjänsten bestod således 
icke, såsom man ofta från protestan
tiskt håll får höra, endast "av ett mäs
sancle och bedjande på ett för det 
egentliga folket främmande och obe-
gripligt språk". Även under denna 
tid lade Kyrkan an på folkets lärande, 
att få detsamma att förstå och anam
ma Kyrkans lära. Å andra sidan bör 
även observeras att om ock de hållna 
predikningarna icke mera tillfreds
ställa det nutida predikokravet, kunde 
de dock för dåtida förhållanden varit 
utmärkta. Varje yttring av mänsklig 
verksamhet, mänsklig tankeklarhc:t, 
måste bedömas efter elen tid, under 
vilken den framträtt, så äve11 elen me
deltida predikan. Det talade ordet 
såsom en del av litteraturen måste 
uppvisa samma byggnad, samma ten
dens som det skrivna ordet. Den len-
logiska litteraturen kan icke till sitt 
forminnehåll uppvisa riktningar, 
främmande för elen profana litteratu
ren. Och liksom den profana littera
turen godtogs av den medeltida män -
niskan, godtogs även elen teologisk,l 
i elen form den uppträdde. Detta 
måste vi minnas. 

J a r l  L: s o n  R e n v a l l. 
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V A S T E R A S 1 5 2 7. 

(Forts. ) 
Vad det av konungen åt legaten 

givna översättningsarbetet beträffar 
kan man emellertid ha allt skäl tro att 
det från konungens sida ej varit fullt 
allvarligt menat. 

Ett ställe hos Messenius* giver stöd 
för denna misstanke att Gustav velat 
utlägga en snara för katolikerna i syn
nerhet som man på reformatoriskt 
håll ungefär samtidigt var beskäfti
gad med en översättning. När <lenna 
reformatorernas svenska översättning 
den 15 aug. 1526 såg dagens ljus 
framträdde den ock utan något för
fattarenamn och utan angivande av 
begagnade källor. L. A. Anjou läm
nar i si11 kyrkohistoria som förlda
ring härtill det något sökta skälet : 
"liksom för att antyda att intet män
niskonamn må i Herrans verk vilja 
infläta sin vanskliga berömmelse". 
Det verkliga motivet, som är mycket 
mindre mystiskt, synes dock ha varit 
att dölja bokens härkomst och avleda 
katolikernas misstankar. Detta är så 
mycket troligare, som senare tiders 
forskningar givit vid handen att J. 
Messenius har rätt, när han tillägnar 
"Olaus Petri och hans kolleger" för
fattareäran. Efter sitt 1525 ingångna 
äktenskap var nämligen Olaus Petri 
en mycket suspect person bland Kyr
kans anhängare. 

Konungen hade för övrigt all an
ledning att gå till väga med mycken 
försiktighet när han gick till realise
randet av sina planer, i all synnerhet 
när han hade menigheten eller all
mogen framför sig. Mer än en gång 
hade Gustav fått erfara att ·nos dem 
hade han föga att vänta för sina mo
derniteter. Rent spontant gav denna 

* Skondia illustrata. Sid. 26 Tom. V :  
Rex mentem hac i n  re Catholicorum 
probaturus. 

katolska samhörighetskänsla hos all
mogen sålunda sig tillkänna, då ko
nungen den i6 maj 1526 i S : ct Eriks
festen i Uppsala uppträdde inför me
nigheten. Han fick då höra att han 
borde följa Sten Sture d. ä :s . exem
pel. Denne hade försonat sig med 
ärkebiskop Jakob Ulfson od1 deras 
samarbete hade blivit till lycka för 
landet. Så borde nu även Gustav sö
ka förståelse med legaten Johannes 
Magni, vars nit och fromhet vore 
allom känd. Konungen synes vid den
na opposition totalt ha förlorat fatt
ningen. Han utfor i de mest krän
kande ordalag mot påven, biskoparna, 
prästerna och munkarna och den när
varande legaten hotade han med svärd 
och hjul om han icke i allt fogade 
sig efter hans vilja. 

I en följande artikel viJl jag när
mare belysa förhållandet mellan ko
nungen och allmogen samt skilclra de 
viktigaste händelserna strax före tid
punkten för ,"Sveriges viktigaste riks
dag" '- uttrycket professor Hj. 
Holmqvists. 

När därefter följer redogörelse för 
själva riksdagen och dess beslut, hop- . 
pas jag att det till fullo skall vara 
ådagalagt att det var med våld och 
svek som kung Gustav, stödd på 
adeln och ingalunda på menige man, 
drev sin vilja igenom och fick bryt
ningen med Rom till stånd. 

Kung Gustav själv kan näppeligen 
sägas av annat än politiska skäl hava 
slutit sig till reformatorerna och att 
det svenska folket i gemen ej blivit 
"omvänt" genom nitiska lutherska 
prästers verksamhet, det är ej mindre 
klart utan en var tydligt, som vill 
hålla sig till vad akterna ådagalägga. 

I den skildring som följer skall jag 
framdraga dessa aktstycken. 



II. 

Kungliga och biskopliga brev. 

Den 26 maj 1526, alltså endast 
få dagar efter den i föregående arti
kel omnämnda sammanstötningen å 
Eriksmässan mellan konungen och 
legaten Johannes Magni, sände 
kung Gustav från Uppsala ett brev 
till menigheten i Hälsingland. Redan 
brevets längd är påfallande. Kungen 
ser sig nödsakad att mera utförligt 
inför allmogen tala i sin sak. I ord, 
som ej kunde misstydas, hade menig
heten, som firade den helige Eriks 
minne, icke blott sagt ifrån att den 
önskade fred med Kyrkan och leva i 
sin fäderneärvda tro utan även åda
galagt sin oförbehållsamma anslut
ning till legaten och sympati för 
honom trots konungens perfiditeter 
mot klerisiet. 

Nu borde han därför, menade ko
nungen, genom en längre utredning 
söka vända allmogens sympatier till 
sin favör. Brevet klarlägger, hur han 
ville nå det målet. Med stark patos 
tillbakavisar han till en början "mån
gahanda lögnaktigt tal och rykte på 
oss uti eder landsända besynnerligen 
then nya troo och !utters laerdom" 
(Luthers lära ) .  Ah nej, det är falskt. 
Han vill icke stödja någon annan tro 
än den som Gud och apostlarna för
kunnat och han förklarar att han vill 
våga "liv och hals" för denna tro 
och "dö en kristen man som fäder 
och förfäder före oss". Deklaratio
nen är, om den tages efter orden, 
klar och en ej misstänksam katolsk 
allmänhet kunde känna sig tillfreds
ställd. Kung Gustav har åtminstoue 
utan tvivel räknat på så sätt. Han 
övergår nämligen härefter i brevet 
från självförsvar till anfall. Offen
siven är dock ej riktad mot allmogen 
utan dirigerad mot menighetens hit
tillsvarande andlige ledare. Skickligt 
manövrerar konungen härvid sina va-· 
pen. Än beledsagas de fula och hår
da orden av en stark appell till me
nighetens religiösa känslor, av en rö 
rande omtanke om menige mans rätt 
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till obehindrat tillträde till det heliga 
sakramentet. Än ackompagneras an
greppet av en förkunnelse, som ldin
gar som en predikan om det allmänna. 
prästadömet : det finnes ingen skillnad 
mellan prästen och lekmannen. 

Efter att så åter ha vittnat om att 
han ej ville "företaga en ny tro och 
lutters (Luthers) laerdom" visar han 
hän på sig själv som räddaren och 
befriaren. Ostörd vill han dock utfö
ra sitt värv. "Görs eder för elen skull 
icke behov att uti denna eller saker 
som menige riket är anrörandis hava 
någon omsorg utan vara på eder åker 
och äng." 

Skulle man korteligen sammanfatta 
brevets innehåll skulle man kunna ut
trycka det så : Kungen framställer sig 
som anhängare av den traditionella 
tron, men han vill krossa klerisiet och 
fordrar härvid att allmogen håller sig 
"på mattan". Detta för den för 
kunglig despotism i stat och kyrka 
strävande monarken så karakteris
tiska brev följes under senare delen 
av 1 526 av flera liknande, allt tydli
gen siktande på att insvepa konungens 
verkliga avsikter i dunkel. Ena ögon
blicket förklarar han sig ej gynna den 
nya läran för att omedelbart efter en 
sådan förklaring förbjuda biskop 
Brask att låta översätta och utgiva 
skrifter mot Luther. Väl säger han 
sig ivra för det fria ordet, men han 
ålägger samme biskop att nedlägga 
ett av honom i Söderköping uppsatt 
tryckeri. 

Det torde väl ej behöva påpekas, 
att konungen under alla sina bestyr 
med att söka dupera ej blott menige 
man utan även Kyrkans biskopar och 
präster rörande sin ställning till tron, 
ej glömde bort att fortsätta på den 
tidigt inslagna vägen, att i möjligaste 
mån utarma Kyrkan. Nej, de kung
liga greppen i kyrkors och klosters 
kassor förvåna ej, de må nu haft for
men av "lån" eller lagligen pålagda 
skatter, men däremot häpnar man 
över den beredvillighet med vil
gen man å den långivand.e eller be
skattades sida gick konungen till mö-
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tes. I det av mig förut citerade arbe
tet: "Gustave Vasa et La Reforme en 
Suede" av J ules Martin beivras den
na medgörlighet och då kritiken synes 
berättigad, må elen här återupprepas. 
Jules :Martin (professor i kyrkohisto
ria vid Saint-Sulpice i Paris) låter sin 
kritik föregås av en tablå över Kyr
kans gods och tillgångar och fortsät
ter sedan: "Innehållet i denna tablå 
förklarar tillräckligt om ock ej rätt
färdigar elen utarmade adelns åtrå li
kaväl som en furstes, som var i behov 
av pengar för att likvidera ansenliga 
skulder och organisera sitt kungadö
mes likställighet med de stora euro
peiska monarkierna, men vi skola 
snart se* att prästerskapet villigt lå
nade sig till dessa fordringar så länge 
desamma voro motiverade av landets 
behov, och för att tala rent ut, man 
är benägen att klandra dess medgör· 
lighet när man drar konsekvenserna 
härav ; det handlade nämligen: i verk
ligheten icke endast om att övervinna 
en kris och utföra en generös kraft
handling ; en principfråga mycl<;J::t be
tydelsefullare var engagerad däri : se
dan det personliga oberoendet, garan
terat av ortodoxien, en gång blivit 
utan skrupler upphäft, så gick Sve
riges Kyrka till mötes sitt beroende 
av reformatorerna. som skola föra 
henne utanför grä�serna av vad hon 
själv skulle medgivit och utanför vad 
de själva -- kanske ,_ voro i stånd 
att förutse vid begynnelsen av sitt 
företag." - - -

Under sitt försiktiga trevande fram 
mot målet underlåter konungen emel
lertid ej att noga iakttaga händelser
na ute i elen stora politiken. 

Det kommer bl. a. till uttryck i ett 
brev, som han den 4 januari 1 527 
riktar till biskop Brask. Konungen 
förklarar ånyo, att han aldrig haft 
något tvivel om tron utan såsom 
Kristus har lärt den är den viss ocl1 

* Professor Martins kritik förekom
mer redan på ett tidigt stadium i hans 
svenska reformationshistoria ( 1523 ) .  
Se anf. arbete. Sid. 204 .  

sann, men det skulle vara bra att få 
veta "vilken henne rätt hade". Till 
denna något vaga bekännelse fogar 
han en deklaration om att beträffande 
påven överlåter han åt dem, som äro 
bättre informerade att avgöra, orn 
påven handlat rätt eller orätt mot 
kejsaren. I realiteten var emellertid 
konflikten mellan kejsar Karl V och 
påven Clemens VII, som slutade med 
påvedömets förödmjukande inför de 
lutherskes ögon, ingalunda indiffe
rent för konungen, utan (jag citerar 
ånyo Martin*) "splittrandet av de 
katolska krafterna skulle giva honom 
tillfälle att bryta sitt folks motstånd 
och att rikta det under loppet av fö
regående år förberedda stora slaget 
mot Kyrkan. "Men", tillägger Mar
tin, "svenskarna höllo för mycket på 
sin traditionella frihet för att det 
skulle vara klokt av suveränen att sö
ka på egen hand utföra en dylik re
volution". Därför återkommer han 
utan återvändo till sitt förslag om ett 
allmänt möte, där han ville förse sig 
med befullmäktigat uppdrag att föra 
murbräckan mot Katolska Kyrkans 
byggnad. 

De kungliga åtgärderna läto. ej vän-
ta på sig, men innan härför reclogö
Tes må en passant påpekas hurv 
Gustav, riksbyggmästaren, när han 
utför sin handling mot Kyrkan, kom
mer i uppenbar strid med den gruncl
sats, från vilken Uppsala möte 1 59;i> 
utgick.  1 593 hävdades nämligen den 
principen att kyrklig enhet borde 
hållas bland statens medlemmar. 
"Man hade", så heter det i mötets be
slut, "både av exempel såväl som av 
förfarenheten både i främmande ]all([ 
såsom elj est förJlummit ingenting 
skadligare vara än tvist och oenighet 
och intet nyttigare och gagneligare 
som mera förbinder hjertan tillsam
mans än sämja och enighet särdeles 
i religionen." 

Redan den 7 januari meddelade 
alltså kung Gustav biskop Brask sina 
avsikter i fråga om en herredag eller 

* Anf. arbete sid. 344. 



riksdag och bad att få veta biskopens 
mening om saken och om vilken tid
punkt som vore lämplig. Vilket av
seende Gustav tänkte fästa vid bisko
pens råd kan man uttyda av följande 
lilla insinuanta postscriptum i skrivel
sen till biskopen : Ni säger Eder ha
va översatt hertig Georgs brev för att 
trösta nunnorna och styrka dem som 
anse klosterlivet som ett fromt kall, 
men ni må straffa skåndalen "ty edra 
tjänare och klerker äro mest som thet 
göra och gjort haffua". 

Brask svarade emellertid som all
tid försonligt och hovsamt, att han 
lyder konungens befallningar och 
ehuru han har en del invändningar 
mot en offentlig disputation, accepte
Tar han förslaget om ett möte och han 
besvär konungen att hålla sina löften 
mot Kyrkan och att efterlikna den he
lige Erik och alla goda svenska konun
gar, som ivrat så varmt för den he-· 
liga tron och den kyrkliga disciplinen. 

I samma moment expedierade einel· 
iertid Gustav till alla landskap ett cir
kulärbrev, i vilket han ånyo proteste· 
rade mot misstankarna för· heresi och 
framställer på det för honom egna 
sättet den fråga som borde under
ställas herredagen. Det huvudsakliga 
föremålet för tvistigheterna var, en
ligt hans mening, prästerskapets obe-· 
fogade makt över lekmännen och det 
roveri som framkallats av de skam
liga avlatsbreven ; alla dessa pengar 
begagnade påven ingalunda mot tur
ken utan mot Karl V och otp. påven 
bildade ett förbund mellan konungar 
och furstar, som vore fiender till kej
saren, så vore det för att försäkra 
sig herraväldet över hela världen, 
"för vilken sak ock nu kejsaren haver 
gripit påven och haver honom i sin 
fengilse." 

Under tiden underhöll biskop Brask 
en livlig skriftlig förbindelse med en 
hel del av rikets främste notabiliteter, 
såsom Ture Jönsson (Tre Rosor) . 
Den misstänksamme konungen fann 
härav anledning att den 29 mars 
giva sin betrodde hövitsman Måns 
Bryntesson (Lilliehök) i uppdrag att 
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noga vaka över de intriger, som biskop 
Brask, biskop Magnus i Skara och 
herr Ture hade för händer : "de samla 
enfaldigt folk och övertala dem att 
hellre dö än antaga den evangeliska 
förkunnelsen". 

Detta hindrade dock icke Gustav, 
att den 7 april underrätta biskop 
Brask om den plan han hyste att be
giva sig till Finland för att under
handla med tsarens sändebud ; han 
ber om diplomatiska råd och framför 
allt om en stark kontingent krigsfolk 
väl ekiperat, ty han vill ej under
handla utan att hava en stark arm� 
bakom sig. Biskop Brask svarade 
strax med lika mycken klokhet som 
patriotism : Sverige hade fordom haft 
sina gränser längre in i Ryssland och 
det vore farligt om de gamla rågån
garna mot Ryssland skulle ändras, 
varför han råder konungen att hellre 
söka uppskov med avgörandet av 
gränsfrågan ; de kopior biskopen äg
de av underhandlingar med Ryssland 
översänder han ; även underrättar han 
att det i Östergötland uppbådade man
skapet skulle bliva alltför otillräckligt. 

Det utbrytande upproret i Dalarna 
föranledde Gustav att ej begiva sig 
från Stockholm och den 23 april ut
färdade han kallelse till herredag i 
Söderköping vid pingsttiden och un
derrättade i särskilt brev härom bis
kop Brask. Samtidigt meddelade han 
att han uppskjutit sin resa till Fin
land och hotar enligt sin vanliga tak
tik att med anledning av de ständiga 
oroligheterna lämna kronan ifrån 
sig. Brevet bestämde även antalet och 
egenskapen hos de representanter som 
skulle sändas till riksdagen : förutom 
rådet och adeln sex "merkelige och 
förståndige" bönder från varje lag
saga, två borgare från varje köpstad 
med borgmästaren och en rådman .: 
"till sist begära vi att I med eder 
hava två eller flera de lärdaste utav 
varje kapitel för åstadkommandet av 
ett samfälligt beslut om lärdomens 
tvedräkt". 

Då oroligheterna i Dalarna tilltogo 
dag för dag och de revolterande t. o. 



m. vägrade att sända ombud till Sö
derköping, beslöt Gustav att ändra 
platsen för riksdagen till Västei-ås, 
där han var närmare upprorshärden, 
och framflyttade tiden till trefaldig
hetssöndagen. 

Med anledning härav skrev biskop 
Brask den 23 maj ett brev - det sista 
·som från honom finnes bevarat i den 
s. k. Gustav I :s Registratur - till 
den varme, hängivne katoliken i riks
rådet, den ovannämnde fint bildade 
Ture Jönsson.* Brevet innehåller gri
pande uttryck för hans fosterländsl a 
ångslan och hans vemodsfulla aningar 
om vad som nu skall bryta löst över 
Kyrkan. Han tackar för de nyheter 
-man meddelat honom om handelsun 
derhandlingarna med Holland och er
inrar om att han alltid motsatt sig de 
enorma privilegier som man beviljat 
Lubeck : bättre hade varit att på sin 
tid ta emot hanseaternas vrede än att 
på sätt som skett engagera Sverige i 
ett ruinerande kontrakt. I fråga om 
rebellerna i Dalarna anser Brask att 
kungen skulle ha gjort bättre i att av·· 
stå från en del av skatten än att ge
nom densamma framkalla revolt. 

* Om Ture Jönssons politiska karak
tär, se Nordisk Familjebok Band 29,  
. Spalt 674.  
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Beträffande lutheranismen heter 
det : Gud förlåte dem av vårt klerkeri, 
som hava utspritt tvedräkten med sitt 
nya evangelium ! Kristian och hans 
allierade hota Sverige, därför funnes 
allt skäl att avlägsna alla orsaker till 
inre splittring, lämna envar i besitt
ning av sina rättigheter, respektera 
kungadömets foma friheter och fram
för allt hålla den gamla tron vid makt, 
som det är varje kristens plikt. 

Brevet, över vilket liksom över alla 
biskop Brasks skrivelser, vilar själslig 
finhet och kultur, avslutas på följan
de enkla men hjärtliga sätt : "Helsa 
hustru Ingeborg (Tures gemål) ,  vår 
fadder, och låt icke Jacob (Tureson 
på Grensholm) glömma vad han 
lärt." --

Säkerligen har biskop Brask vid 
skrivelsens avfattande känt sig myc
ket isolerad. Från den Heliga Sto
len hör han föga och den påvlige le
gaten Johannes Magnus, hade ju 
lämnat landet ( i ett brev till lega ten 
vid denna tid hade Brask lyckönskat 
honom att vara 1 hamn under 
det ovädret rasar över Sveriges arma 
Kyrka) .  

(Forts, Y 

L. e 11 11  a .r t W i b e  r g . 
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C R I S T 0 D 

I mitten av sjätte århundradet bod
de vid ett litet torg i Toledo en jude, 
vilkens oavlåtliga hätskhet mot de 
kristna hade förskaffat honom en 
viss ryktbarhet. 

Föräldralös sedan sin tidiga barn
dom och sedermera utan håg att gif
ta sig och själv bilda familj, stod 
Abisain alldeles ensam i världen, och 
hans erida, allt uppslukande passion 
var hatet mot Jesus, ett hat, som väx
te i samma mån som det visade sig 
maktlöst. 

Och denna motvilja, som profeten 
från Nasaret ingivit honom, var från 
hans synpunkt berättigad. Stolt över 
sin härstamning från Guds egendoms
folk och entusiastisk beundrare av 
dess stora, ärofulla m111nen, stude
rade han dessa sublima böcker, som 
under alla seklers lopp så höjt sig 
över cl.en allmänna världsandan, att 
människan, ur stånd att fatta dem 
såsom människoverk, antog, att de 
nedkommit från himlen såsom ett nå
debudskap från Skaparens läppar. 
Under sina långa studietimmar under 
de kulna vinternätternas vaka, då han 
i vindens tjut tyckte sig förnimma 
liksom ett förvirrat eko av de lands
flyktiga judaättlingarnas suckar, ha
de hans stams ärofulla minnen gång 
efter annan passerat förbi hans syn 
likt strålande meteorer, och identifie
rande sig med sina förfäder, hade 
Abisain steg för steg följt deras öden, 
låtit sig hänryckas med dem, delat 
deras lidanden, deras åkallan av den 
Allsmäktige och deras hugnanclc, 
hoppfulla förbidan på Återlösaren, 
som skulle förvärva åt Guds utkorade 
egendomsfolk jordens herradöme och 
himlens arvedel. 

Sålunda hade han vid sina över
skådande återblickar kommit till de 
olyckliga tider, då Rom absorberade 
allt, bringande sina baner till alla na
tioner och sina örnar till alla väder
streck, tider av kamp och lidande, då 

E L A L u z .  

profeten med sublima tårar begrät 
templets förstörelse och Jerusalems 
undergång, då det låg liksom en skug
ga över alla själar, en aning Över alla 
tankar, då judarna, sedan de förlorat 
sin betydenhet, även förlorade sin_ 
självständighet, sin frihet, då deras 
regenter, Roms slavar, bävande lydde 
sina höga herrar och för priset av sin 
förödmjukelse köpte en ynklig skug
ga av makt, ett inbillat inflytande 
över sitt folks öden. Och när han 
kom till dessa dagars sorgliga histo
ria, fylldes Abisains ögon av tårar, 
och hans hjärta blödde, och allt större 
blev hans hopp till denne mäktige ko
nung, denne Messias, som skulle sön
derbryta Israels bojor och hämnas 
dess oförrätter. 

Men J ahve, Sinais store Gud, är 
vred på sitt folk och dröj er i det 
oändliga med uppfyllandet av sitt 
ord ; han förströr sina utkorade barn 
över jordens yta, han tillstädjer slock
nandet av den heliga elden på deras 
altare, han tillstädjer nedbrytandet av 
det praktfulla templet, byggt av Sa
lomo och återuppbyggt av Zorobabel' 
efter återkomsten från Babylon, han 
låter Israel upphöra att existera som 
folk, förlora sitt fäåernesland och gi
va sitt elände till pris åt alla folkslag, 
häpnande inför ödets beslut. På Ju-· 
deens vägar och gator uppträder en 
man av ovanligt mått, predikande en 
nv lära som han vill sätta i elen gam
h{s ställe, en man, som drar alla till 
sig, som gör anspr-åk på att vilja re
formera den store Moses och som 
säger sig vara :Messias. Men den nye 
profeten, som gråter över Jerusalem 
för dess snara ände; predikar icke 
Juda fienders förgörande, utan syn
dernas förlåtelse och oförrätters be
straffande. Och långt ifrån att op
ponera sig mot de romerska utpress
ningarna, erkänner han kejsar,,n och 
betalar skatt till honom. Och frigö
rande sin själ från det jordiska, lyi-



ter han ögonen mot himlen och sjun
ger om förlossning, icke av kroppen, 
som förgår likt stoftet på vägen, utan 
av själen, evig liksom Gud, ägande 
fortbestånd i evighet. 

Förgäves dör denne man, dömd för 
hädelse och förförelse ; omkring det 
kors, på vilket hans kropp hänger, 
samlar sig mänskligheten, och hans 
död betecknar Roms död och värl
dens fullkomliga nydaning. Och ge-, 
nerationer födas och växa upp kring 
detta träkars, som blir deras vördade 
baner, och alla låta de sina förbannel
ser; falla över Israel, som nu, fördömt 
o<'.h hemlöst, irrar omkring jorden. 
dock medförande i sin fantasi frä1-
saretanken såsom sin enda tröst och 
enda balsam i lidandet. Efter den 
våldsamma skakning, som beröva<le 
detta folk allt vad hjärtat ägde kärt, 
har det bevarat oskadd blott en enda 
sak : sin tro. 

Med dessa tankar och föreställnin
gar närde Abisain sin själ, och hans 
minnen livades och underhöllos be
ständigt genom åsynen av elen kult, 
som hans adoptivfädernesland ägnade 
elen korsfäste. Runt omkring honom 
ödmjukade sig ett helt folk inför den 
falske profeten, ärande honom såsom 
ett högre väsen. Överallt såg han 
denna livlösa kropp, uppburen av 
tvenne stela armar, hängande på det 
olycksaliga träkorset, på vilket slavar 
brukade finna sin död, med ännu 
halvöppna läppar, från vilka en sista 
suck tycktes utlösa sig, och halvslutna 
ögon, från vilka en sista blick tyck
tes utgå. 
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Bland alla dessa bilder, vilkas åsyn 
försatte honom utom sig, var det i 
synnerhet en, som drog honom till sig 
med oemotståndlig makt, det var bil
den av Cristo de la Luz, som med 
stor tro vördades i eremitaget med 
samma namn. Och att detta krucifi�� 
hölls så högt i ära av de kristna, var 
nog för att göra det avskyvärt för 
hans dödlige fiende. Det oaktat tog 
han alltid, då han gick ut, vägen förbi 
detta eremitage ; även om han strä
vade emot, förde hans fötter honom 

dit, och hans vilja måste alltid till 
slut giva vika för en så oresonlig 
dragning. Dörren stod alltid öppen, 
och just i det ögonblick han passe
rade förbi riktade han alltid en blick 
ditin, en blick full av hat, som mötte 
bildens livlösa blick. 

Sådant var det liv, som juden Abi
sain förde i Toledo år 555 e. Chr. 

II. 

En dag, då Abisain som vanligt be
fann sig ensam i sitt hus, upptagen 
av sina eviga betraktelser över sitt 
folks historia, kom en av hans vän
ner, en jude vid namn Sacao, för att 
hälsa på honom. Han kom med strå · 
lande ansikte, och hela hans utseende 
återspeglade en belåtenhet, som han 
icke försökte dölja. Han kände till 
elen avoghet, som hans vän hyste i sitt 
hjärta mot J esussekteristerna, han 
kände till hans särskilda motvilja mot 
Cristo de la Luz-bilden och kom för 
att giva honom ett meddelande, över·· 
tygad om att hans hjärta vid dess hö
rande skulle klappa av glädje. Någr:! 
bland hans vänner hade nämligen, re·· 
tade av de kristnas dyrkan, beslutit 
att försöka göra ett slut därpå och 
åstadkomma, att de kristna förloriJ,cle 
sin tro på den underbara bilden, så 
att deras hängivenhet skulle förbytas 
i hat, och för detta ändamål hade de 
satt i utförande en infernalisk plan, 
av vilken de med säkerhet hoppade:: 
ett framgångsrikt resultat. Begag
nande sig av den enslighet, som nat7 
tetid rådde i kyrkan, hade de bestru
kit den korsfästes fötter med ett myc
ket verksamt gift, på det att alla, som 
följande dag komma för att efter sin 
vana kyssa sin mästares tötter, skulle 
falla ned liksom träffade av blixten. 
Resultatet vore oundvikligt. De krist
na skulle förlora sin tro på en bild, 
hos vilken de funna döden i stället för 
livet, sjukdom i stället för hälsa, och 
detta skulle icke kunna annat än 
grundligt avkyla vördnaden för en re
ligion, som på detta sätt dödade sina 
trognaste och mest hängivna dyrkare. 



Då Abisain hörde detta, genombä
vades han av glädje och beredde sig 
genast att gå ut för att inhämta ny
heter. Ryktet borde ju  redan ha spritt 
sig om hur de första oförsiktiga, sorn 
närmade sig korset, fallit offer för 
döden. Han föreställde sig med till
fredsställelse de kristnas förskräckel
se, som snart skulle förbytas i hat mot 
denne samme korsfäste, som förut 
varit så högt älskad. Han såg tvivlet 
gro i deras hjärnor, såg striden rasa 
i deras hjärtan. Han tyckte sig se 
offrens anhöriga samla sig utanför 
kyrkans portar, spörjande efter sina 
kära och bävande av fasa, då de fingo 
se dem utsträckta på golvet med an
siktet blåsvart och likasom slagna av 
den gudomliga vreden. Och i sin blin
da förhärdelse tyckte han sig höra 
veropen förvirrat genljuda genom 
rymden för att träffa hans öra likt 
en välkli,.ngande musik. Men det var 
honom icke nog. Han måste själv 
se dessa scener, som hans fantasi ut-· 
målade. Han slängde därför hastigt 
på sig manteln, och i sällskap med sin 
vän, som var lika belåten som han 
själv, begav han sig hemifrån i rikt
ning mot eremitaget Cristo de la Luz. 

En sak tilldrog sig därvid hans 
uppmärksamhet och kom att mer och 
mer bekräfta hans tankegång : Gator
na voro öde, husen tillbommade, och 
icke en enda människa korsade deras 
väg. Allt är redan känt, mumlade de 
båda israeliterna sinsemellan, och be
folkningen har i massa skyndat att 
bevittna denna straffdom, vars orsak 
alla skola söka utan att kunna finna 
någon förklaring. Nu vacklar deras 
tro, nu försvinner deras förtröstan . . .  

Under dessa reflexioner fortsatte 
de båda judarna tysta sin gång, nju� 
tande inom sig av sin tillfredsställda 
hämndlystnad. Allt efter som de när
made sig sitt mål, mötte de några per
soner, men till deras förvåning buro 
dessa alla på sina anleten tecken av 
den livligaste tillfredsställelse. Det var 
för dem ett mysterium, som förvirra
de deras begr.epp, men de trodde sig 
bedragna av sina yttre sinnen. Även 
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märkte de, att de blickar, som de 
kristna kastade på dem vid förbigå
endet, voro fulla av förakt eller vre
de. Sacao kunde icke uthärda dessa 
blickar, utan slog ned sina ögon. Abi
sain däremot trotsade dem, återgäl
dande förakt med förakt, hat med 
hat, högmod med högmod. 

"Ta", mumlade han mellan tänder
na, -,,det är vi, som ha åstadkommit 
detta, som förfärar eder, stackars 
varelser, ty ännu bevara vi den san
ne Gudens dyrkan oförvanskad, vi 
hava hämnats på eder irrlärige Na
sare, född i ett stall, gisslad av våra 
äldste, dömd av våra: lagar till sla
vars skymfliga död. Den gåirften för
ödmjukade vi hans föregivna inakt. 
Nu drabbas han ånyo av vår hämnd. 
Ett kors ändade hans liv för sex sek
ler sedan. I dag gör en droppe gift 
hans gudom om intet." 

Plötsligt hejdade de sina steg. 
Dödsblek kom vännen Levi emot dem. 
Hans drag voro förvridna av skrå.ek, 
och ögonen tycktes vilj a tränga ut ur 
sina hålor. Då de sågo honom så
lunda, erinrade de sig, vad de hade 
sett på sin väg, det slog dem, att detta 
kunde tolkas på ett annat sätt, och en 
dunkel aning började oroa deras hjär
tan. 

"Vad är det, Levi ?" frågade Abi
sain med upprörd stämma. "V an 
skall du hän och varför darrar du ? 
V ad står på ?" 

"Vad som står på", efter sade Lev i 
med dov röst. Att Jahve fortfa
rande är vred på sitt folk och att den 
rebelliske ängelen, som drev gäck 
med honom i paradiset, beskyddar de 
histna med trolldomskonster i den 
gudlöse hädarens namn." 

"Men vad har hänt ?" sporde i sin 
ordning Sacao. Vår plan . . . .  " 

"Vår plan", genmälde Levi, "har 
vänt sig emot oss, och vi, som ville 
komma de kristna att förlora sin tro, 
ha endast vunnit att stärka den hos 
de många otrogna, som från i dag 
ännu mer skola motsätta sig våra ord 
och argument." 

"Vi förstå icke. Tala !" 



"I veten ju, att den korsfästes föt
ter, vilka de kristna dagligen beröra 
med sina läppar, i natt ha blivit be
strukna med gift. Nåväl, jag har själv 
sett det, i smyg från ett närbeläget 
hus. Knappt lyste solens strålar på 
himlen, förrän eremitaget fylldes med 
trogna, som, kränkande vår lag, gin
go att tillbedja bedragaren. När mäs
san var slut, reste sig först en kvin
na och gick fram för att kyssa den 
falske återlösarens fötter. Mitt hjär
ta klappade våldsamt, och jag spär
rade upp ögonen så mycket jag kun
de. Men till min och allas stora för
undran lösgjorde den lögnaktige pro
fetens bild den fot, som kvinnan 
sökte, så att den blev fri från korset. 
Den fromma trodde, att hennes Gud 
var vred på henne, och en annan 
kvinna försökte att trycka en kyss på 
Jesu fot : samma oförklarliga feno
men upprepades, och alla, som , voro 
i templet, spridde sig ut i staden, ro
pande 'underverk', 'underverk', me
dan deras rabbin gick frqm till kor
set och konstaterade giftets befintlig-· 
het, vilket syntes likasom en svart 
fläck på bildens fot. Allt folket skyn
dade till kyrkan för att bevittna det 
så kallade undret och tillbedja sin 
älskade bild, och alla anklaga de oss, 
ehuru utan bevis. Kom, låt oss gå ur 
vägen för dem för att icke väcka de
ras misstankar." 

Och ryckande med sig de förfärade 
stamfränderna, som, lamslagna och ur 
stånd att fatt.:i. något eget beslut, följ
de honom likt sömngångare, avlags
nade sig ,Levi i riktning mot strand
slätten för att inträda i Toledo genom 
Puerta de Cambron och på dessa från 
stadens centrum avlägsna stigar nå 
sin bostad. 

III. 

Den natten fann Abisain ingen vila. 
Han hade varit nedslagen och för
strödd hela dagen, och när ha·n ville 
ägna sig åt sin vanliga sysselsättning, 
var det honom omöjligt att hålla sina 
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tankar samlade, varför han slutligen 
måste helt avstå från att tänka. 

När han omsider framemot mor
gongryningen lyckades falla i slurn
mer, oroades han av förskräckliga 
drömmar. Han såg framför sig Jesu 
svartblå ansikte, upplyst av ett svagt 
leende, som förlänade honom ett egen
domligt utseende, han såg de färg
lösa läpparna till hälften öppna sig, 
Och luften, som passerade mellan den 
skulpterade bildens tänder, tycktes li
kasom uttala gäckande ord, som dre
vo blodet till den hämndlystne israe
litens kinder. Han ville skrika, men 
orden stockade sig i hans strupe, han 
ville håna sin fiende, men hans läp
par nekade att göra tjänst. Hans 
panna badade i kallsvett, och hans hår 
klibbade vid tinningarna. Han såg, 
hur Kristus lösgjorde sig från korset, 
steg ned på marken, och med armar
na utsträckta så, som han hade dem 
på korset, kom han långsamt emoc 
honom. Blek och halvt vansinnig av 
skräck hörde Abisain sina tänder 
skallra och började springa, besluten 
att undgå denna omfamning, om det 
än skulle kosta hans liv. Men efter 
honom började bilden springa i syfte 
att upphinna honom, och dess väg 
markerades i stoftet med en blod
strimma. Avståndet blev allt kortare, 
redan snubblade Abisain, hans fötter 
ville icke bära honom, ett steg till 
och han skulle vara · fångad av dessa 
avskydda armar, och hans läppar 
skulle möta dessa livlösa läppar. Då 
gjorde han en övermänsklig ansträng
ning och vaknade. Allt hade varit en 
dröm, men så fasansfull, att det hela 
den återstående delen av natten skym
tade förbi hans ögon mörka skuggor, 
i vilka han tyckte sig se den kors
fästes blick liksom en blixt på en stor
mig himmel. 

När han omsider steg upp, var det 
mycket sent. Solen hade redan pas
serat halva sin bana, och med nattens 
töcken hade de skrämmande spökena 
flytt. Det intryck, som de kvarläm
nat i hans själ, förblev dock ännu le
vande och starkt. Alla hans an-



strängningar att glömma maran voro 
fåfänga, och när aftonen led mot sitt 
slut, tänkte han, att den friska luf
ten skulle göra honom gott. Han 
gick därför ned till stranden, korsade 
den silverglänsande strömmen och 
följde dess lopp, försjunken i djupa 
tankar, tills han kom till det ställe, 
som i dag kallas "konungens örta
gård". 

Kvällen var lugn. I luften rådde 
djup stillhet. Himlen, som till större 
delen var överdragen med täta moln, 
återspeglade deras blyfärg i vattnet. 
Nattens första skuggor började att 
fylla dalarna och utbredde sig över 
strandslätten. Fåglarna sökte �in till·· 
flykt mellan trädens blad. Endast 
floden störde tystnaden med sitt en·· 
toniga, liksom suckande skvalp. I 
detta naturens lugn låg något tryc
kande. Det var lugnet före stormen, 
den omåttliga stormen, som rytande 
slickar slätten med sin heta ande
dräkt. Abisain tog intryck av den
na dysterhet, och hans orediga tan
kar antogo en melankolisk färgton. 
Med ögonen fästa på vattnet, tycktes 
de fantasier, som han försökte a tt 
undgå, förfölja honom ända ned i 
dess dunkla djup. Ett inre illabefin
nande, som han icke kunde förklara, 
kvalde honom, hans hjärta klappade 
häftigt, och blodet löpte i hans ådror 
med ovanlig fart. Han ryckte upp 
sig och ville avlägsna sig från dessa 
nejder, som utövade ett så besynner
ligt inflytande på honom, och rädd, 
att natten och med den stormen, som 
redan var i antågande, skulle överras
ka honom på slätten, begav han sig 
långsamt på väg mot staden. Floden 
fortfor att sucka, evinnerligt sucka, 
och vinden, som nu gled över dess 
yta, tycktes även sucka. Han gick 
över Alcantarabron, och utan att gö
ra sig räkning för vad han gjorde, 
styrde han sina steg mot Valmardon
porten. 
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Plötsligt stannade han och uppgav 
ett rop av häpnad : han befann sig 
utanför eremitaget de la Luz. 

Den lilla kyrkan var öde och som 

alltid öppen för att de, som önskade 
åkalla Gud i sina lidanden eller fröj
der, skulle kunna göra det fritt, när 
som helst. En svag lampa, som ned
hängde från taket, upplyste sparsamt 
de heliga bilderna, omgjutande dem 
med ett omärkligt skimmer. Natten 
hade nu fullständigt inbrutit, och ga
tan var endast upplyst av denna enda 
ljusstråle, som utgick från det kristna 
templet. Abisain frågade förgäves 
sig själv, vem som lett hans steg dit, 
han kunde icke besvara denna fråga. 
Men då han befann sig på denna 
plats, tänkte han på vad som hade 
tilldragit sig den föregående dagen 
och ville själv förvissa sig om rik
tigheten av sin vän Levis uppgifter, 
då han tyckte sig däri finna några 
punkter, som voro att hänföra till 
rädsla. Övervinnande sin motvilja, 
inträdde han därför och närmade sig 
på tåspetsarna altaret. Men nästan i 
samma ögonblick tog han ett steg 
baklänges, utstötande ett rop av för·· 
våning. Vad Levi hade berättat var 
sant. Den händelse, vilken de kristna 
betraktade som övernaturlig, men som 
han sökte giva en naturlig förklaring, 
fanns dä"r oemotståndligt tydligt in
för hans ögon, det var icke en dröm 
eller ett foster av hans överretade 
hjärna. Det var sanning, återlösaren 
hingde där på korset med den ena 
foten lösgjord från träet och tycktes 
med ett sarkastiskt leende besvara ju
dens häpnad, tycktes säga honom mitt 
i nattens stillhet, vid det flämtande 
skenet från lampan, som hängde där 
upplysande det lilla skeppet: Jag har 
segrat. 

"Nej", vrålade Abisain, "ännu har 
du icke segrat, Nasare. Ännu möter 
din utmanande blick min, som icke 
nedslås inför någon. I går var du 
mitt släktes spott och spe, i dag är 
du föremål för mitt hat. De kristna 
uttala i dag ditt namn med vördnad. 
I morgon skola de finna dig slagen 1 

stycken, och de skola förstå, att du 
hir liksom på Kalvarieberget skulle 
ha hjälpt dig själv, innan du hjälpte 
andra, om du haft makt nog." 



Han tryckte händerna mot sitt 
bröst och kände därvid ett kastspjut, 
som han bar dolt i vecken av sina 
kläder. Vem som hade placerat det 
där, visste han icke och frågade icke 
heller därefter. Han fattade j ärnet 
med sin högra hand, tog ett par steg 
tillbaka och slungade därefter spjutet 
mot J esusbildens bröst med hela den 
1<:raft, varav han var mäktig, 

Ögonblicket efter denna akt av van
helgande skar ett övermänskligt smär
tans skri genom luften och förlorade 
sig högt uppe under valven. Bilden 
hade av stöten rubbats ur sitt jäm
viktsläge och föll tungt, först mot 
altaret och sedan mot golvet, i sitt 
fall alstrande ett egendomligt, dovt 
buller. Lampan, som nedhängde från 
taket, slocknade plötsligt, liksom på
verkaa av en osynlig hand, liksom ha 
de den sista livsgnistan försvunnit 
därifrån vid bildens fall. 

Abisain sansade sig emellerti<l 
snart. För honom var icke allt slut. 
Han förstod, att han icke skulle vinna 
något genom att låta bilden förbli 
liggande där. De kristna skulle till
skriva en olyckshändelse det, som en·· 
dast var ett verk av hans hat, och de 
skulle åter uppresa skulpturen på. al
taret. Denna tanke tillfredsställde 
honom icke. Bilden måste bott. Han 
sökte trevande efter den, fann den 
slutligen, och döljande den ,under si
na kläder smög han sig ut ur ere
mitaget. 

Himlen var alltjämt betäckt av 
moln, som berövade stjärnorna deras 
l jus. Nattens lampa lyste icke, och 
endast då och då upplystes rymden 
för ett ögonblick av en blixts livliga 
sken. Orkanen hade utbrutit och ra
sade med våldsam styrka, ruskandc 
husens portar och förande med sig 
från strandslätten likasom lidande 
suckar från de torra löven, som ryck
tes loss från sina grenar och flögo 
omkring i yrande virvlar. Ingen 
fanns på gatorna. I husen sutto kvin
norna vid härden och bådo till Gud, 
att han skulle låta fly från Toledo 
denna storm, som svävade över dem 
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med sina svarta vingar och vars rr·· 
tande blandade sig med det fräsande 
dånet av Tajoflodens svällande böl
J Or. 

Ingen störde Abisain på hans bråd
skande färd, icke en enda levande va
relse korsade hans väg, då han, bä
rande Kristusbilden innanför sin 
mantel, skred fram mot det lilla tor
get, vid vilket han bodde. Anländ 
dit, såg lian sig försiktigt omkring åt 
alla håll. Ingen hade följ t honom. 
Han stängde husets tunga port efter· 
sig och kastade krucifixet på en sop 
hög, som låg i portgången, varefter 
han gick in i sin bostad och la<le sig 
till vila utan att bry sig om att tända 
ljus, som skulle förråda för grannar
na, vid vilken tid han hemkommit. 

IV. 

Utmattad av de genomgående sin
nesrörelserna försjönk Abisain genast 
i tung slummer. I sömnen hörde han 
ett oredigt sorl av röster, först svagt 
och avlägset, sedan allt närmare och 
starkare. Plötsligt for han upp : en 
människohop sorlade utanför hans 
fönster. Han tyckte sig urskil ja sitt 
eget n_amn i en storm av verop och 
förbannelser. Vad betydde detta ? Om 
nattens attentat kunde det omöj_ligt 
vara fråga, ingen hade ju sett honom. 
Oväsendet tilltog emellertid alltmer. 
Redan inträngde människorna i hans 
hus under högljudda hämnclerop Han 
hörde, att man sökte ett krucifix, som 
bortrövats under natten av en gudlös 
jude, som troligen drivits därtill av 
hat. Men därmed hade juden beseg·· 
lat sin egen dom. Ty då han nedstöttc 
bilden från altaret, hade denna sårats 
i sidan, och en anklagande blodstrim
ma, som regnet icke hade kunnat ut·· 
plåna, sträckte sig nu från det vör
dade eremitaget till Abisains hus, vil
ken sålunda av elen gudomliga rätt
visan utpekades såsom gärningsman
nen. 

När Abisain förnam detta, blek
nade han av förskräckelse. Han hop·· 
pade genast ur sängen och började 



sätta på sig sina kläder, varvid ett 
rop av fasa kvävdes i hans strupe : 
hans kläder voro fläckade av blod, 
och detta blod var från den falske 
Messias. 

Dörren till hans rum gav nu vika 
för den instormande mängden. Man 
bemäktigade sig Abisain, som var 
halvt vansinnig av skräck, och kas-
tade ut honom på gården. Där såg 
han nu bilden av Cristo de la Luz, 
omstrålad av en ljuscirkel, med hög
ra foten fortfarande frigjord från 
korset och alltj ämt blödande ur det 
av judens spjut tillfogade såret. Alla, 
som voro i huset, knäböjde i tillbed
jande beundran inför det skedda och 
firade ivrigt den nya triumf, som på 
ett så slående sätt vunnits av Jesus 
över hans naturliga fiender. 

Ett allt mer trängande behov för 
Kyrkan är utbildandet av ett infött 
prästerskap i missionsländerna. Den 
helige Fadern, som outtröttligt arbe
tar för denna sak, har ju  gång efter 
annan vädjat till de troende att verk
ligen offra något för denna Kyrkans 
angelägenhet. Gåvor hava också in
flutit från skilda håll. . Förlidet år 
vände sig den helige Fadern särskilt 
till de katolska bankinstituten i Ita
lien med en uppmaning att även de 
skulle understödja arbetet. Denna 
hans vädjan förklingade ej ohörd. 
Många banker hava följt Påvens ma
ning och "adopterat" en ihfödd semi-
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V. 

På aftonen samma dag stenades· 
Abisain offentligt efter en kort dom,. 
varvid han bekänt sig som upphovs
man till brottet. 

Vad det underbara krucifixet be
träffar, fördes det i högtidlig pro
cession till sitt eremitage, på vars al
tare det återuppsattes. Där har det 
alltsedan haft sin plats, och ännu i dag 
efter så många seklers förlopp vör
das det med oforminskad beundran: 
och hängivenhet av inbyggarna i den 
av Tajofloden kringflutna sju kullar
nas stad. 

E u g e n i o  d e  O l a v a r r i o  

y H u  e r t  e. 

narist, d .  v. s .  åtagit sig att sörj a för 
hans underhåll. 

Tydliga bevis för det starka katol
ska missionsintresset finna vi även i 
Frankrike. Den bekanta kongrega
tionen för hednamissionen i Paris 
omfattade år 1926 37 katolska vika
riat i Japan, Kina, Indokina och In
dien med 43 biskopar och 1 , 106 mis
sionärer. Antalet troende i det av 
omkring 250 miljoner bebodda om
rådet var 1 ,778,259. Till missionä
rernas hjälp funnos 1 ,357 inföddG 
präster, 4, 144 kateketer och 2,938 se
minarister. På missionsfältet verka
de dessutom 564 ordensmän och 6. 100 
ordenssystrar ur 224 olika kongre
gationer. I de 2,097 skolorna under
visades 1 27, 1 53  barn. Under år 1926 
ägde 417  konversioner från andra 
kristna samfund rum, 34,977 full
vuxna och 62,672 barn mottogo det 
heliga dopet. 

I Tysldand har upprättats ett nytt 
prästseminarium. I stiftet Meissen i 
den sachsiska diasporan har det lyc
kats biskopen att få till stånd ett eget 
seminarium. För den nya prästut� 



bildningsanstalten har man lyckats 
förvärva ett gammalt riddargods, 
Schmochtitz bei Bautzen, som med 
sina präktiga byggnader och sin stora 
park särdeles väl lämpar sig för sitt 
nya ändamål. 

Angående katolikernas antal i 
Preussen finna vi följande statistiska 
uppgifter i redogörelsen för befolk
ningens fördelning på olika religiösa 
samfund vid folkräkningen elen 16 
juni 1925. Av landets 38,120,173 
invånare tillhörde, denna dag, 
24,751,368 eller 64,93 procent elen 
protestantiska landskyrkan eller oli
ka protestantiska sekter; katoliker
nas antal utgj orcle I I  ,940,978 eller 
31,32 procent. Båda dessa huvud
grupper visa i fråga om absoluta an
talet en tillväxt sedan föregående 
folkräkning, under det att procentta-
let sjunkit något på grund av det 
ökade antalet judar och konfessions
lösa. 

I England behandlade nyligen Un
derhuset frågan om engelska beskick
ningen vid den heliga -Stolen på grund 
av en interpellation. Sir Austen 
Chamberlain förklarade på regerin
gens vägnar, att den icke hade för 
avsikt att återkalla sändebudet vid 
V atikanen. "Under världskriget", 
yttrade Chamberlain, "ansåg regerin
gen det som en nödvändighet, att 
upprätta en egen beskickning vid På
vestolen. Skulle man nu återkalla 
den, vore det att förolämpa den heli
ga Stolen. Vilken ställning man iin 
må intaga gentemot den katolska 
Kyrkan, kan man dock ej betvivla, 
att denna Kyrkas överhuvud är en 
stor maktfaktor i världen och att han 
omfattas med vördnad även av mån
ga miljoner engelska undersåtar." 
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Ur Stochholms Dagblad saxa vi 
följande : 

"Amerikas metodist1=T ge sitt un
derstöd åt teologiskt seminarium i 
Sverige. Den episkopala metodist
kyrkans nämnd för utländsk mission 
har satt sig i spetsen för en · insam
ling i syfte att anskaffa 50,000 doll. 
för etablerandet av ett teologiskt se
minarium i Göteborg, vilket skall tjä
na som träningscentrum för meto
distpräster i Sverige, Danmark och 
Finland. De insamlade medlen skola 
handhaves av nämndens skattmästa
re, Morris W. Ehnes, som har sitt 
kontor i nämndens lokaler i 150 Fifth 
avenue, N ewyork. Lärdomsanstalten 
har redan öppnats i en byggning, som 
nyligen inköpts på mycket förmånli
ga villkor. Institutionen har fyra lä
rare och 31 elever, och dess årliga 
budget uppgår till 12,000 doll. Den 
summa, som nu skall insamlas, be
höves för att kunna uppfylla ford
ringarna i köpekontraktet på läro
verksbyggnaden samt för utförande 
av reparationer." 

Calvinistisk mission i det lutherska 
Norden ! Och doktor Söder blom ,som 
säger, att här i Sverige skola vi till
höra den lutherska "avdelningen" i 
kristenheten. 

Den amerikanska metoden är i var
je fall energisk och borde nästan ma
na till efterföljd. 

EN BASAR 

till förmån för kyrkliga ändamål inom 
det Apostoliska Vikariatet kommer un
der H. H. Biskopens protektion att an
ordnas i Stockholm i höst. Närmare 
framdeles. Gåvor och bidrag mottagas 
av bl. a. : fru Dagmar Adams-Ray, Salt
mätareg. 3 B, fru Maria Carlberg, Re
geringsg. 42, fru Doris Herzog, Tun
nelg. 20 B, fröken Nanny Isacsson, 
Badstug. 15 ,  fru Elsa Lambert-Meuller, 
Norrmalmstorg 16,  alla i Stockholm. 
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Våta h-at o!�h� bcm. · 

KARITATIVT ARBETE I FOR

NA TIDERS SVERIGE. 

K a t o l s k t  B a r n h e m  
S t O C k h O 1 m, 

Kyrkans stiftare är Jesus, barna
vannen. I Hans fotspår har städse 
Kyrkan vandrat. Därför har hon 
också i alla tider haft famnen öppen 
för små fattiga, föräldralösa barn. 

Bladen i hennes historia vittna där
om och må här endast erinras om hur 
det var elen katolska Kyrkan som 
framförallt ivrade för den medeltida 
välgörenhetsinstitution, som går under 
namnet Hittebarnshus. Men om nå
gon dylik inrättning ej är känd för 
Sveriges del, så är det dock nogsamt 
bekant att det kyrkligt-sociala arbete, 
som utgick från enkannerligen klost
ren även omfattade barnen. Och även 
sedan elen s. k. reformationen drivit 
ur riket uppoffrande munkar och 
nunnor dog ej hjälpareandan bort 
bland de få som ännu representerade 
katolsk tro och kärlek i vårt land. 

Mycket tydligt framträdde detta 
faktum under 16- och 1700-talet. Det 
är då förnämligast från de katolska 
ministerkapellen i Stockholm denna 
verksamhet utgår. 

År 1755 berättas om en enkel tjän
steflicka Greta Hoffbolt följande. 
Hon var född i Sverige av tyska för
äldrar. Hon hade, enligt egen utsago, 
ej åtnjutit uppfostran, blivit föräldra 
lös vid 7 års ålc;ler och kommit in på 
fabrik. Ingen bekymrade sig om hen
ne, klagar hon, utan gick hon "som 
vatten kring stenar" till dess hon kom 
under katolskt inflytande. Ingalunda 
ville hon därför, förklarade hon inför 
Stockholms konsistorium, där hon 
var i förhör enär hon blivit katoiik, 
avfalla från sin katolska tro. "Inga 
andra än katolskt folk hade låtit sig 
vårda om henne". Med de orden slu
tade hon sin förklaring. 

Och en annan tjänsteflicka vid 
namn Stina Berg, som I 775 var upp
kallad inför samma konsistorium, de
klarerade helt bestiimt, att ingen loc
kat henne att bli katolik. Av fri v1lja  
hade hon blivit det, sedan hennes re
formerta moder - fadern var luthe
ran - drivit henne ur hemmet och 
endast katoliker brytt sig om henne. 

JVIen först med den epok i katoli
kernas långvariga kamp för religions
frihet, som inföll i och med att 
Gustaf III :s toleransedikt utfärdades 

. efter riksdagen 1 779, kan det talas 



om organiserad katolsk hjälpverksam
het bland de nödställda i vårt land. 

Ett vackert uttryck för denna med
lidsamhetskänsla för dem som kom
mit att leva på livets skuggsida är det 
barnhem, som i nov. 1800 upprättades 
vid Glasbruksgatan 31 i Stockholm. 

Bland de intressanta papper angå
ende katolikerna i Sverige i forna ti
der, som äro bevarade i Riksarkivet, 
finnes också ett som rör detta barn
hem. Det är ett till regeringen ställt 
och av provikarien Paul Moretti för
fattat "Memorire, relatif a la Maison 
des Pauvres Catholiques". 

När barnhemmet startade i ovan 
nämnda lokal, som för ändamålet för
hyrts, var skyddslingarnas antal 8. 
Samtliga dessa voro till börden tys
kar men födda i Sverige, nästan alla 
föräldralösa och övergivna. Barn
hemmets ledning tog nu till sin upp
gift att ej blott kläda och föda dem 
utan även att lära dem arbete och un
dervisa dem. Men både härför och 
för att kunna åtminstone en gång om 
dagen utdela en portion soppa åt 
ga1 Ja fattiga fabriksarbetare och ar· 
bet,erskor - på ett församlingsantal 
av 1,000 personer beräknades de un
derstödsbehövande till icke mindre än 
400 - behövdes penningemedel och 
man vände sig då bl. a. även till di
plomatiska kåren. Två av dessa, her
rar de Mertz och Alopeus, åtogo sig 
;vtt omibesörja adm�niskaitionen för 
detta lbarrnhärtighetshem. De in
togo ytterligare 9 skyddslingar i 
hemmet och ka:'iaLska Ky11kan 
Öv,edäminade i deras händer alla 
de all111:os01;1 som hon fick emot
taga för detta ändamål. Den summa 
som de främmande ministrarna läm
nade till bestridande av kostnaderna 
för sopportionerna uppgick till 40 
riksdaler pr månad. Övriga medel, 
som Kyrkan lämnade voro 300 Riksd. , 
mottagna av Hans Majestät ( Gustaf 
IV Adolf) ,  "under vars beskydd detta 
hem är upprättat", 427 Rd. som in
flutit vid en konsert, som givits ·av 
M. Robert till förmån för fatfiga ka
toliker, och 212 Rd. som elen Helige 
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Fadern sänt sistlidne mars månad 
och 300 Rd., som Kyrkan själv hop
bragt. Dessa summor jämte vad som 
inflöt av barnens arbete var tillräcl<
ligt för att bestrida inrättningens ut
gifter. Genom avresa av en av ad
ministratörerna ( 1VI. de Mertz) och 
flertalet av de utländska ministrarna, 
som lämnat bidrag, övergick hemmets 
administration helt och hållet i Kyr
kans händer. Till disposition funnos 
sedan endast inkomsten av barnens 
arbeten och församlingsallmosorna. 
lVIed arbetet for hemmet var Kyrkan 
upptagen delvis redan från april 1801 
och helt och hållet från den 1 augusti. 
Hemmet räknade nu 24 barn, 12 gos
sar och 12 flickor, varav en stor del 
ej uppnått högre ålder än 6 a 7 år, 
och berövade sina föräldrar voro de 
samtliga sysselsatta med vävning. 
Förtjänsten var emellertid minimal. 
Genom ett halvt års experiment kon
staterades det att samtliga barnen,.; 
inkomst pr år ej kunde uppgå till mer 
än en totalsumma av 600---:Rd. Men 
genom hemmet hade dessa barn, sä
ger provikar Moretti, vilka tidigare ej 
gjorde annat än tiggde på gatorna, 
blivit uppfostrade i goda seder, . lärt 
att läsa och skriva, t. o. m. att teckna 
och ett passande yrke för deras kön. 
De få god och tillräcklig föda, hava 
varma bostäder och full beklädnad. 

Det är bekymren för den stundan
de vintern - skrivelsen är daterad 
I I  oktober 1801 - som drev provi
kar Moretti att vända sig till konun
gen. Denne beviljade ädelmodigt de 
300 Rd. och så skedde även årligen 
varje jul, ej blott under Gustaf IV 
Adolfs tid, även Karl XIV Johan 
lämnade ett lika stort årligt bidrag. 
Den sista uppgiften jag har från detta 
barnhem är en skrivelse från biskop 
Studach år 1840, då han vädjar till 
konungen om det vanliga understödet. 

Mycken välsignelse hade emellertid 
förvisso det lilla hemmet vid Gfas
bruksgatan hunnit förmedla under de 
40 år jag kunnat följa dess öden. 

-g. 
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1. Fredag. Jesu helga blods fest ( Je
su hjärtas fredag) . 

2.  Lördag. Marias besök hos Elisabet. 
3. 
4.  

Söndag, Fjärde 

Måndag. Dag 
Petri och Pauli 

efter Pingst. 

inom oktaven av 
fest. 

5. Tisdag. S :t Antonius M. Zaccaria 
Bek. 

6.  Onsdag. Oktavdagen till Petri och 
Pauli fest. 

7. Torsdag. S :t Cyrillus och Metho
dius, Biskopar. 

8. Fredag. S :t Elisabet. Drottning·. 
9. Lördag. Svenska skyddshelgonens 

fest. 

1 0 .  Söndag. Femte efter Pingst. 

11 .  Måndag. S : t  Pius I påve, martyr. 

12. Tisdag. S :t Johannes Gualbertus. 
Abbot. 

13 .  Onsdag. S :t Anacletus, påve, Mar
tyr. 

14.  Torsdag. S :t Bonaventura, Biskop, 
Kyrkolärare. 

Bland de vigningar Kyrkan använder 
för personer som icke tillhöra det and
liga ståndet är kröningen av en kejsare 
eller konung värd att nämnas. Kyrkan 
följer härvid det gamla testamentets 
bruk, att efter Guds anordning smörja 
hans utvalda folks konungar. Bland de 
kristna regenterna var kejsar Theodo
sius cl. y. den förste som av Kyrkan 
lät kröna sig av patriarken Proklus. 
Kröningen företages av rikets primas 
i närvaro av alla rikets biskopar. 

Kejsaren eller konungen avhämtas 
vid kyrkporten av biskopen som ledsa
gar honom till altaret, där han avläg
ger kröningseden att med lag och rätt 
styra sitt folk. Efter en av primas för
rättad bön, läses allhelgonalitanian 
och smörjes konungen på högra ar
men och mellan skuldrorna med kate
kumenemas olja under bön att Gud 
måtte utgjuta sin h. Andes nåd över 
honom, på det att han efter att hava 
förvaltat sitt jordiska rike måtte med 
Kristus få härska i det eviga gudsriket. 

15 .  Fredag. S :t David. Abbot. 
16 .  Lördag. Vår Frus tidegärd. (B .  M .. 

1 7. 
18. 

V. de Monte Carmelo ) .  
Söndag, Sjätte efter Pingst, 

Måndag. S :t Camillus de Lellis 
Bek. 

19. Tisdag. S :t Vincentius a Paulo 
Bek. 

20.  Onsdag. S :t Hieronymus AemUi
anus. Bek. 

21 .  Torsdag. S :t Praxedis, jungfru. 

22. Fredag. S :t Maria Magdalena. 
Botgörerska. 

23 .  Lördag. S :t Apollinaris. Bisk. 
Martyr. 

24, Söndag, Sjunde efter Pingst. 

25 .  Måndag. S :t Jacobus. Apostel. 
26.  Tisdag. S :t Anna, den heliga Jung-

fruns moder. 
27. Onsdag. S :t Pantaleon, Martyr. 
28. Torsdag. S :t B otvid, Martyr. 
29. Fredag. S :t Olaf, Konung. Martyr. 

30.  Lördag. Vår frus tidegärd. 
3 1 .  Söndag, Åth>nde efter Pingst, 

Under den därpå följande mässan över
lämnar ärkebiskopen åt konungen svär
det, tager från altaret kronan och sät
ter den på hans huvud, räcker honom 
spiran och för honom ledsagad av 
biskopen till den kungliga tronen, 
varefter Te Deum sjunges. Vid offerto
riet offrar den krönte ett guldmynt och 
efter Agnus Dei mottager han förme
delst en tavla ( instrumentum pacis) 
fridskyssen samt anammar vid Kom
munionen Herrens helga lekamen. 

Genom ceremonierna vid kröningen 
vill Kyrkan åskådliggöra att den högsta 
världsliga makten är ett av Gud själv 
givet, ansvarsfullt ämbete, som Kyrkan 
helgar och välsignar med sin andliga 
kraft. Den konungsliga makten är icke 
oinskränkt och godtycklig· utan måste 
övas enligt rättvisans och kärlekens 
lagar. Folket skall i sin konung och 
härskare se en Herrens smorde och är 
skyldigt honom trohet och tacksamhet. 

S. N-k. 


